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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการในด้านต่างๆ เพื่อใช้ใน

การติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั ้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และประจำปีงบประมาณ 2565 จัดทำขึ้น
เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ให้สามารถบรรลุ
ตามพันธกิจ และรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ โดยได้กำหนด
เป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

เป้าประสงค์  1.1 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และได้กำหนดโครงการกิจกรรม 2 โครงการย่อย ได้แก่ 

1. โครงการเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
จำนวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท 

2  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร  
จำนวนเงินงบประมาณ 6,000 บาท 

รวมจำนวนงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยท้ังส้ิน 56,000 บาท 
 ท้ังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสำนักให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  
มีตัวชี้วัดการดำเนินโครงการด้านแผนพัฒนาบุคลากร จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น ค่าเป้าหมาย จำนวน 1 คน 
 2. ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 72 
 
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของบุคลการสายสนับสนุน 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 
3. เพื ่อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.256 - 2569) และ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 
พ.ศ.2569) และประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความ
ล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้
เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2565 - 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 
2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการและกิจกรรม
ทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ส่วนที ่1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนางานประจำ โดยให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำหนด 
เพื่อสามารถนำความรู้ที ่ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและ
กำลังใจแก่บุคลากร ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักในความสำคัญของการจัดทำแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทย
บริการฯ มีความรู้ความสามารถ ทักษะท่ีดี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงาน เกิดกระบวนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติ เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และให้สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการฯ  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 
- 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานและผลิตผล
งานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีความรู้ มีทักษะความชำนาญงาน และพัฒนาสมรรถนะ 
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบในด้านการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภายใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 



2 
 

1.2 โครงสร้างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

อธกิารบด ี

รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 

สำนักวทิยบรกิาร 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนยว์ทิยบรกิาร ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
 



4 
 

 
1.4 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 
ลำดับ
ท่ี ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินการ รายละเอียดผลการ

ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมการพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็น

เอตทัคคะอย่าง

ย่ังยืน  

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ

ตนให้เป็นไปตาจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย 

≥80.00 ≥80.00 โครงการอบรมส ่ ง เสร ิ ม

ค ุณธรรม  จร ิยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ฝ่ายการ

เจ้าหน้าท่ี 

2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมการพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็น

เอตทัคคะอย่าง

ย่ังยืน 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ 2559 

ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้

ภาษานานาชาต ิ เพ ื ่ อการ

สื่อสาร ภาษาอังกฤษสำหรับ
การสื่อสาร  

ฝ่ายการ

เจ้าหน้าท่ี 

3 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมการพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็น

เอตทัคคะอย่าง

ย่ังยืน 

โครงการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีของบุคลากร 
ร้อยละเฉล่ียของ

ความสำเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสู่องค์กรสุข

ภาวะ 

≥77.00 ≥77.00 จัดโครงการอบรมเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตทีดีของบุคลากร 
ฝ่ายการ

เจ้าหน้าท่ี 
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ลำดับ
ท่ี ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินการ รายละเอียดผลการ

ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

4 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมการพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็น

เอตทัคคะอย่าง

ย่ังยืน 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มือ

อาชีพ 
ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนา 
> 98 > 98 บุคลากรได้ม ีการเข ้าร ่วม

อบรมสัมนาทางวิชาการโดย

ใช้งบพัฒนาบุคลากร 5,000 
บาท 

ฝ่ายการ

เจ้าหน้าท่ี 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร  
ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
25 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้

ภาษานานาชาต ิ เพ ื ่ อการ

สื่อสาร ภาษาอังกฤษสำหรับ
การสื่อสาร  

ฝ่ายการ

เจ้าหน้าท่ี 
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1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีอัตลักษณ์ (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
ได้อย่างเท่าทันและท่ัวถึงด้วยระบบ Cloud Computing       

1.2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และอินเทอร์เน็ต ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพ่ิมการเรียนรู้อย่างย่ังยืน ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 
2) Smart Management 

2.1) มีการจัดทำระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลของทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการองค์กร          

2.2) มีการนำเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถทำให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกท่ีทุกเวลา  
3) Smart Academic           

3.1) คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มีฐานข้อมูลออนไลน์ เชิงวิชาการท่ีทันสมัย  
3.2) มีการส่งเสริมและอบรมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบการเรียน

การสอน          
4) Smart Research           

4.1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์และฐานข้อมูล
ออนไลน์ให้กับการตีพิมพ์บทความ วารสารของแต่ละหน่วยงาน    
5) Smart Teacher & Technology        

5.1) คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ผ่าน
เว็บไซต์และระบบ Augmented Reality (AR)       

5.2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 
2) คุณธรรม (Morality) 
3) เครือข่าย (Partnership) 
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
5) วัฒนธรรม (Culture) ท่ีว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 
  ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
  บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ 
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
  ยึดม่ันคุณธรรม นำด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

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

  P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Development Goals) 

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจะดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้ 

1. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

3. บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสำนักตามทิศทางท่ีกำหนดไว้ 
4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวย

ความสะดวกท่ีรองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ 
5. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้

ในการปฏิบัติตามภารกิจ 
6. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
7. เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือข่ายในประเทศและท้องถ่ิน     
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานข้อมูลเครือข่ายสำหรับการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน 

  11. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ 
Social Media ท่ีทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.6 ข้อมูลบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565 

1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา 

 
ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน 

ข้าราชการ 

รวม 

พนง.(งปม.เงินรายได้) 

รวม 

พนง.(งปม.แผ่นดิน) 

รวม 

พนง.ราชการ 

รวม 

ลจ.ชั่วคราว 

รวม 

ลจ.ประจำ 

รวม ผลรวม
ทั้งหมด 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 

ป.
โท 

ต่ำ
กว่า 
ป.
ตรี 

ป.
ตรี 

ต่ำ
กว่า 
ป.
ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

1 สำนักวิทยบริการ
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี
สารสนเทศ 

1 - 1 - 2 - - 2 - 17 18 35 - - - - 2 - 2 - - 1 1 41 
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ส่วนที่ 2 แผนบริหารทรัพยกรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) 
และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.1 นโยบายแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู ่

ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 
2. รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความผาสุกและ

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 
4. จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการให้บริการอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมท้ังความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการดำเนินงานที่เน้น
ผลสัมฤทธิ ์และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบท่ีดีของสังคม 

2. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสำนักให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ 
 

2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1) เพื ่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื ้อตBอการ
ดำเนินงานที่เนEนผลสัมฤทธิ์ และมหาวิทยาลัย
เอตทัคคะท่ีมีอัตลักษณL 

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตBอ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สำนักวิทยบริการฯ (ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 4.0 

2) เพื ่อใหEบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที ่ดี มีความ
ทุBมเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับ
องคLกร 

2) ระดับความผูกพันของบุคลากรตBอสำนัก
วิทยบริการฯ (ระดับความผูกพัน) 

≥ 4.0 
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2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคลากรระยะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569 และ

ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569 และประจำปี

งบประมาณ 2565 
3. นำผลการประชุมมาจัดทำร่างแผนบริหาริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569 และ

ประจำปีงบประมาณ 2565 
4. นำเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569 และประจำปีงบประมาณ 2565 

ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
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2.5 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.5.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  

กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2565 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

      
1.ระบบการสรรหา (Recruitment)          

1.1 การวางแผนอัตรากำลัง 
1.1.1 จัดทำกรอบ

อัตรากำลัง
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

เพื่อทบทวนและ
จัดทำกรอบ
อัตรากำลัง ให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ
อัตรากำลังของ
สำนักวิทยบริการ
ฯ 
 

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ในการจัดทำ
กรอบ
อัตรากำลัง 

100 100 100 100 100 บุคลากรสำนัก
วิทยบริการฯ 

ตุลาคม – 
กันยายน 

- เจ้าหน้าท่ีกจ.
สำนักวิทย
บริการฯ 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2565 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

      
1.2 การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง 
1.2.1 อบรมชี้แจง

หลักเกณฑ์
และกำหนด
มาตรฐาน 
การ
ดำเนินงาน 
สรรหา การ
บรรจุ แต่งต้ัง  

เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงาน
บุคคลของ
หน่วยงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบุคคลท่ี
เข้าร่วม
อบรม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบุคคล 

ของสำนักวิทย
บริการฯ 

 ตุลาคม – 
กันยายน 

- เจ้าหน้าท่ีกจ.
สำนักวิทย
บริการฯ 

1.2.2 การสรรหา
และคัดเลือก
บุคลากร 

เพื่อสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร
เข้าปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ
การสรรหา
บุคคลเข้า
ทำงานได้
ตาม
ประกาศ  
 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากร
ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม – 
กันยายน 

- เจ้าหน้าท่ีกจ.
สำนักวิทย
บริการฯ 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2565 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

      
2.ระบบการพัฒนา (Training & Development)             
2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 
3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.1 การ

ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
สำนักวิทยบริการ
ฯ 

ร้อยละของ
หน่วยงานท่ี
ดำเนินการ
ประเมิน
ปฏิบัติงาน 
 

100 100 100 100 100 บุคลากร
ภายในสำนัก
วิทยบริการฯ 

ตุลาคม – 
กันยายน 

- เจ้าหน้าท่ีกจ.
สำนักวิทย
บริการฯ 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2565 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

      
4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน          
4.1 การบริหาร

ค่าจ้าง 
เงินเดือน และ
ค่าตอบแทน 

- - - - - - - - ตุลาคม – 
กันยายน 

- สำนักวิทย
บริการฯเป็น
หน่วยงานท่ีอยู่
ในโครงสร้าง

ของ
มหาวิทยาลัย 
การดำเนินการ
เป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2565 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

      
5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์          
5.1 การสร้าง

ความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิ
ประโยชน์ 
กองทุน
ประกันสังคม 

- - - - - - - - มกราคม-
มีนาคม 

- สำนักวิทย
บริการฯเป็น
หน่วยงานท่ีอยู่
ในโครงสร้าง

ของ
มหาวิทยาลัย 
การดำเนินการ
เป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2565 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

      
6.ระบบการธำรงรักษา 
6.1 การสร้างแรงจูงใจ 
6.1.1 การจัดสรร

เงินรางวัล 
เพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร 

ร้อยละ
บุคลากรท่ี
ได้รับการ
จัดสรรเงิน
รางวัลตาม
เกณฑ์ 

- - - - - - ธันวาคม - สำนักวิทย
บริการฯเป็น
หน่วยงานท่ีอยู่
ในโครงสร้าง
ของ
มหาวิทยาลัย 
การดำเนินการ
เป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

6.1.2 การคัดเลือก
บุคลากร
ดีเด่น 

        พศจิกายน 
– มกราคม 

- 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2565 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

      
6.2 การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า 
6.2.1 การปรับปรุง

ข้อบังคับและ
ประกาศ
เก่ียวกับการ
เข้าสู่ตำแหน่ง
ท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

- - - - - - - - ตุลาคม – 
กันยายน 

- สำนักวิทย
บริการฯเป็น
หน่วยงานท่ีอยู่
ในโครงสร้าง
ของ
มหาวิทยาลัย 
การดำเนินการ
เป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 6.2.2 การจัดทำ

กรอบ
อัตรากำลัง
การเข้าสู่
ตำแหน่งของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

- - - - - - - - ตุลาคม – 
กันยายน 

- 

6.2.3 โครงการ
พัฒนาผลงาน
และเพ่ิม
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

- - - - - - - - ตุลาคม – 
กันยายน 

- สำนักวิทย
บริการฯเป็น
หน่วยงานท่ีอยู่
ในโครงสร้าง
ของ
มหาวิทยาลัย 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2565 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

      
การดำเนินการ
เป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
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2.5.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ของ
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1.ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1.1 การวางแผนอัตรากำลัง 
1.1.1 จัดทำกรอบ

อัตรากำลังของ
บุคลากร
มหาวิทยาลัย 

เพื่อทบทวนและ
จัดทำกรอบ
อัตรากำลัง ให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการอัตรากำลัง
ของสำนักวิทย
บริการฯ 
 

ร้อยละความสำเร็จใน
การจัดทำกรอบ
อัตรากำลัง 

100 บุคลากรสำนัก
วิทยบริการฯ 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2566 

- เจ้าหน้าท่ีกจ.สำนัก
วิทยบริการฯ 

1.2 การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง 
1.2.1 การสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร 
เพื่อสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการสรรหา
บุคคลเข้าทำงานได้
ตามประกาศ  

≥80 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

- เจ้าหน้าท่ีกจ.สำนัก
วิทยบริการฯ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ของ
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2.ระบบการพัฒนา (Training & Development) 
2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 
รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 
3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.1 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ดำเนินการประเมิน
ปฏิบัติงาน 
 

100 บุคลากรของ
สำนักวิทยบริการ

ฯ 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

 - เจ้าหน้าท่ีกจ.สำนัก
วิทยบริการฯ 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน 
- - - - - - - - - 

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
- - - - - - - - - 

6.ระบบการธำรงรักษา 
- - - - - - - - - 
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ส่วนที ่3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การนำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม แผนบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำ
แผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการนำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
 2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีกำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร รวมท้ังสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำ
ระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู ้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื ่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี ้วัด 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง  
3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาบุคลากร ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่

ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี   
(พ.ศ. 2565 – 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คร้ังท่ี 6/2564 

วันอังคารท่ี 14 กันยายน 2564 
ณ ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 

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

1. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย  ประธาน 
2. อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต 
3. อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม 
4. ผศ.ดร.กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน์ 
5. นางสิริพร   ป้อมจัตุรัส 
6. นายอโณทัย   อรุณเรือง 
7. นางชนิดา   ชิราพฤกษ์ 
8. นายอัครเดช    สินแต่ง 
9. นางสาวนุชจรี  เกตุสุวรรณ์ 
10. นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข 
11. นางสาวกฤษณา  อยู่พวง 
12. ว่าท่ี ร.ต.หญิงนิธิมา แก้วมณี 
13. นายธเนตร   มะนิก 
14. นางสาวสมใจ  อินทรวารี 
15. นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวโสพิชญ์  สุขเจริญ 
2. นางสาวชนะกานต์  พงศาสนองกุล 
3. นางสาววาสนา  แสงพรหม 
4. นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย 
5. นางสาวรักชนก  รัตนะ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น.  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ 

6.1 พิจารณาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -  
2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แจ้งว่า ตามที่กองบริหารงานบุคคลได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานจัดทำร่างแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2569) 
และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการนี้ งานการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดั้งนั้น งานการเจ้าหน้าที่จึงขอรายงานร่างแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 
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(พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2569) และประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ร่วมกันพิจารณาแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  โดยมีข้อสรุปดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 บทนำ 
หลักการและเหตุผล 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนางานประจำ โดยให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำหนด 
เพื่อสามารถนำความรู้ที ่ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและ
กำลังใจแก่บุคลากร ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักในความสำคัญของการจัดทำแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ 
มีความรู้ความสามารถ ทักษะที่ดี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงาน เกิดกระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับ แนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติ เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการฯ  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2565 
– 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานและผลิตผล
งานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีความรู้ มีทักษะความชำนาญงาน และพัฒนาสมรรถนะ 
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบในด้านการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภายใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
ในส่วนท่ี 2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)   
ด้านนโยบายด้านแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาบุคลากร 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพื่อเพ่ิมขีดความรู้ความสามารถ และสร้างจิตสำนึก เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะตลอดค่านิยมคุณธรรมและทัศนคติที่ถูกต้อง สามารถนำมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย  
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการดำเนินงานที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบท่ีดีของสังคม 

2. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
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3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 
4. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติ ครองตนภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

ในส่วนท่ี 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยจัดทำแนวทางการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีกำหนด 
 3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
 5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
การติดตามและประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยน
แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทุกๆ เดือน 
พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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