
 
 
 
 
 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
 

 
 
  
 
 

 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 



ค าน า 
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  ฉบับนี้  จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแผนก ากับทิศทางการพัฒนาบุคากรของ
ส านักวิทยบริการฯ  ในกรอบระยะเวลา 4 ปี  ซึ่งการจัดท าแผนดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร  ความสอดคล้องกับ
แผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  นโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาและนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบัน 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารา
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล  รวมทั้งการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร  (Organization) วิสัยทัศน์ 
(Vision) พันธกิจ (Mission)  ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 จากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น  จึงน ามาก าหนดประเด็ยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น  
ส าหรับการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงข้ึน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 

 โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการก าหนดเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  กลยุทธ์  
ผู้รับผิดชอบ/แผนงาน ที่จะด าเนินการในช่วงระยะเวลา 4 ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) 
  
 
 
  



บทที่ 1 
บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานส าคัญต่อการ        
สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของส านัก          
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สนับสนุน
การด าเนินงาน โดยน าหลักการส าคัญจากยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมุ่งหวังให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่าง              
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีระบบการบริหารและการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย มาเป็นกรอบและทิศทางในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านัก สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของส านัก ตามท่ีก าหนดไว้ 

นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าหลักสมรรถนะมาใช้    
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency–based Human Resource Development) และ
เครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานรายบุคคล (Key Performance Indicator : KPI) ที่มีการเชื่อมโยง
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีกระบวนการ
ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบถึงความคืบหน้า
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย
และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานซึ่งผลจาก การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ท าให้ทราบว่าบุคลากรมีผลงานเทียบกับเป้าหมายเป็นอย่างไรและแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะ
ตามต าแหน่งงานหรือไม่ โดยจะน าผลจากการประเมินมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) ซึ่ งผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลส าคัญในการก าหนดวิธีการพัฒนา                         
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับสภาพการท างานและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาความรู้  
ทักษะและพฤติกรรมในการท างานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักมีแผนการด าเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ของส านัก 
2. ส านักมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

3. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 

4. ส านักมีเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลด้านการพัฒนาบุคลากร 
5. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  

 

แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. สนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ

ในวิชาชีพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
3. พัฒนาเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลด้านการพัฒนาบุคลากร 
4. พัฒนาระบบให้สวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและ

มีความสุขในการท างาน 
 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
การจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาความสอดคล้องยึดปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านัก ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสอดคล้องกับแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมีการ บูรณาการร่วมกัน
กับแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของบุคลากร จากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาบุคลากรของส านัก รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านัก ได้แก่ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ของไทยปัจจุบัน และกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรที่ได้จัดท าขึ้นนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส านัก ในการ
พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
กระบวนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน     
การบริหารและพัฒนาบุคลากร ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีข้ันตอนการจัดท า ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการบริหารและพัฒนา
บุคลากร โดยคณะกรรมการจัดท าแผนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ก าหนด เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

3. ก าหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้าหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร  

4. ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมไปยังบุคลากร 
5. ก ากับ ติดตามและประเมินผลตามแผน 
6. จัดท ารายงานผลแผน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพ่ือให้

ด าเนินงานได้ตามแผน 
7. รายงานให้ผู้บริหารเพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงาน

ในปีถัดไป 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561–2564 (ฉบับร่าง 1) 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 

(พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง (รา่งฯ แผน) 

จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561–2564 (ฉบับร่าง 2) 

เห็นชอบ  

ไม่เห็นชอบ  

เสนอคณะกรรมการประจ าส านัก พิจารณา 
(ร่าง)  แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 
 

จัดท าเผยแพร่แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 

ประชุมคณะคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ปฏิทินการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 

ล าดับ
ที ่

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

1 มกราคม –  
กุมภาพันธ์ 2561 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้
จากการด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 

2 2 มีนาคม 2561 เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2561–2564                
ต่อคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนฯ (คร้ังที่ 1) 

3 มีนาคม 2561 เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564                 ต่อ
คณะกรรมการจัดท าแผน (ครั้งที่ 2) 

4 พฤษภาคม 2561 เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 (ครั้งที่ 2)                  
ต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์องค์กร 

ข้อมูลพื้นของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปรัชญา  
 แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์  
 มุ่งสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายใน      
ปี พ.ศ.2564 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  
 3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย  
 4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 

1. มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 
2. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
3. การให้บริการคุณภาพสูง (High Quality Service) 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart 
University) 
  กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1.2 ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบเครือข่าย 
  กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย 

  กลยุทธ์ที่ 1.5 สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University 
  กลยุทธ์ที่  2.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ที่ 3.1  ยกระดับคุณภาพการให้บริการ 
  กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 3.3  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

เอกลักษณ์ 
 เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

ค่านิยมองค์กร 
 มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ 
 

นโยบายการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
 2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
 3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 
 4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library) 
 5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning) 
 6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร 
ส านักให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นคุณภาพของบุคลากร อันเป็นกลไก

ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า ซึ่งแต่ละส่วนงานมีการก าหนดนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญ  มีทักษะ และสมรรถนะการท างานแบบมืออาชีพ การสร้างความสุขและความผูกพัน
ในองค์กร  

 

ปัจจุบันส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 49 คน 
(ผู้บริหาร จ านวน 4 คน ข้าราชการพลเรือน จ านวน 1 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน   
44 คน และบุคลากรที่จ้างด้วยเงินรายได้ส านัก จ านวน 1 คน) จ าแนกบุคลากรของส านักได้ดังนี้  

1. ข้าราชการประจ า 
2. ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุนวิชาการ 
3. พนักงานราชการ สายสนับสนุนวิชาการ 
4. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
5. ลูกจ้างประจ า 
6. เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ตารางที่ 1  จ านวนผู้บริหารและบคุลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภท ข้าราชการ
ประจ า 

ข้าราชการ
พลเรือน

สาย
สนับสนุน 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

ลูกจ้าง  
ประจ า 

เจ้าหน้าที่
ประจ าตาม

สัญญา 

เจ้าหน้า
ที่เงิน
รายได้
ส านัก 

รวม 

ผู้อ านวยการ - - - 1 - -   1 
รองผู้อ านวยการ 1 - - 2 - -     3 
หัวหน้าส านักงาน - 1 - - - -   1 
บุคลากร - - 1 21 1 20 1 44 

รวม 1 1 1 24 1 20 1 49 
 

รายช่ือบุคลากรและต าแหน่ง 
ผู้บริหาร ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 

   1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ  ผู้อ านวยการ 
   2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย  รองผู้อ านายการ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ  โพทอง   รองผู้อ านวยการ 
   4. อาจารย์ทัศนี    สุทธิวงศ ์  รองผู้อ านวยการ 
   5. นางสาวพิจิกามาศ   แย้มบู่   หัวหน้าส านักงาน 

งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
1. นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางพรทิพย์     เดชรอด            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางยุพิน     กิจที่พ่ึง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวกัลยา    จันทร์โชติ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

งานวิทยวิชาการ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
1. นายนิทัศน์    รสโอชา             บรรณารักษ์ 
2. นางนภารัตน์    จ าเนียร   บรรณารักษ์ 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
1. นางละเอียด    รามคุณ   พนักงานพิมพ์ ส.3 
2. นางสาวเมตตา    สังข์ทอง   บรรณารักษ์ 
3. นางสาวพัชราภรณ์   ต่อดอก   บรรณารักษ์ 
4. นางสาวนัยนา     เพียรคงทอง        บรรณารักษ์ 
5.   นางสาวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์          บรรณารักษ์ 
6. นางสาวยุธิดา     เข็มปัญญา  บรรณารักษ์ 
7. นางศิริรัตน์     โพธิ์ภิรมย์           ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด                
8. นางศิริพร     แจ่มจ ารัส  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  
9. นายสายันต์    ชิตถุง   ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
10. นายทิพย์     รามคุณ   เจ้าหน้าที่เงินรายได้ส านัก 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
1. นายอรรถสิทธิ์     กิจที่พ่ึง             บรรณารักษ์ 
2. นายจิรทีปต์     น้อยดี   บรรณารักษ์ 
3. นายสมชาย    เพ็ญสุข             ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด                
4. นายสมยศ     เฉลยมณี  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด                
5. นางสาวชลธิชา   สว่างอารมย์       ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด                
6. นางสาวอัญชรีพร   เหลืองธรรมชาติ  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้                 
1. นายภูวนาถ    นาควรรณกิจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                  
2. นายกสิพงษ์    กสิพันธ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
3. นายอนนต์    พงษ์สวัสดิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายมานิช     โชติช่วง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายวรพจน์    วรนุช   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                          
6. นายสายชน    คงคะพันธ์          นักวิชาการโสตทัศนศึกษา            
7. นายธีระ      เอ็งวงษ์ตระกูล  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา            
8. นายอ าพล     เกิดชนะ     ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา      

งานบริหารระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
1. นายอ านาจ     แก้วภูผา            นักวิชาการคอมพิวเตอร์                  
2. นางสาวมัทนียา   หามาลัย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นางสาวฐิติรัตน์   ขาวบริสุทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล               
1. นายณเรศณ์     จิตรัตน์             นักวิชาการคอมพิวเตอร์                  
2. นายเจษฎา    สุขสมพืช           นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

คนงานอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้                 
1. นางนงรักษ์     เกษมสังข์ 
2. นางสาวสมศรี     รัมมะมนต์                                
3. นางบุปผา     ชมวงษ์                                 
4. นางเบญจา     ผลโต 
5. นางพลอยนภัส    เพ็ชรวงษ์ 
6. นางจินดา     ไพยกาล                                     
7. นางมาลี      รื่นรมย์ 
8. นางอุษา      บุญโสม                                      

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย 
1. นายเจษฎา     พานแก้ว                                    
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ตารางท่ี 2  จ านวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2569 

ประเภทบุคลากร 
ปีที่เกษียณ พ.ศ. ผลรวม

ทั้งหมด 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

1. ข้าราชการพลเรือน - - - - - - - - - - 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย        1 1 2 
3. พนักงานราชการ - - - - - - - - - - 
4. ลูกจ้างประจ า      1    1 
5. เจ้าหน้าที่ประจ าตาม

สัญญา 
2 1 1 - 1 - - - 1 6 

6. เจ้าหน้าที่เงินรายได้
ส านัก 

     1    1 

ผลรวมทั้งหมด 2 1 1 - 1 2 - 1 2 10 
           

 
 

ที่มา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) 

 

 
 
 
 
 
 
 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

2 

1 1 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

จ านวนบุคลากรที่เกษียณ ช่วง 2561-2569 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามบริบทของส านักในสถานการณ์ปัจจุบัน 

การพัฒนาบุคลากร เป็นส่วนส าคัญที่จะน าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของส านัก  มุ่งการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบการประเมินสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบสภาวะที่แท้จริง เป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ใดขององค์กรที่สอดคล้องและมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลตามที่องค์กรต้องการ 
ซึ่งในส่วนของการบริหารงานบุคคลพบว่าสิ่งที่ส านักควรเร่งด าเนินการ ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้
และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จ าเป็นในแต่ละต าแหน่งงาน รวมทั้งการส่งเสริมเรื่อง
ขวัญและก าลังใจ    แก่บุคลากร โดยน าแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็น
เครื่องมือแปลงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล เพื่อสามารถ
บ่งชี้ความส าเร็จ      ความล้มเหลวและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน 

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพหรือสถานการณ์การด าเนินกิจกรรมของส านัก เพ่ือใช้
เป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันและในอดีต เพ่ือค้นหาจุดแข็ง
จุดอ่อน และหาแนวทางที่เป็นโอกาส และรับรู้ถึงอุปสรรคเพ่ือหาวิธีการวางแผนยุทธศาสตร์  ในด้าน
ต่างๆ หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 

ดังนั้น ปัจจัยแต่ละอย่างที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อ    
ผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์
เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจท าลาย            
ผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กร 
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการ
วิเคราะห์ SWOT นี้ จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลบยีสารสนเทศ  เกิดการพัฒนาบุคลากรไปในทางท่ีเหมาะสม 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร

และความสามารถภายในองค์กรทุกๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มา
เบื้องต้นของข้อมูล เพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง 
วิธีการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหารบุคลากร 

จุดแข็งของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่ควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารง
ไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 

จุดอ่อนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลบยีสารสนเทศ (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย  ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น  
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจึงได้น ามาวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายในของ
ส านัก รายละเอียดดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น 

สามารถค ้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเน ินงานขององค ์กรที ่ได ้ร ับผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานองค์กร เช่น อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับ
การศึกษา ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 

1. โอกาสทางสภาพแวดล้อม (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร 
ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กร 

2. อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรเป็นปัจจัย
ใดที่สามารถส่งผลกระทบในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าต้อง
หลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญต่อผลกระทบดังกล่าวได้ 

ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจึงได้น ามาวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก
ของส านัก รายละเอียดดังตารางที่ 4  

 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 

 

 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ระหว่างบุคลากร 
2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
3. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 

1. บุคลากรยังขาดความก้าวหน้าในสายงาน 
2. การบูรณาการท างานระหว่างหน่วยงานยังมีน้อย 
3. บุคลากรขาดทักษะการสื่อสารทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ส านักฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมให้
บุคลากรมีต าแหน่งที่สูงขึ้น 

มหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณด้านการ
พัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานลดลง 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

การวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix  
หลังจากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ SWOT ด้านการบริหารและพัฒนา

บุคลากรประกอบกับผลการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านัก ได้พิจารณาผลการ
วิเคราะห์ดังกล่าว และสามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้
เทคนิค TOWS Matrix ซึ่งสามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 4 ประเด็น รายละเอียดดัง
ตารางที่ 5  

 

ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โอกาส (Opportunities:O) 
1. ส านักฯ ได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดีจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีต าแหน่ง     
ที่สูงขึ้น 

อุปสรรค (Threats:T) 
1. มหาวิทยาลัย 

จัดสรรงบประมาณ
ด้านการพัฒนา
บุคลากรให้กับ
หน่วยงานลดลง 

จุดแข็ง (Strengths:S) 
1. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 

ระหว่างบุคลากร 
2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
3. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
 

SO: 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้า

สู่ต าแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น 
(S2, O2) 

 

ST: 
1. มีการรวมกลุ่มการ

ท างานโดยถ่ายทอด
องค์ความรู้ภายใน
หน่วยงาน 
(S1, S3, T1) 

จุดอ่อน (Weaknesses:W) 
1. บุคลากรยังขาดความก้าวหน้า         

ในสายงาน 
2. การบูรณาการท างานระหว่าง

หน่วยงานยังมีน้อย 
3. บุคลากรขาดทักษะการสื่อสาร

ทางด้านภาษาต่างประเทศ 

WO: 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้าน

ภาษาต่างประเทศ 
(W3, O1) 

 

WT: 
1. พัฒนาบุคลากรให้มี

ทักษะในการปฏิบัติที่
หลากหลาย สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้
(W2, T1) 

 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมทั้งบริบทขององค์กร  ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564  ไว้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ปัจจัยภายนอก  
External Factors 

ปัจจัยภายใน 
Internal Factors 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

บทที่ 3 
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

จากผลการวิเคราะห์บริบทขององค์กร ข้อมูลพ้ืนฐาน แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560–2564) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา
ก าลังคน รวมทั้งสภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักจึงน าผลการประเมินสภาพ
ปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านัก มาก าหนดทิศทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย เป้าประสงค์ และและการแปลง
ยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ โดยการก าหนด แนวทางการพัฒนา และด าเนินงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัด รวมถึง
โครงการ/กิจกรรม และระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

พันธกิจ  (Mission)   
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้บุคลากรให้มีศักยภาพ มีการ พัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความก้าวหน้าทางสายงาน  
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ท างานอย่างมีความสุข 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
ตัวช้ีวัด  
1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการถ่ายทอดแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากร 
2. บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ ถ่ายทอด จ านวนไม่น้อยกว่า ปีละ 5 เรื่อง 

 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 
1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 

1. ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
และสร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร  
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรประจ าส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 . 2  พั ฒ น า ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านของบุ คลากร เกี่ ย วกั บ
ระบบงานและภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  
2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะได้ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยก าหนด  

 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานเชี่ยวชาญเฉพาะ        
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2 พัฒนาบุคลากร เข้าสู่ต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

 

1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการสนับสนุนให้บุคลากร 
เข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
2. ก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
ให้กับบุคลากรที่พร้อมจะเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
3. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
พัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

2.3  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มี
ความสอดคล้องตามภารกิจและ
ลักษณะงาน 

1. ปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ด้านความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน   ในสายงาน 
2. ก าหนดมาตรการให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ, 
ภาษาจีน ให้กับบุคลากร 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย (Knowledge management) 
เพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาและเรียนรู้          
ด้วยตนเอง  (E-Learning) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการ 
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีรายได้เพ่ิม 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 
3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน      
ให้เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี      
ในการท างานและอ านวยความสะดวก     
ให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

1. ปรับปรุง/พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ในการท างานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และมี
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 
2. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพียงพอ 
และมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน 

3.2 พัฒนาระบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

1. จัดให้มีการสอนงานและการให้ค าปรึกษาแนะน า 
จัดท าคู่มือเอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน 
2.  การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคล  
3.  โครงการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ      
การท างานของบุคลากร  

3.3 พัฒนาการด าเนินการบริหารบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
สร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1.  กิจกรรมการพัฒนาระบบการประเมินผล       
การปฏิบัติงาน 
2.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพและด าเนินงานส านักฯ 

3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพท่ีดี โครงการออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ด ี
3.5 ส่งเสริมให้บุคลากรมีรายได้เสริม 1. มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพ่ือเสริมสร้าง

รายได้ให้กับบุคลากร 
2. กิจกรรมตลาดนัดสินค้าราคาถูก 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
ตัวช้ีวัด  
1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการถ่ายทอดแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ถ่ายทอด  จ านวนไม่น้อยกว่าปีละ  5  เรื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
ปี 2560 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

1. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการ
ถ่ายทอดแผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
 
 

1.1.1 ทบทวนและ
ปรับปรุงแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร และสร้าง
กลไกการขับเคลื่อนการ
พัฒนาบุคลากร 
1.1.2  จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจ าส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 2. บุคลากรน าความรู้ที่
ได้รับมาเผยแพร่
ถ่ายทอด  จ านวน     
ไม่น้อยกว่าปีละ        
5  เรื่อง 

5 5 6 7 8 1.2 พัฒนาความรู้ 
ทักษะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบงานและภาระงาน
ที่รับผิดชอบ 

1.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมการฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา และศึกษา
ดูงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  
2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะได้ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยก าหนด  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
ปี 2560 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น 

1. ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงาน  

85 85 85 90 90 2.1  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพื่อเพ่ิม
ความเชี่ยวชาญ       
ในวิชาชีพ 

2.1.1  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดู
งานเชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้ารับการประเมิน
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
 

- 2 4 4 5 2.2  พัฒนาบุคลากร
เข้าสู่ต าแหน่ง        
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

2.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการ
สนับสนนุให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งใน
ระดับที่สงูขึ้น  
2.2.2. ก าหนดมาตรการและแนวทาง การ
ปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับบุคลากรที่พร้อมจะเข้า
สู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
2.2.3.  ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร         
สายสนับสนุนวิชาการพัฒนาผลงาน     
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

 

 3. ร้อยละของบุคลากร
ทีม่ีทักษะได้ตาม
มาตรฐานของ

- 5 5 5 5 2.3  พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรให้มี
ความสอดคล้อง    

2.3.1  ปรับปรุงแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความรู้ 
และทักษะการปฏิบัติงานในสายงาน 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
ปี 2560 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

มหาวิทยาลัยก าหนด ตามภารกิจและ
ลักษณะงาน 

2.3.2 ก าหนดมาตรการให้บุคลากรมี
การพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.3.3 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
เช่น ภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากร 
2.3.5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานภายในส านัก 
(Knowledge management) เพ่ือ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) 
2.3.6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษา
และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(E-Learning) 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการ 
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีรายได้เพ่ิม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
ปี 2560 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

3. ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

1. ร้อยละความ  
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อ
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ของบุคลากร  

- 75 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

3.1  ปรับสภาพแวดล้อม
การท างานให้เหมาะสม 
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการท างานและอ านวย
ความสะดวกให้บุคลากร
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3.1.1  ปรับปรุง/พัฒนาอาคารสถานที่
แ ล ะสิ่ ง แ วดล้ อม ในกา รท า ง าน ให้
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และมี
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 
3.1.2  จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
ปี 2560 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

       3.2 ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาระบบและวิธีการ
ท างาน เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงาน   ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

3.2.1 จัดให้มีการสอนงานและการให้
ค าปรึกษาแนะน า จัดท าคู่มือเอกสาร
แนวทางการปฏิบัติงาน 
3.2.2  การมอบหมายงานที่สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ
ของแต่ละบุคคล  
3.2.3  โครงการติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร  

 

       3.3 ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการบริหารบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักคุณธรรม เพื่อสร้าง
ขวัญก าลังใจ และ
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

3.3.1  กิจกรรมการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.3.2  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักฯ 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
ปี 2560 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

 2. ร้อยละความ  
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อ
การจัด
สวัสดิการ 

- 75 80 80 85 3.4  ส่งเสริมให้
ด าเนินการเสริมสร้าง
สุขภาพ เพื่อให้บุคลากร
มีสุขภาพที่ดี 

3.4.1  โครงการออกก าลังเพื่อสุขภาพ 
 

 

 3. ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
รายได้เพ่ิม 

 5 10 15 15 3.5  ส่งเสริมให้บุคลากร    
มีรายได้เสริม 

3.5.1  มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น    
เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับบุคลากร 
3.5.2  กิจกรรมตลาดนัดสินค้าราคาถูก 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

บทที่ 4 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 

การน าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ 
ส านักไดก้ าหนดให้มีการน าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การปฏิบัติรวมถึงแนวทาง การติดตามและประเมินผลหลังจากการก าหนด            
เป้าประสงค ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์              
ทั้ง 3 ประเด็น ซึ่งแนวทางดังกลาวจะมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านัก โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และแผนกล
ยุทธ์ระยะ 5 ปี    ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการด าเนินงาน ประจ าส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
คณะ/ส านัก/สถาบัน 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

บทที ่5 
การติดตามและประเมินผล 

 

เมื่อมีการน าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 สู่การปฏิบัติผ่านแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรประจ าปีแล้ว มหาวิทยาลัยจึงก าหนดกรอบระยะเวลา การติดตามผลการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลความส าเร็จไว้ในส่วนนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัมนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนวทาง
ดังนี้ 

5.1  การติดตามผลการด าเนินงาน 
5.1.1 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร 4 ปี  

 
5.1.2 การทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 4 ปี 

 
 

 
5.2  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

ตัวชี้วัดส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 4 ปี 
ชื่อตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ครึ่งแผน สิ้นสุดแผน 

ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร 4 ปี 

ระดับ 4 ระดับ 5 

เกณฑ์การวัด 
ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 50 – ร้อยละ 59.99 
ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 60 – ร้อยละ 69.99 
ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 70 – ร้อยละ 79.99 
ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 80 – ร้อยละ 89.99 
ระดับ 5 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 90 – ร้อยละ 99.99 

สูตรในการค านวณ 
 

จ านวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย 100 
จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 

ครึง่แผน 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ส้ินสุดแผน 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

เดอืนกนัยายน (ส้ินสุดปีงบประมาณ) 
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ภาคผนวก 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

 
 

สั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่  44/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร   
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 

------------------------------- 
 เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1 อาจารย์สาโรช   ปุริสังคหะ ประธาน  
 1.2 อาจารย์สุภาพร   ณ หนองคาย รองประธาน 
 1.3 อาจารย์อธิบ   โพทอง  กรรมการ 
 1.4 อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ ์ กรรมการ  
 1.5 นางสาวพิจิกามาศ   แย้มบู ่  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

1. ก าหนดแนวทาง ทิศทาง และนโยบายในการจัดท าแผนและเป้าหมายการจัดท าแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2561–2564  

2. ก ากับดูแล และเสนอแนะและสนับสนุนการด าเนินงานการจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2561–2564 

3. รายงานข้อมูลการด าเนินงานการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านัก       
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอคณะกรรมการประจ าส านักให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1  นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน  ประธาน 
 2.2  นางละเอียด   รามคุณ  รองประธาน 
 2.3  นางนภารัตน์   พุ่มพฤกษ ์ กรรมการ 
 2.4  นายอรรถสิทธิ์   กิจที่พ่ึง  กรรมการ 
 2.5  นายเจษฎา   สุขสมพืช กรรมการ 
 2.6  นายวรพจน์   วรนุช  กรรมการ 
 2.7  นายอนนต์    พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
 2.8  นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ กรรมการ 
 2.9  นางสาวยุธิดา   เข็มปัญญา กรรมการ 
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 2.10 นางพรทิพย์   เดชรอด  กรรมการและเลขานุการ 
 2.11 นางยุพิน    กิจที่พ่ึง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่

1. จัดท าและทบทวนการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2561–2564 

2. ส ารวจข้อมูล เพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห์ การจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรส านัก          
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2561–2564 

3. จัดท าและยก (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2561–2564 เสนอคณะกรรมการอ านวยการพิจารณา 

4. ก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
5. รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักทราบเป็นระยะ 
6. ด าเนินการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเกิดผลดีต่อหน่วยงานราชการ หากมีปัญหาให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการ และผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ 
  

สั่ง ณ วันที่  26  ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 

(อาจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 


