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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี  

เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2564



 
 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการในด้านต่างๆ เพื่อใช้ใน

การติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ

การศึกษา และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับหนว่ยงาน 

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และประจ าปีงบประมาณ 2565 จัดท าขึ้นเพื่อ

สนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ให้สามารถบรรลุตาม

พันธกิจ และรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ใน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ โดยได้ก าหนด

เป้าประสงค์ในแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

เป้าประสงค์  1.1 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

และได้ก าหนดโครงการกิจกรรม 2 โครงการย่อย ได้แก่ 

1. โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

จ านวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท 

2  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร  

จ านวนเงินงบประมาณ 6,000 บาท 

รวมจ านวนงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 56,000 บาท 

 ทั้งนี ้ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาส านักใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

มีตัวชี้วัดการด าเนินโครงการด้านแผนพัฒนาบุคลากร จ านวน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

 1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ค่าเป้าหมาย จ านวน 1 คน 

 2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 72 

 

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของบุคลการสายสนับสนุน 

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 

3. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.256 - 2569) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.

2569) และประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลว

ของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่า

ทันสถานการณ ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสรา้งความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2565 - 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการและกิจกรรมท าการ

วิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนางานประจ า โดยให้ได้รับการฝกึอบรมตามเกณฑท์ี่สถาบันการศกึษาก าหนด 

เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและ

ก าลังใจแก่บุคลากร ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักในความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ มี

ความรู้ความสามารถ ทักษะที่ดี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้

เกี่ยวกับ แนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติ เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และให้สอดคล้องกับการประกัน

คุณภาพการศกึษาของส านักวิทยบริการฯ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 

2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานและผลิตผลงาน

ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีความรู้ มีทักษะความช านาญงาน และพัฒนาสมรรถนะ 

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบในด้านการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภายใน

หนว่ยงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

 



2 

 

1.2 โครงสร้างส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 

ส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานผูอ้ านวยการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

 

ล าดับ 

ที ่
ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ 

ผลการด าเนินการ 
รายละเอียดผลการด าเนินการ ผูร้ับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

1 

2 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ส่งเสริมการ

พัฒนา

มหาวิทยาลัยให้

เป็นเอตทัคคะ

อย่างยั่งยืน 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มือ

อาชีพ 

ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนา 

> 98 > 98 บุคลากรได้มีการเข้าร่วมอบรมสัมนา

ทางวิชาการโดยใช้งบพัฒนาบุคลากร 

5,000 บาท 

 

ฝา่ยการ

เจ้าหน้าที่ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร  

ร้อยละของบุคลากรที่

ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ 

ร้อยละ 

25 

ร้อยละ 

25 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษา

น า น า ช า ติ เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร 

ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร  

ฝา่ยการ

เจ้าหน้าที่ 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มอีัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

  พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้

และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1) Smart Students 

1.1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสืบค้น ข้อมูลและสารสนเทศในการเรียนรู้

ได้อย่างเท่าทันและทั่วถึงด้วยระบบ Cloud Computing       

1.2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

และอินเทอร์เน็ต ที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 

2) Smart Management 

2.1) มีการจัดท าระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลของทุก

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการ

บริหารจัดการองค์กร          

2.2) มีการน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท าให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลา  

3) Smart Academic           

3.1) คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มีฐานข้อมูลออนไลน์ เชงิวิชาการที่ทันสมัย  

3.2) มีการส่งเสริมและอบรมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบการเรียน

การสอน          

4) Smart Research           

4.1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูล

ออนไลน์ใหก้ับการตพีิมพ์บทความ วารสารของแต่ละหนว่ยงาน    

5) Smart Teacher & Technology        

5.1) คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ผ่าน

เว็บไซต์และระบบ Augmented Reality (AR)       

5.2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

2) คุณธรรม (Morality) 

3) เครือขา่ย (Partnership) 

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

  บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมคีุณภาพ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

  ยึดมั่นคุณธรรม น าด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์   

 H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี   

 I  (Integration & Collaboration) : บูรณาการและความรว่มมอื  

  P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Development Goals) 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะด าเนนิการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ 

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

3. บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีสว่นร่วมในการขับเคลื่อนส านักตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 

4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ 

5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้

ในการปฏิบัติตามภารกิจ 

6. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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7. เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือขา่ยในประเทศและท้องถิ่น     

9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบริหารจัดการ

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

10. ระบบสนับสนุนการศกึษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน 

  11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ 

Social Media ที่ทันสมัยในการสรา้งภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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1.6 ข้อมูลบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565 

1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศกึษา 

 

ล าดับ

ท่ี 

หน่วยงาน 

ข้าราชการ 

รวม 

พนง.(งปม.เงินรายได)้ 

รวม 

พนง.(งปม.แผ่นดิน) 

รวม 

พนง.ราชการ 

รวม 

ลจ.ชั่วคราว 

รวม 

ลจ.ประจ า 

รวม 
ผลรวม

ท้ังหมด 
ป.

ตรี 

ป.

โท 

ต่ า

กว่า 

ป.

ตรี 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ป.

เอก 

ต่ า

กว่า 

ป.

ตรี 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ต่ า

กว่า 

ป.

ตรี 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ต่ า

กว่า 

ป.

ตรี 

ป.

ตรี 

ต่ า

กว่า 

ป.

ตรี 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

1 ส านักวิทยบริการ

แ ล ะ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ 

1 - 1 - 2 - - 2 - 17 18 35 - - - - 2 - 2 - - 1 1 41 
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ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2565 - 2569) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.1 นโยบายแผนพัฒนาบุคลากร 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อย่างตอ่เนื่องและเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความรูค้วามสามารถ และสร้างจิตส านึก เป็นผู้มคีุณธรรม จรยิธรรม 

2. สง่เสริมใหม้ีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมุ่งให้

มีความรู้ความสามารถ ทักษะตลอดค่านิยมคุณธรรมและทัศนคติที่ถูกต้อง สามารถน ามาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้บุคลากรของส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการอบรมภายนอกมหาวทิยาลัย 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร 

2.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

2.2.2 เพื่อสง่เสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

2.2.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 

2.2.4 เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติ  ครองตนภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ 
 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1) เพื่อสง่เสริมและพัฒนาสมรรถนะใน

ศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 100 
2) เพื่อสง่เสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี

ความก้าวหน้าในสายงานของตน 

3) เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตน

ภายใต้หลักธรรมาภบิาล และจรรยาบรรณ

ของมหาวิทยาลัย 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. น าผลการประชุมมาจัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
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2.5 แผนบริหารพัฒนาบุคลากร 

2.5.1 แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  

ล าดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1พัฒนา

มหาวิทยาลัยใหเ้ป็น

เอตทัคคะและผลิต

บัณฑติให้เป็นมอืาชีพ 

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้

ของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สุงขึน้ 
1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

72 

 

72 

 

72 

 

72 

 

72 
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2.5.1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม 

1 โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

บุคลากรมี

คุณภาพสูง ทั้ง

ความรู ้ทักษะและ

ทัศนคตใินการ

ปฏิบัติงานในสาย

อาชีพ 

จ านวน

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการที่เข้า

สู่ต าแหน่งที่สุง

ขึน้ 

1 บุคลากรภายใน

ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ต.ค. 64 - 30 

ก.ย. 65 

50,000 ส านัก

ผูอ้ านวยการ 

2  โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

บุคลากรทุกระดับมี

ความรู ้ทักษะและ

ทัศนคตใินการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจน

มีความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ 

ร้อยละ

บุคลากรที่

ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ

ของ

มหาวิทยาลัย 

72  บุคลากรภายใน

ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ต.ค. 64 - 30 

ก.ย. 65 

6,000 ส านกั

ผูอ้ านวยการ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่

การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดทางการน าแผนพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

ได้ทราบถึงบทบาทความรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน

เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท า

ระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาบุคลากร ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่

ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาบุคลากร ระยะ 5 ปี   

(พ.ศ. 2565 – 2569) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการประชมุที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คร้ังที่ 6/2564 

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 

ณ ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 

----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.ศริิลักษณ์  เกตุฉาย  ประธาน 

2. อาจารย์อภริักษ์  ธิตินฤมิต 

3. อาจารย์ ดร.พิมพพ์ลอย ธีรสถิตย์ธรรม 

4. ผศ.ดร.กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน์ 

5. นางสิรพิร   ป้อมจัตุรัส 

6. นายอโณทัย   อรุณเรือง 

7. นางชนิดา   ชิราพฤกษ์ 

8. นายอัครเดช    สินแต่ง 

9. นางสาวนุชจรี  เกตุสุวรรณ์ 

10. นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข 

11. นางสาวกฤษณา  อยู่พวง 

12. วา่ที่ ร.ต.หญิงนิธิมา แก้วมณี 

13. นายธเนตร   มะนิก 

14. นางสาวสมใจ  อินทรวารี 

15. นางหัตถยารักษ์  เอมศรกีุล 

ผู้ไม่มาประชุม 

ไม่ม ี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวโสพิชญ์  สุขเจริญ 

2. นางสาวชนะกานต์  พงศาสนองกุล 

3. นางสาววาสนา  แสงพรหม 

4. นางสาวสุณีพร  ศรฤีทธิชัย 

5. นางสาวรักชนก  รัตนะ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น.  

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ 

6.1 พิจารณาแผนบรหิารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -  

2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป แจ้งว่า ตามที่กองบริหารงานบุคคลได้มอบหมาย

ให้หน่วยงานจัดท าร่างแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2569) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการนี้ งานการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนบริหารทรัพยากร

บุคคล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดั้งนั้น งานการเจ้าหน้าที่จึงขอรายงานร่างแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2569) และประจ าปีงบประมาณ 2565 ต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ร่วมกันพิจารณาแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  โดยมีขอ้สรุปดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บทน า 

หลักการและเหตุผล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนางานประจ า โดยให้ได้รับการฝกึอบรมตามเกณฑท์ี่สถาบันการศกึษาก าหนด 

เพื่อสามารถน าความรู้ที่ ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและ

ก าลังใจแก่บุคลากร ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักในความส าคัญของการจัดท าแผนบริหารทรัพยากร

บุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ 

มีความรู้ความสามารถ ทักษะที่ดี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้

เกี่ยวกับ แนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติ เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และให้สอดคล้องกับการประกัน

คุณภาพการศกึษาของส านักวิทยบริการฯ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2565 

– 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานและผลิตผล
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งานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีความรู้ มีทักษะความช านาญงาน และพัฒนาสมรรถนะ 

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบในด้านการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภายใน

หนว่ยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน  

ในส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล และแผนการพัฒนาบุคลากร  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)   

ด้านนโยบายด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาบุคลากร 

1. สง่เสริมและสนับสนุนให้มกีารพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างตอ่เนื่องและเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความรูค้วามสามารถ และสร้างจิตส านึก เป็นผู้มคีุณธรรม จรยิธรรม 

2. ส่งเสริมให้มีการฝกึอบรมและพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะตลอดค่านิยมคุณธรรมและทัศนคติที่ถูกต้อง สามารถน ามา

ปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้บุคลากรของส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย  

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการด าเนินงานที่เน้น

ผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

2. เพื่อให้บุคลากรมคีุณภาพชวีิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 

4. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติ ครองตนภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

ในส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. สรา้งความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยจัดท าแนวทางการ

สือ่สารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหก้ับบุคลากรภายใน

หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 



24 

 

 2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

 3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

 5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่าง

เป็นรูปธรรม  

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยน

แนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสรา้งความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก 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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ภาพกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนมุัตแิผนพัฒนาบุคลากร  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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