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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

 ทรัพยากรบุคคลจัดเปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญและมีคาท่ีสุดในองคกรการท่ีองคกรจะ

เจริญ กาวหนาไดอยางมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากลไดนั้นจำเปนตองอาศัยความรูความสามารถข 

องบุคลากรขับเคลื่อนใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวกลไกลหนึ่งเพ่ือใหองคกรดำเนินไปอยางเขมแข็ง คือ

การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพอยางสูงสุดท้ังดานวิชาการ ทักษะในการปฏิบัติงานคุณธรรมจริยธรรม ความ

ผาสุกในการปฏิบัติงานมีความจงรักภักดีตอองคกรและเปนสวนหนึ่งกับองคกรท้ังนี้แนวทางในการพัฒนา 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยจัดทำข้ึนอยางเปนระบบ โดยคำนึงถึงแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นโยบายการ

พัฒนาบุคลากรการบริหารงานบุคคล ซ่ึงใชการบริหารจัดการท่ีสมรรถนะบนพ้ืนฐานของ ทักษะความรู 

ความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมีอ

สำคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลกับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร โดย

กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ไวท้ัง ๓ ดาน ดังตอไปนี ้๑. การใหทุนอุดหนุนการศึกษา 

๒. การผลักดันใหบุคลากรสายวิชาการเขาสูตำแหนงทางวิชาการ ๓. การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

เสริมสรางสมรรถนะท่ีจำเปนตอสายงาน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะ

ทางดานวิชาการใหแกบุคลากรสายวิชาการ พัฒนา สมรรถนะในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนา ในสายงานของตนไปพรอมๆกับการปลูกฝงให

บุคลากร ครองตนปฏิบัติตนปฏิบัติงานภายใตหลักธรรมาภิบาล พรอมกันนี้ไดกำหนดตัวข้ีวัดตามแผนปฏิบัติ

การมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

สารบัญ 

บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

ส่วนท่ี 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 5 

1.2 โครงสรา้งวทิยาการการเมอืงและการปกครอง 8 

1.3 โครงสรา้งการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 9 

1.4 ผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 10 

1.5 ขอ้มูลพื้นฐานมหาวทิยาลัย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 12 

 1.5.1 วสิัยทัศน์ (Vision) 12 

 1.5.2 พันธกจิ (Mission) 12 

 1.5.3 ภารกจิกลัก (Key result area) 12 

 1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 12 

   1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 12 

 1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 12 

 1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 13 

 1.5.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 13 

 1.5.9 เปา้หมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 13 

ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากร 16 

2.1 นโยบายดา้นการพัฒนาบุคลากร 16 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร 16 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวทิยาลัย 

16 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 16 

2.3.2 เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 16 

2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเปา้หมาย 16 

2.4 ขัน้ตอนการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 16 

2.5 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 16 

2.5.1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑติใหเ้ป็นมอือาชีพ 16 

และโครงการต่างๆ 

ส่วนท่ี 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิัตแิละการติดตาม 20 

3.1 แนวทางการนำแผนการพฒันาบคุลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การ       21 



4 

ปฏิบัต ิ

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564   21 



5 

 

 

 

 

        ส่วนท่ี 1  

บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546  

มาตรา 11 ระบุดังนี้ “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ

แห่งการเรยีนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรูข้้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรูใ้นด้านต่าง ๆ  

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  

รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ 

ในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการใหส้อดคลอ้งกับการบรหิารราชการใหเ้กดิผลสัมฤทธิ”์  

การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของ

บุคลากร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และ 

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง และของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะได้กําหนด

อัตรากําลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคต เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการ

ด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงกําหนดอัตรากําลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และการพัฒนางานประจํา โดยให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากําหนด 

เพื่อสามารถนําความรู้ที่ได้รับการพัฒนาของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสรมิเรื่องขวัญ

และกําลังใจแก่บุคลากร โดยนําแนวคิดระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็นเครื่องมือแปลงกล

ยุทธ์ของคณะไปสู่การ ปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล เพื่อสามารถบ่งช้ีความสําเร็จ ปัญหา 

อุปสรรคในการดําเนินงาน ตามแผน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 บรรลุวัตถุประสงค์อยา่งมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

ตระหนักในความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้าน

การพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรของคณะมีความรูค้วามสามารถทักษะที่ดีเพื่อใหผู้้ปฏิบัตงิานมี

ความรู้ความเข้าใจวิธีการทํางานเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิด กฎเกณฑ์มีทัศนคติเพื่อเพิ่ม

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและให้สอดคล้องกับการประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะ ซึ่ง

แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศกึษาอันประกอบดว้ย ลักษณะ และความหมายดังต่อไปนี้  

- แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของสถาบันในการพัฒนา 

บุคลากรของสถาบันตามวชิาชีพ เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มปีระสทิธภิาพใหอ้ยู่คู่องค์กรตลอดไป  

- บุคลากร หมายถงึ อาจารย์ประจํา และบุคลากรสายสนับสนุน  
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- การพัฒนาอาจารย์ประจํา หมายถงึ พิจารณาจากการที่อาจารย์ประจําที่ได้รับการสนับสนุน

มี โอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศเทียบกับ

บุคลากรของคณะทั้งหมด 

 - การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับ

การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ การส่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไปศึกษาต่อไป

อบรมสัมมนาหรือดู งาน  และการเข้ารับการฝึกอบรมที่ มหาวิทยาลั ยหรือคณ ะจัดขึ้น เอง  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการ

ปกครองจึงได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง 

ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย รวมทั้งให้ครอบคลุม 

ถงึเปา้หมาย แนวทางการดําเนนิกจิกรรมและกจิกรรมหรอืโครงการพัฒนาบุคลากรของวทิยาลัย 

ประวัตคิวามเป็นมาของวทิยาลัยการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจหนึ่งในการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพระดับแนวหน้า โดยมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ทั้งให้บริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ ซึ่งเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิต 

นักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ สมดังวิสัยทัศน์ที่ว่า 

“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” (Smart Archetype University of the Society) ทางด้านการสอน วิจัย 

บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม สู่การเป็น

เอตทัคคะที่ไดรั้บการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

การที่มหาวิทยาลัยจะสามารถดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ให้บรรลุผลได้อย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีความคล่องตัวและมีความอิสรัในการดำเนินงาน 

ทั้งด้านการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรต่างๆ และมีเสรีภาพทางวิชาการ 

สามารถคิดค้น แสวงหาความรู้ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

ให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนประเทศชาต ิจนสามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ ควบคู่กับความรับผิดชอบ 

(accountability) ที่มหาวิทยาลัยพึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดยรัฐและ

ประชาชน การบริหารจัดการเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีเอกภาพทั้งในเชิง

นโยบาย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบธรรมาธิบาล (Good governance) และโปร่งใส มีการกระจาย

อำนาจ (empowerment) ให้ส่วนงานภายในสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการมี    

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สนับสนุนและผลักดันใหทุ้กหลักสูตรสามารถพัฒนาและมีความแข็งแกร่งทางวชิาการ

ตามศาสตร์แห่งวิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้เองจึงนำมาสู่แนวคิดการควบรวมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการ

จัดการภาครัฐ แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
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บริหารงานตำรวจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สังกัด

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้อยู่ภายในส่วนงาน

เดียวกัน เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ทางด้านกฎหมาย การเมือง

การปกครอง และการบริหารงานภาครัฐ ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ มีทักษะทางวิชาชีพและมีคุณธรรม

จรยิธรรม 

จากเหตุผลดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งวิทยาลัย

การเมืองและการปกครองขึ้น เป็นอีกหนึ่งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อ

สนับสนุนพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ถ่ายทอดและบริการความรู้ 

งานวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาส และสามารถตอบสนองความต้องการของ

สถานประกอบการได้อย่างแท้จริง 

ปัจจุบันวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น 4  หลักสูตร 

ดังนี้ 

1. หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ 

2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

  - แขนงวชิาการปกครองทอ้งถิ่น 

  - แขนงวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

  - แขนงวชิาการบรหิารภาครัฐและเอกชน 

 4.  หลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการบรหิารงานตำรวจ 

ระดับปรญิญาโท จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ 

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

  

   

 



 

 

1.2 โครงสร้างวทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนาบคุลากร ประจำปงีบประมาณ 2564 

กจิกรรม/โครงการ วตัถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ด้านการศึกษาต่อ 

1.  โครงการเพิ่ม

ตำแหน่งทาง

วชิาการ 

1.เพื่อส่งเสรมิใหค้ณาจารย์

มคีวามตระหนักถงึ

ความสำคัญของการ

พัฒนาผลงานทางวิชาการ 

และความเขา้ใจถึง

หลักเกณฑ์และขัน้ตอน

การส่งงานเพื่อเข้าสู่

ตำแหน่งทางวชิาการ 

2.เพื่อสนับสนุนให้

คณาจารย์ผลิตผลงานทาง

วชิาการเพื่อขอตำแหน่ง

ทางวชิาการให้มากขึ้น 

รอ้ยละของ

อาจารย์ประจำที่มี

ตำแหน่งทาง

วชิาการ 

รอ้ยละ ≥29  บุคลากรสาย

วชิาการ 

ตุลาคม 

2563 – 

กันยายน 

2564 

2,000,000 ฝ่ายบรหิาร 

2. โครงการเขา้สู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ

บุคลากรสาย

ส่งเสรมิและสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรทัง้สายวชิาการ

รอ้ยละของ

บุคลากรสาย

วชิาการที่ไดรั้บการ

รอ้ยละ ≥5 บุคลากรสาย

วชิาการ 

มกราคม – 

สงิหาคม 254 

2,000,000 ฝ่ายบรหิาร 
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กจิกรรม/โครงการ วตัถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

สนับสนุนวชิาการ และสายสนับสนุนวชิาการ

ใหป้ฏบิัตงิานไดอ้ย่างมอื

อาชีพ 

เพิ่มพูนศักยภาพ

ทางวชิาการใน

สาขาวิชาของ

ตนเอง 

3. โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

เพื่อใหบุ้คลากรของคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มคีวามรู้ 

ความสามารถและทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษในการ

ปฏบิัตงิาน  

รอ้ยละของ

บุคลากรที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย 

รอ้ยละ ≥70 บุคลากรสาย

วชิาการและ

สายสนับสนุน

วชิาการ  

ตุลาคม 

2563 – 

สงิหาคม 

2564 

80,000 



1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการเมอืงและการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วสิัยทัศน์ (Vision) วิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง 

วิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงาน

ภาครัฐและกฎหมาย มคีุณธรรมจรยิธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 

1.5.2 พันธกจิ (Mission) วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง 

1) จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร ระบบการ

เรยีนการสอนใหเ้ป็นมาตรฐาน เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการเรยีนรูข้องนักศกึษา 

2) วิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งใน

ระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิ

3) ใหบ้รกิารวชิาการทางดา้นการปกครอง การบรหิารภาครัฐ และกฎหมายแก่ชุมชนและสังคม

4) อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมอันดีงาม

ของไทยสู่สากล 

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงาน

ภาครัฐและกฎหมาย มคีุณธรรมจรยิธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 

2) วิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งใน

ระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิ

3) ให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมาย

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

4) มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ค่านยิมอันดงีามของไทยสู่สากล 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality) 

3. เครอืข่าย (Partnership) 

4. ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถขีองรัตนโกสนิทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏบิัตตินในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
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1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

นยิามของคำสำคัญอัตลักษณ ์

เป็นนักปฏบิัต ิ หมายถึง บัณฑิตที่มคีวามสามารถด้านวชิาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมคีวาม

มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองใหม้คีวามกา้วหนา้อย่างต่อเนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรูค้วามชำนาญในสาขาวชิาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครอืข่ายและเทคโนโลยสีารสนเทศที่

ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

 มจีติสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำ

ความดทีี่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยดึม่ันคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นยิามของคำสำคัญเอกลักษณ ์

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์

โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ขอ้มูลศิลปวัฒนธรรมดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิตอบสนองทุกรูปแบบการเรยีนรูข้องผู้รับบรกิารได้

อย่างทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

W (Wisdom & Creativity) ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค์ 

H (Happiness & Loyalty) ความผาสุกและความภักด ี 

I (Integration & Collaboration) บูรณาการ และความร่วมมอื 

P (Professionalism)  ความเป็นมอือาชีพ 

1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑติใหเ้ป็นมอือาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกจิและสังคมอย่างยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ



1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวชิาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา 

ขอ้มูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

1.6.2 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวชิาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และตำแหน่งทางวิชาการ 

ลำดับท่ี ขื่อหน่วยงาน 
ขา้ราชการ รวม 

ขรก. 

พนง.(เงนิรายได)้ รวม พนง 

(เงนิรายได)้ 

พนง.(งบประมาณ

แผน่ดนิ) 

รวม พนง. 

(งบประมาณ

แผ่นดนิ) 

ผลรวม

ท้ังหมด 
ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. อ. 

1 วทิยาลัยการเมอืงและ 

การปกครอง 

1 1 0 2 10 2 1 15 28 12 0 13 25 55 

ขอ้มูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

ลำดับท่ี ขื่อหน่วยงาน 

ขา้ราชการ 
รวม 

ขา้ราชการ 

พนง.(เงนิรายได)้ 
รวม พนง.

(เงนิรายได)้ 

พนง.(งบประมาณ

แผ่นดนิ) 
รวม พนง.

(งบประมาณ 

แผ่นดนิ) 

ผลรวม

ท้ังหมด ป.

ตรี 

ป.โท ป.

เอก 

ป.

ตรี 

ป.โท ป.

เอก 

ป.

ตรี 

ป.โท ป.

เอก 

1 วทิยาลัยการเมอืงและ 

การปกครอง 

0 0 2 2 0 17 16 33 0 8 17 25 60 
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1.6.3 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวฒิุการศึกษา 

ขอ้มูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน 

ขา้ราชการ 

รวม 

พนง.(งปม.เงินรายได)้ 

รวม 

พนง.(งปม.

แผ่นดนิ) 

รวม 

ลจ.

ช่ัวคราว 

รวม 

ลจ.ประจำ 

รวม 
ผลรวม

ทัง้หมด 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ต่ำ

กว่า 

ป.

ตรี 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ป.

เอก 

ต่ำ

กว่า 

ป.

ตรี 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ต่ำ

กว่า 

ป.

ตรี 

ป.

ตรี 

ต่ำ

กว่า 

ป.

ตรี 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

1 วทิยาลัย

การเมอืงและ 

การปกครอง 

0 0 0 0 3 5 0 8 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 12 



 

ส่วนท่ี 2  

แผนการพัฒนาบุคลากร 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

ใหม้หาวทิยาลัยและส่วนงานต่างๆ มบีทบาทและหนา้ที่ดังนี้ 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง

และเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างจิตสํานึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถ

ปรับเปลี่ยนไปในทางที่พงึประสงค์ไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทัง้การเป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรม  

2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ

ตลอดจนมีค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องทันสมัยสามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

เป็นการลงทุน เพื่อความเจริญก้าวหนา้ของมหาวทิยาลัย โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้เป็นการ

เฉพาะอย่างเหมาะสม และกําหนดสัดส่วนระยะเวลาในการฝึกอบรมในรอบปงีบประมาณอย่างชัดเจน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง

มหาวิทยาลัย และส่วนงาน เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างทั่วถึงและ 

มคีวามสอดคลอ้งกับความตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวชิาการ

2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาสมรรถนะในการปฏบิัตงิานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

3. เพื่อส่งเสรมิใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลัยมคีวามกา้วหนา้ในสายงานของตน

4. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของ

มหาวทิยาลัย 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวทิยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 

บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม 

ในการปฏบิัตงิาน 

2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพัฒนา (ร้อยละ) ≥ 5 
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2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 

วทิยาลัยการเมืองและการปกครองไดด้ำเนินการโดยกำหนด หนา้ที่รับผิดชอบ แต่ละตำแหน่งที่

สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจำเป็นของสถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดทำแผนพัฒนา

บุคลากรของคณะในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดด้ำเนนิการดังนี้ 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

2. กำหนด หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละตำแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจำเป็น

ของสถาบันอุดมศกึษา รวมถงึการจัดทำเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายงาน 

3. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรใหผู้้บรหิารใหค้วามเห็นชอบ

4. สื่อสารขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลายใหก้ับบุคลากรไดรั้บทราบ

5. จัดทำระบบและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง

สม่ำเสมอ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจ รวมทั้งนำผลการติดตามไปปรับปรุงการดำเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง  

6. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ

พิจารณา และนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการพัฒนา

บุคลากรสำหรับปตี่อไป 
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2.5 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมอือาชีพ 

1.  โครงการเพิ่มตำแหน่ง

ทางวชิาการ 

1.เพื่อส่งเสรมิใหค้ณาจารย์มี

ความตระหนักถงึความสำคัญ

ของการพัฒนาผลงานทาง

วชิาการ และความเขา้ใจถงึ

หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการส่ง

งานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทาง

วชิาการ 

2.เพื่อสนับสนุนใหค้ณาจารย์

ผลติผลงานทางวิชาการเพื่อขอ

ตำแหน่งทางวชิาการให้มากขึ้น 

 - รอ้ยละของผู้สอน

ที่มคีุณภาพสูง 

(ตำแหน่งทาง

วชิาการ)  

รอ้ยละ ≥35  บุคลากรสาย

วชิาการ 

ตุลาคม 2563 

– กันยายน

2564 

10,000 ฝ่ายบรหิาร 

2. โครงการเขา้สู่ตำแหน่ง

ที่สูงขึ้นของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ 

ส่งเสรมิและสนับสนนุการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ทัง้สายวชิาการและสาย

สนับสนุนวชิาการใหป้ฏบิัตงิาน

ไดอ้ย่างมอือาชีพ 

จำนวนบุคลากรสาย

วชิาการทีเ่ขา้สู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

1 คน บุคลากรสาย

วชิาการ 

มกราคม – 

สงิหาคม 254 

10,000 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

3 โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัย

การเมืองและการปกครองมี

ความรู้  ความสามารถและ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน

การปฏบิัตงิาน  

รอ้ยละของบุคลากร

ที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย 

รอ้ยละ ≥72 บุคลากรสาย

วชิาการและ

สายสนับสนุน

วชิาการ สังกัด

วทิยาลัย

การเมอืงและ

การปกครอง 

ตุลาคม 2563 

– สงิหาคม

2564 

20,000 



 

ส่วนท่ี 3 

 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 

การนำแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ 

รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏบิัตไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไดก้ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ดำเนนิงาน โครงการ/กจิกรรมดา้นพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

2.เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการนำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏบิัตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3.เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อย่าง

เป็นระบบ 

3.1 แนวทางการนำแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏบิตั ิ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนการพัฒนาบุคลากรไปสู่การ

ปฏบิัต ิดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย

จัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตาม

แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิ

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับ เคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้

สามารถเขา้ถงึและใช้ประโยชน์ไดง่้าย 
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5. ตดิตาม ตรวจสอบผลที่ไดรั้บจากการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้ง

สามารถประเมนิผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 การตดิตามและประเมนิผลแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ

การดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได ้โดยจัดทำระบบการตดิตาม

และประเมนิผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวช้ีวัด

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 อย่างต่อเนื่อง 

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 ทุกๆไตรมาสพร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการ

ดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสนิใจของผู้บรหิาร 



 

ภาคผนวก 
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