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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้ในการติดตาม
และตรวจสอบผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา และการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผนทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ให้สามารถบรรลุ
ตามพันธกิจ และรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ป ี( พ.ศ. 2560 – 2564 ) ในยุทธศาสตร์
ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน โดยได้ก าหนดเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน  
เป้าประสงค์  1.1 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
และได้ก าหนดโครงการกิจกรรม 4 โครงการย่อย ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวนเงินงบประมาณ 
50,000 บาท  
2  โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  จ านวนเงินงบประมาณ 70,000 บาท 
3  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร จ านวนเงินงบประมาณ 30,000 บาท 
4. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร จ านวนเงินงบประมาณ  80,000 บาท 

  
  รวมจ านวนงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น    230,000    บาท 
 ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน  

มีตัวชี้วัดการด าเนินโครงการด้านแผนพัฒนาบุคลากร จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าร่วมการพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ค่าเป้าหมาย ≥95 
  2.ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย     
ค่าเป้าหมาย ≥80 
  3.  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยย ค่าเป้าหมาย ≥25 

4. ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ ค่าเป้าหมาย ≥77 
วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 

ระบบการบริหารงานบุคคล 
1. ระบบการสรรหา (Recruitment) 
2. ระบบการพัฒนา (Training & Development) 
3. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. ระบบบริหารงานค่าตอบแทน 
5. ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
6. ระบบการธ ารงรักษา 
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การติดตามและประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -พ.ศ.2564) และประจ าปี
งบประมาณ 2561  
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารทรัพยากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) และประจ าปี
งบประมาณ 2561 เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายได ้โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พั ฒ น าอ งค์ ค วาม รู้ แ ล ะ เส ริ ม ส ร้ า งค ว าม เข้ า ใจ เรื่ อ งก ารติ ด ต ามป ระ เมิ น ผลและก าห น ด ตั วชี้ วั ด  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
พ.ศ.2564) และประจ าปีงบประมาณ 2561 อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -พ.ศ.2564) และ
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการและกิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก  

 ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคล  

 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคล  

 ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านด้านการบริหารงานบุคคล 

หนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
พัฒนางานประจ า โดยให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาก าหนด เพ่ือสามารถน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ตนเองให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท า แผยบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักในความส าคัญของการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเพ่ือให้บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ มีความรู้
ความสามารถ ทักษะที่ดี เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิด 
กฎเกณฑ์ มีทัศนคติ เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทย
บริการฯ  

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานและผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีความรู้ มีทักษะความช านาญงาน และพัฒนาสมรรถนะ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบในด้านการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
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1.2 โครงสร้าง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

 
 
    
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อธิการบดี 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกัน
คุณภาพ  

    2.1  งานแผนงานและงบประมาณ 

    2.2  งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

    2.3  งานบริหารความเสี่ยง 

    2.4  งานควบคุมภายใน 

    2.5  งานโครงการวาระส าคญัประจ าป ี (Agenda)  

    2.6  งานประกันคุณภาพ  

    2.7 งานพัฒนาเอกลักษณ์ 

8 .  ฝ่ า ย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  

8 . 1  ง า น จั ด ห า
สิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง 

 8.2 งานดัชนีวารสาร 
 8.3  ง า น บ ริ ก า ร

วารสารและหนังสือ 
 8.4 งานหอจดห มาย

เหตุ 
 

      ผู้อ านวยการ 

หัวหน้าส านักงาน 

3. ฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  
   3.1  ง า น ต ร ว จ ส อ บ ดู แ ล ห้ อ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล

อิเลคทรอนิกส์ตามมาตรฐาน ISO27001:2013 
   3.2 งานตรวจสอบดูแลให้บริการ การใช้งานเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักและระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือน 

   3.3 งานตรวจสอบการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อม
ป้องกันความเสี่ยงในระบบเครือข่าย 

    3.4 งานตรวจสอบดูแลแก้ไขปัญหาและติดตั้ง
ระบบเครือข่ายมีสายและไร้สาย 

    3.5 งานตรวจสอบดูแลแก้ไขระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

   3.6 งานจัดหาระบบสารสนเทศและทดสอบระบบ 
 

รองผอ.ศูนย์วิทยบริการ 
 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
    1.1 งานธุรการ/สารบรรณ 
    1.2 งานประชุม 
    1.3 งานบุคลากร 
    1.4 งานพัสด ุ
    1.5 งานการเงิน 
    1.6 งานบริการวิชาการ 
    1.7 งานอบรม ICT 
    1 .8  งาน บ ริ ก า ร ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร์ 
    1.9 งานประชาสัมพันธ์ 

รองผอ.ฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ 
 

6. ฝ่ าย พัฒ นาทรัพยากร
ส า ร ส น เ ท ศ  
    6.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
    6.2 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
    6 .3  งานจั ด เตรี ยมและ ซ่อมบ ารุ ง
ท รั พ ย า ก ร ส า ร ส น เ ท ศ 

 
7. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
    7.1 งานพัฒนาสารสนเทศ

ออนไลน์และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
   7.2  ง า น แ ป ล ง ท รั พ ย า ก ร

สารสนเทศ 
   7.3 งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ 

5. ฝ่ายบริการสารสนเทศ   
 5 . 1  ง า น บ ริ ก า ร ยื ม -คื น 
  5.2 งานจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากร
ส า ร ส น เ ท ศ 
  5.3 งานโครงการและกิจกรรมส่งเสริม
ห้ อ ง ส มุ ด มี ชี วิ ต 
         ท รั พ ย า ก ร ส า ร ส น เ ท ศ 

 

9. ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา  
9.1 ง า น จั ด ห า สื่ อ

โสตทัศนวัสดุ 
9. 2  ง า น บ ริ ก า ร สื่ อ

โสตทัศนวัสดุ 
9.3  ง า น บ ริ ก า ร เค รื่ อ ง

คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

4. ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ  
    4.1 งานก าหนดสิทธิ์และยกเลิกการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ 
    4.2 งานจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
    4.3 งานระบบสารสนเทศเพื่ อการตัดสิน ใจ  (Business 

Intelligence) 
    4.4. งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ 
    4.5 งานบริหารและจัดการ เครื่องแม่ข่าย ส าหรับจัดท า

เว็บไซต ์
    4.6  งานบริก ารให้ ค าปรึกษาปัญ หาการใช้งานระบบ

สารสนเทศ 
   4.7 งานบริการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ 
   4.8 งานเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช้ใน

รองผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงสร้างส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2557 - 2560 

ล าดับ
ที่ 

 
ยุทธศาสตร ์

 
กิจกรรม/โครงการ 

ผลการด าเนนิการ  
รายละเอียดผลการด าเนนิการ 

 
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

1 ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  1พั ฒ น า
ระบบบริหารจัดการโดยยึด
หลัก ธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2558 ร้อยละของบุคลากรที่ เข้ารับการ
อบรมในสายวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 บุคลากรได้มีการเข้าร่วมอบรมสัมนาทางวิชาการ
โดยใช้งบพัฒนาบุคลากร ๕,๐๐๐ บาท 

 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที ่

2 ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  1พั ฒ น า
ระบบบริหารจัดการโดยยึด
หลัก ธรรมาภิบาล 

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
2558 

ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจ
ทิศทางองค์กร 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 
89.47 

จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางของ
ส านักและมีการส ารวจความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร  

แผนและงบประมาณ 

3 ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  1พั ฒ น า
ระบบบริหารจัดการโดยยึด
หลัก ธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษานานาชาติเพื่อการ
สื่อสาร ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร (โครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต) 

ศูนย์วิทยบร ิการ 

4 ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  1พั ฒ น า
ระบบบริหารจัดการโดยยึด
หลัก ธรรมาภิบาล 

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ร้อยละของบุคลากรที่เขา้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

งานการเจ้าหนา้ที ่

5 ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  1พั ฒ น า
ระบบบริหารจัดการโดยยึด
หลัก ธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี  Service 
mind 

ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการ
พัฒนาและมีพฤติกรรม ทัศนคติใน
การให้บริการ  ที่ดี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 จัดอบรมการสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาบุคลากร
ให้มี Service mind 

ฝายประชาสัมพันธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม  (Smart Archetype  
University of the Society) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 
พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหท้ันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1. Smart Students 

1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสืบค้น ข้อมูลและสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเท่า

ทันและทั่วถึงด้วยระบบ Cloud Computing     

1.2 นักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทางดา้น ฮารด์แวร์   

ซอฟต์แวรแ์ละอินเทอร์เน็ต ที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในโลกยุค  

เศรษฐกิจดิจิตอล        

2. Smart Management 

2.1 มีการจัดท าระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

องค์กร    

2.2 มีการน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในรูป 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท าให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลา  

3. Smart Academic           

3.1 คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มีฐานข้อมูลออนไลน์ เชงิวิชาการที่ทันสมัย  

3.2 มกีารส่งเสริมและอบรมการสรา้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบ  

การเรียนการสอน         

4. Smart Research           

4.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมกีารน าระบบ Information Retrieval (IR) 

มาใช้ในการรวบรวมงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถคัดกรองและแบ่งประเภทกลุ่มองค์

ความรู ้ของงานวิจัยนั้น ๆ ได้      

4.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับ

การตพีิมพ์บทความ วารสารของแต่ละหนว่ยงาน  
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5. Smart Teacher & Technology        

5.1 คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์และ

ระบบ Augmented Reality (AR)      

5.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาแผนแม่บททางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ

โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในรูปแบบไทยแลนด์ 4.0  

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

คุณธรรม (Morality)  

เครือขา่ย (Partnership)  

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

มีการถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ  

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 ยึดมั่นคุณธรรม น าด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

W  (Wisdom & Creativity)  :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์   
H   (Happiness & Loyalty)  :  ความผาสุกและความภักดี   
I (Integration & Collaboration)  :  บูรณาการและความร่วมมือ  
P  (Professionalism)  :   ความเป็นมืออาชีพ     

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Development Gloals) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่จะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 
1. ส านักเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการการด าเนินการตามพันธกิจ 
3. ส านักมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของส านัก 
4. บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
5. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน 
6.  ส านักมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล  
7.  ส านักมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน   
8.  ส านักสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 
10. เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับส านัก 
11.  ส านักมีเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่หลากหลาย 
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12.  ส านักมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย 
13.  ส านักมีฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
14.  ส านักเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
15.  ความมีชื่อเสียงของส านัก 
16.  ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน 
17.  ส านักมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 )   

2.1  นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง

ต่อเนื่องและเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมขีดความรู้ความสามารถ และสร้างจิตส านึก เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมุ่งให้มีความรู้

ความสามารถ ทักษะตลอดค่านิยมคุณธรรมและทัศนคติท่ีถูกต้อง สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเพียงพอเพ่ือให้บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ารับการอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย  
2.2  วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
2.2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
3.2.3 .เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตนอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย อย่าง

เพียงพอ 
2.3  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน 

2.3.1  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  มิติการพัฒนาองค์การ 
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน  
 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564  

 
2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคลากรระยะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 และประจ าปีงบประมาณ 2561 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 และประจ าปีงบประมาณ 2561 

3. น าผลการประชุมมาจัดท าร่างแผนบริหาริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 และประจ าปีงบประมาณ 2561 
4. น าเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 และประจ าปีงบประมาณ 2561 
ต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

≥ 80 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 
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3.4.1 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1. การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง   

1 การสรรหาและคัดเลอืก
บุคลากร 

เพื่อสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศ 

> 80 > 80 > 80 > 80 > 80 ผู้สมัครงาน ตุลาคม-
กันยายน 

- ส านัก
ผู้อ านวยการ 

ระบบการพัฒนา (Training & Development ) 

1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส านักวิทย
บริการฯ 

ร้อยละบุคลากรที่
รับประเมินผล
การปฏิบติงาน 

100 100 100 100 100 บุ ค ล า ก ร
ภายในส านัก
วิทยฯ 

ตุลาคม-
กันยายน 

- ส านัก
ผู้อ านวยการ 

ระบบการธ ารงรักษา 
1. การสร้างแรงจูงใจดว้ยการ

จัดสรรเงินรางวัล 
เพื่อด าเนินการ
จัดสรรเงินรางวัล
ส าหรับบุคลากร 

ร้อยละบุคลากรที่
ได้รับจัดสรรเงิน
รางวัล 

100 100 100 100 100 บุ ค ล าก รใน
ส านักวิทยฯ 

ธันวาคม - ส านัก
ผู้อ านวยการ 

2. การเสริมสร้างคุณภาพชวีิตที่
ดีของบุคลกร 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคลากร 

ร้อยละเฉลี่ยของ
ความส าเร็จตาม
แนวทางการ
พัฒนาสู่งองค์กร 
สุขภาวะ 

> 60 > 60 > 60 > 60 > 60 บุ ค ล าก รใน
ส านักวิทยฯ 

ตุลาคม-
กันยายน 

- ส านัก
ผู้อ านวยการ 
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2.5.2 แผนปฏบิัติการด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561  

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม 
1 โครงการอบรมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการเข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้น และการเขยีนแบบประเมินค่า งานการเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

บุคลากรทุกระดับมี
ความก้าวหนา้ใน
สายอาชพี  
มีทักษะ ความรู้ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุน
วิชาการที่เข้าร่วม
การพัฒนาการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

> 95 บุคลากรภายในส านัก
วิทยฯ 

ธ.ค 60 50,000.00 ส านักผู้อ านวยการ 

2  โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 บุคลากรทุกระดับ
มีความก้าวหนา้ใน
สายอาชพี  
มีทักษะ ความรู้ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

 ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย 
 

≥80.00  บุคลากรภายในส านกั
วิทยฯ 

ธ.ค 60-ก.พ 61 70,000.00  ส านัก
ผู้อ านวยการ 

 3  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร  บุคลากรทุกระดับ
มีความก้าวหนา้ใน
สายอาชพี  
มีทักษะ ความรู้ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

 ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

≥25.00  บุคลากรภายในส านกั
วิทยฯ 

ธ.ค 60-ก.พ 61 30,000.00  ส านัก
ผู้อ านวยการ 

 4  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร  บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานที่ดี
และอยู่ใน 
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการท างาน 

 ร้อยละเฉลีย่ของ
ความส าเร็จตามแนว
ทางการพัฒนาสู่
องค์กรสุขภาวะ 

≥77.00  บุคลากรภายในส านกั
วิทยฯ 

ธ.ค 60-ก.พ 61 80,000.00  ส านัก
ผู้อ านวยการ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหาร

จัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ 

และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการ

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้

ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหาร

จัดการการน าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่

การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยจัดท าแนวทางการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน

หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  

2561 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทุกๆ เดือน 

พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของ

ผูบ้ริหาร 
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ภาคผนวก  

 ก      ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี   
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ 2561       14-16 
  

ข      รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ 2561       17-23 
  

ค      ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี    24 
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ก      ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจดัท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

( พ.ศ. 2560 – 2564 )  และประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ข   รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  

         ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สรุปรายงานการประชุมเรื่อง การจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560-พ.ศ. 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วันจันทร์ ที ่28  สิงหาคม  2560 
ณ ห้องประชุม Conference อาคาร 32 ชั้น 4 

----------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย  ประธาน 
2.อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต   

 3. อาจารย์ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ 
4. อาจารย์กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน์ 

 5. นางอนงค์      มะลิวรรณ์  
 6. นางชนิดา   ชิราพฤกษ์ 
 7. นางสาวนุชจรี   เกตุสุวรรณ์ 
 8. นายอัครเดช     สินแต่ง  
 9. นางสาววาศินี   ศรีชูเปี่ยม 
 10. ว่าที ่ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี  
 11. นายธเนตร   มะนิก 

12. นางสาวกฤษณา  อยู่พวง 
13. นางสาวรัชนก  ทองขาวข า 
14. นางหัตถยารักษ ์  เอมศรีกุล 

ผู้ไม่มาประชุม 
- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น.  
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ระเบียบวาระท่ี 1.  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 การจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามที่กองบริหารงานบุคคลได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 

2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการนี้ งานการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดั้งนั้น งานการเจ้าหน้าที่จึงน าเสนอร่างแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -พ.ศ. 2564) 
และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาฯ  

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารส านักร่วมกันพิจารณาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -พ.ศ. 2564) 
และประจ าหปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมีข้อสรุปดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 บทน า 

หลักการและเหตุผล 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
พัฒนางานประจ า โดยให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาก าหนด เพ่ือสามารถน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ตนเองให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผยบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักในความส าคัญของการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือให้บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะที่ดี เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติ 
เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการฯ  

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานและผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีความรู้ มีทักษะความช านาญงาน และพัฒนาสมรรถนะ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบในด้านการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
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ในส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 )   

ด้านนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศอย่าง

ต่อเนื่องและเหมาะสมเพื่อเพ่ิมขีดความรู้ความสามารถ และสร้างจิตส านึก เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะตลอดค่านิยมคุณธรรมและทัศนคติท่ีถูกต้อง สามารถน ามาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเพียงพอเพ่ือให้บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ารับการอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย  

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน 

2. เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

3. เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการอบรม

ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างเพียงพอ 

 ทั้งนี้  ให้น านโยบายด้านการบริหารบุคลากรคคลและวัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ไว้

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564 และประจ าปีงบประมาณ 2561 ด้วย 
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2.1 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1. การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง   

1 การสรรหาและคัดเลอืก
บุคลากร 

เพื่อสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศ 

> 80 > 80 > 80 > 80 > 80 ผู้สมัครงาน ตุลาคม-
กันยายน 

- ส านัก
ผู้อ านวยการ 

ระบบการพัฒนา (Training & Development ) 

1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส านักวิทย
บริการฯ 

ร้อยละบุคลากรที่
รับประเมินผล
การปฏิบติงาน 

100 100 100 100 100 บุ ค ล า ก ร
ภายในส านัก
วิทยฯ 

ตุลาคม-
กันยายน 

- ส านัก
ผู้อ านวยการ 

ระบบการธ ารงรักษา 
1. การสร้างแรงจูงใจดว้ยการ

จัดสรรเงินรางวัล 
เพื่อด าเนินการ
จัดสรรเงินรางวัล
ส าหรับบุคลากร 

ร้อยละบุคลากรที่
ได้รับจัดสรรเงิน
รางวัล 

100 100 100 100 100 บุ ค ล าก รใน
ส านักวิทยฯ 

ธันวาคม - ส านัก
ผู้อ านวยการ 

2. การเสริมสร้างคุณภาพชวีิตที่
ดีของบุคลกร 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคลากร 

ร้อยละเฉลี่ยของ
ความส าเร็จตาม
แนวทางการ
พัฒนาสู่งองค์กร 
สุขภาวะ 

> 60 > 60 > 60 > 60 > 60 บุ ค ล าก รใน
ส านักวิทยฯ 

ตุลาคม-
กันยายน 

- ส านัก
ผู้อ านวยการ 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561  

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม 
1 โครงการอบรมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการเข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้น และการเขยีนแบบประเมินค่า งานการเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

บุคลากรทุกระดับมี
ความก้าวหนา้ใน
สายอาชพี  
มีทักษะ ความรู้ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุน
วิชาการที่เข้าร่วม
การพัฒนาการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

> 95 บุคลากรภายในส านัก
วิทยฯ 

ธ.ค 60 50,000.00 ส านักผู้อ านวยการ 

 2  โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 บุคลากรทุกระดับ
มีความก้าวหนา้ใน
สายอาชพี  
มีทักษะ ความรู้ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

 ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย 
 

≥80.00  บุคลากรภายในส านกั
วิทยฯ 

ธ.ค 60-ก.พ 61 70,000.00  ส านัก
ผู้อ านวยการ 

 3  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร  บุคลากรทุกระดับ
มีความก้าวหนา้ใน
สายอาชพี  
มีทักษะ ความรู้ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

 ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

≥25.00  บุคลากรภายในส านกั
วิทยฯ 

ธ.ค 60-ก.พ 61 30,000.00  ส านัก
ผู้อ านวยการ 

 4  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร  บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานที่ดี
และอยู่ใน 
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการท างาน 

 ร้อยละเฉลีย่ของ
ความส าเร็จตามแนว
ทางการพัฒนาสู่
องค์กรสุขภาวะ 

≥77.00  บุคลากรภายในส านกั
วิทยฯ 

ธ.ค 60-ก.พ 61 80,000.00  ส านัก
ผู้อ านวยการ 
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ในส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่

การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยจัดท าแนวทางการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน

หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหนว่ยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใชป้ระโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทุกๆ เดือน 

พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของ

ผูบ้ริหาร 

 

 

ทั้งนี้ให้น าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้ใส่ไว้
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564 และประจ าปีงบประมาณ 2561 ด้วย  
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ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
  
      (นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล)  
           ผู้บันทึกการประชุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค      ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 
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        ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ง. หนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร        

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


