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คํานํา 

 
 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนโยบายในการจัดหาทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพตรงตามสายงาน สรางระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งดานองคความรู 
ทักษะวิชาชีพ และวิชาการ บนพื้นฐานความสมดุลของคุณภาพชีวิตและความมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อธํารง
ไวซ่ึงทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพผูจะเปนกลไกสําคัญในการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของ
คณะใหเกิดประสิทธิภาพ  
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แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 

 
นโยบายดานการพัฒนาบคุลากร  
  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนโยบายในการจัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตรงตามสายงาน 
สรางระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งดานองคความรู ทักษะวิชาชีพ และวิชาการ บนพื้นฐาน
ความสมดุลของคุณภาพชีวิตและความมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือธํารงไวซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพผูจะเปน
กลไกสําคัญในการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของคณะใหเกิดประสิทธิภาพ 
 
ความสําคัญของการพัฒนาบุคคลากร  
  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหนวยงานที่ผลิตบัณฑิตสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ตลอดจนสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งหลักสูตรตาง ๆ ท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซึ่งศาสตรทางดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนศาสตรที่ตองสั่งสมประสบการณ แตบุคลากรสายวิชาการสวนใหญของคณะ
ประมาณ รอยละ 50 มีอายุอยูในวัย 30-40 ป ซึ่งยังขาดประสบการณ ความเชี่ยวชาญ ยังตองการพัฒนาดาน
การศึกษาในระดับปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการเทาๆ กับความตองการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การ
สรางครอบครัว  คณะจึงมีนโยบายในการเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทั้งดานการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น  การเติบโตตามสายงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน การสงเสริมใหไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพที่
จะยังประโยชนในการปฏิบัติงาน เพื่อธํารงไวซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สงเสริมใหองคกรเปนองคกรแหงคุณภาพ 
นอกจากนี้ยังสงเสริมใหบุคลากรไดใชศักยภาพทางวิชาชีพ สรางชื่อเสียงและรายได เพ่ือความมั่นคงของตนเอง
และ ครอบครัว ตลอดจนการจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ในการทํางาน 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรสายวชิาการมีวุฒิในระดับปริญญาโทขึ้นไป 
2. ศักยภาพของบุคลากรสายวชิาการในแตละหลักสูตรที่เปดสอนเปนไปตามเกณฑ  
3. บุคลากรมีความรักองคกรทําใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามเปาหมายของ

คณะ 
4. บุคลากรมีความสามารถในการบูรณาการพันธกิจดานตางๆกับการจัดการศึกษา 
5.  บุคลากรมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียน

การสอน 
6.  บุคลากรใหความสนใจตอการศึกษาตอในระดบัปริญญาเอก  
7.  มหาวิทยาลัยจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและพัฒนางานของอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 
8.  มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญดานทรัพยากรบุคคล มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
 
จุดออน 

1. บุคลากรมากกวารอยละ 50 มีอายุในกลุม 30 - 40 ป มีความประสงคไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอกจํานวนมาก และมีผลกระทบตออัตราปฏิบัติงานจริงเนื่องจากใชเวลาศึกษา 3 - 5 ป 

2. บุคลากรยังขาดประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะทักษะการสอนและการวิจัยช้ันเรียนของ
บุคลากรสายวิชาการ  

3. อาจารยสวนใหญขาดทักษะในการสรางผลงานวิชาการ งานวิจัย และการนําเสนอผลงานวิชาการ 
4. อัตราสวนของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ และอาจารยวุฒิปริญญาเอกยังต่ํากวาเกณฑ 
5. อาจารยบางสวนมีภาระงานต่ํากวาเกณฑภาระงานที่กําหนด  
6. บุคลากรสายสนับสนุนยังขาดศักยภาพดานความคิดริเร่ิม และการมอบหมายงาน และทักษะการ

ปฏิบัติงาน 
7. บุคลากรสายสนับสนุนมีอัตราการเปลี่ยนงานสูง ทําใหขาดความตอเนื่องในการพัฒนางาน 
8. บุคลากรท่ีอยูในวัยสรางครอบครัวพยายามแสวงหาความมั่นคง ทําใหมีความตองการมีรายไดเสริม 

หรือเปล่ียนไปทํางานที่มีคาตอบแทนสูงกวา รวมทั้งท่ีมีสวัสดิการดีกวา 
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9. อัตราคาครองชีพในกรุงเทพมหานครคอนขางสูง และมหาวิทยาลัยไมมีพื้นที่เพียงพอในการจัด
สวัสดิการท่ีพักอาศัย ทําใหเงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับไมเพียงพอตอการดํารงชีพของบุคลากร 
  
โอกาส 

1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมพัฒนาทุนมนุษย จึงจัดหาแหลงทุนท้ังภายในและภายนอกในการ
พัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ท้ังดานการศึกษาตอ การทําผลงานวิชาการ  

2.  มีการขยายกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึนเพื่อรองรับอาจารยตามสัญญาจาง  
3.  มหาวิทยาลัยและคณะมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการทางวิชาการ และ

ธุรกิจวิชาการตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ และเปนชองทางเพิ่มรายไดใหแกบุคลากร 
4.  มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณที่ดี เปนที่ยอมรับของสังคม กอใหเกิดผลดีตอ ทําใหบุคลากรของคณะ

เปนที่ยอมรับของชุมชนวิชาการและสังคมทั่วไป 
5. มหาวิทยาลัยสงเสริมการสรางภาพลักษณท่ีดี ทําใหมีจํานวนนักศึกษาสนใจเขาศึกษาในจํานวนที่

เปนไปตามแผนรับ และหนวยงานตางๆใหความสนับสนุนตอมหาวิทยาลัย และคณะไดรวมมือในการใหบริการ
วิชาการ นํามาซึ่งรายได ท่ีใชในการบริหารงานวิชาการ และเปนชองทางเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร 

6. รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณคาจางและคาตอบแทนบุคลากร  ขาราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเปนประจํา เมื่อมีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน ก็จะไดรับการจัดสรรเงินเพิ่มขึ้น 

7. มีทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกของภาครัฐ และองคกรเอกชน รัฐบาลประเทศ ตางๆ 
ตลอดจนมหาวิทยาลัยที่เปนเครือขายความรวมมือ 

8. นโยบายดาน CSR ขององคกรภาครัฐและเอกชน เกื้อหนุนการมีสวนรวมของหนวยงานภายนอก
ชวยพัฒนาบุคลากรของคณะ  
 
ขอจํากัด 

1. นโยบายปฏิรูปการศึกษา มผีลทําใหมหาวทิยาลัย ไมมีตาํแหนงขาราชการทดแทนการเกษียณ 
2. การกําหนดคาตอบแทนเปนไปตามกรอบคุณวุฒิ มากกวาความสามารถ 
3. กรอบอัตรากําลังที่ไดรับการจัดสรรนอยกวาอัตรากําลังที่ตองการใชจรงิ 
4.  เงินงบประมาณแผนดินท่ีสนับสนุนการจางพนักงานมหาวิทยาลัยมีจาํกัด 
5. เงินงบประมาณสงเสริมการพัฒนาบุคลากรมีจํากัด ไมเพยีงพอ 
6. สมรรถนะบางดานของบุคลากร พัฒนาไดยาก 
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แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552-2556 
 
กลยุทธ 

1. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชพีของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพแกบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
4. สงเสริมคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
5. พัฒนาศักยภาพดานการบรหิารงานวิชาการของผูบริหารระดับคณะและหลักสูตร 

 
แนวปฏิบตัติามกลยุทธ 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และนําเสนอผลงาน

วิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเสริมสรางใหอาจารยผลิตผลงานดานการวิจัยและผลงาน

ทางวิชาการอยางตอเนื่อง  
แนวทางปฏิบัติที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพของอาจารยดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.4  พัฒนาศักยภาพในการผลิตและใชส่ือสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.5 พัฒนาทักษะการใชภาษาในเชิงวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.6 สงเสริมการจัดการความรูภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน เพื่อนํามาใช

ประโยชนในการพัฒนาตนเองและการปฏิบัตงิานของอาจารย 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.7 เสริมสรางความรวมมือและเครือขายการพัฒนางานดานวิชาการและวิชาชีพของ

อาจารย ท้ังภายในและภายนอก 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.8 สงเสริมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือใหอาจารยสามารถปฏิบัติงานไดคุณภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน 
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แนวทางปฏิบัติที่ 1.9 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ทั้งดานการเตรียม
ความพรอมของอาจารย และจัดหาแหลงทุนสนับสนุน 

 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตรและ 
 สังคมศาสตร 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 นําแนวคิดดานสมรรถนะมาใชในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยเนนการ

ประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาเปนรายบคุคล 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนเขารับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา 

และศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรูเพื่อสรางทักษะดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการ

ปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.4 สงเสริมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเลขานุการ เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

แทนกันได 
 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีแกบุคลากรคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
แนวทางปฏิบัติที่ 3.1 สรางมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  
แนวทางปฏิบัติที่ 3.2 วางแผนปองกันและหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ 
แนวทางปฏิบัติที่ 3.3 กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
 
กลยุทธท่ี 4 สงเสริมคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.1 จัดสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และกิจกรรมที่สงเสริมการมีสุขภาพที่

แข็งแรงสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  
แนวทางปฏิบัติที่ 4.2 จัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม เพ่ือสงเสริมการสรางสัมพันธภาพอันดี

ระหวางบุคลากร  
แนวทางปฏิบัติที่ 4.3 สรางระบบและกลไกที่เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
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กลยุทธท่ี5 พัฒนาศักยภาพดานการบริหารงานวชิาการของผูบริหารระดับคณะและหลักสูตร  
แนวทางปฏิบัติที่ 5.1 สงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

พัฒนาทักษะดานการบริหารงานวิชาการทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเสริมสรางใหผูบริหารในระดบัคณะและหลกัสูตรสามารถ

บริหารงานตามพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามเปาประสงคของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.3 สงเสริมการมสีวนรวมในการบริหารของผูบริหารระดับคณะและหลักสตูร ตาม
แนวนโยบายการกระจายอํานาจ การดําเนนิการในรูปคณะกรรมการ  การทํางานขาม
สายงาน  การสืบทอดประสบการณดานการบริหารจัดการกับคนรุนใหม 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.4 พัฒนาศักยภาพของผูบริหารดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.5  พัฒนาศักยภาพในใชสื่อสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.6 พัฒนาทักษะภาวะผูนํา การใชภาษาในเชิงวชิาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.7 สงเสริมการจัดการความรูภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน เพือ่นํามาใช

ประโยชนในการพัฒนาตนเองและการปฏบิัติงานของผูบริหาร 
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ตัวชี้วัดตามกลยุทธ และคาเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556 
 

คาเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ตัวชี้วัดตามกลยุทธ 
2552 2553 2554 2555 2556 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชพีของอาจารยคณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

     

1. รอยละของอาจารยที่ไดรบัผลการ
ประเมินประสทิธิภาพการสอนของอาจารย
ในแตละภาคการศึกษาในระดับด ี

รอยละ 75 รอยละ77.5 รอยละ 80 รอยละ 82.5 รอยละ 85 

2. รอยละของจํานวนอาจารยประจําท่ีมี
ผลงานวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําของ
คณะ 

รอยละ 75 รอยละ 77.5 รอยละ 80 รอยละ 82.5 รอยละ 85 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

     

3. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มี        
ผลการประเมินความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานในระดับดี  

รอยละ 75 รอยละ 77.5 รอยละ 80 รอยละ 82.5 รอยละ 85 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชพีแกบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

     

4. รอยละของบุคลากรมีผลการประเมิน
จรรยาบรรณวชิาชีพในระดบัดี 

รอยละ 85 รอยละ 87.5 รอยละ 90 รอยละ 92.5 รอยละ 95 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมคุณภาพชีวิตและความ
พึงพอใจในการทํางานของบคุลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

     

5. ระดับความความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะ  

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 
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คาเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ตัวชี้วัดตามกลยุทธ 
2552 2553 2554 2555 2556 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาศักยภาพดานการ
บริหารงานวชิาการของผูบริหารระดับคณะ
และหลักสูตร 

     

6. ระดับความพึงพอใจ ในการบริหารงาน
ของผูบริหารระดับคณะและหลักสูตร 

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 

 
 


