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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนก ากับทิศทางการพัฒนาบุคลากร
ของส านักวิทยบริการฯ  ในกรอบระยะเวลา 4 ปี  ซึ่งการจัดท าแผนดังกล่าวเป็นการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภายใต้กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา คือ ยกระดับการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  เพ่ือให้แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมีการ บูรณา
การร่วมกันกับแผนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรฉบับนี้  จะเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานภายในส านัก  สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้  และพร้อมที่จะขับเคลื่อนส านักไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

หลักกำรและเหตุผล 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ

ศักยภำพของบุคลำกร โดยถือว่ำบุคลำกรเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ เป็นรำกฐำนส ำคัญต่อกำร        
สร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนให้กับองค์กร งมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนที่สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำน โดยน ำหลักกำรส ำคัญจำกยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งมุ่งหวังให้กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล โดยมีระบบกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน ตำมหลักธรรมำภิบำล มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภำรกิจของมหำวิทยำลัย มำเป็นกรอบและทิศทำงในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้
กำรพัฒนำบุคลำกรมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของส ำนัก สำมำรถพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรใน
กำรผลักดันประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนัก ตำมท่ีก ำหนดไว้ 

นอกจำกนี้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้น ำหลักสมรรถนะมำใช้    
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Competency–based Human Resource Development) และ
เครื่องมือที่ใช้วัดผลกำรด ำเนินงำนรำยบุคคล (Key Performance Indicator : KPI) ที่มีกำรเชื่อมโยง
เป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับองค์กร หน่วยงำน และบุคคลเข้ำด้วยกัน โดยมีกระบวนกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจนมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ทรำบถึงควำมคืบหน้ำ
และพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทั้งผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมเป้ำหมำย
และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนซึ่งผลจำก กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ท ำให้ทรำบว่ำบุคลำกรมีผลงำนเทียบกับเป้ำหมำยเป็นอย่ำงไรและแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะ
ตำมต ำแหน่งงำนหรือไม่ โดยจะน ำผลจำกกำรประเมินมำจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (Individual 
Development Plan:  IDP)  ซึ่ งผู้ บั งคั บบัญชำเป็ นบุ คคลส ำคัญในกำรก ำหนดวิ ธี กำร พัฒนำ                         
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำให้เหมำะสมกับสภำพกำรท ำงำนและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงำน สำมำรถพัฒนำควำมรู้  
ทักษะและพฤติกรรมในกำรท ำงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
2. เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
3. เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ส ำนักมีแผนกำรด ำเนินกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์

และกลยุทธ์ของส ำนัก 
2. ส ำนักมีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

3. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะและ
สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนแบบมืออำชีพ 

4. ส ำนักมีเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
5. บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน  

 

แนวทำงกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
1. พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
2. สนับสนุนทรัพยำกรที่เอ้ือต่อกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ให้มีควำมเชี่ยวชำญ

ในวิชำชีพ ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนแบบมืออำชีพ 
3. พัฒนำเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
4. พัฒนำระบบให้สวัสดิกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีและ

มีควำมสุขในกำรท ำงำน 
 

กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
กำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้พิจำรณำควำมสอดคล้องยึดปัจจัยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับ
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนัก ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โดยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยใน ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำร 3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ.2563–2565) ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำมสอดคล้องกับแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้แผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรมีกำร บูรณำกำรร่วมกัน
กับแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และควำมคิดเห็นของบุคลำกร จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำร
พัฒนำบุคลำกรของส ำนัก รวมทั้งกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับ
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนัก ได้แก่ สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง
ของไทยปัจจุบัน และกฎหมำย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ซึ่งแผน
บริหำรและพัฒนำบุคลำกรที่ได้จัดท ำขึ้นนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนัก ในกำร
พัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผลักดันกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผน     
กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งมีข้ันตอนกำรจัดท ำ ดังนี้ 

1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร โดยคณะกรรมกำรจัดท ำแผนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

2. ก ำหนด เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

3. ก ำหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้ำหมำยของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
และพัฒนำบุคลำกร  

4. ถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติโดยจัดท ำเป็นโครงกำร/กิจกรรมไปยังบุคลำกร 
5. ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลตำมแผน 
6. จัดท ำรำยงำนผลแผน วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขเพ่ือให้

ด ำเนินงำนได้ตำมแผน 
7. รำยงำนให้ผู้บริหำรเพ่ือทรำบและให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน

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

ระบบกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561–2564 (ฉบับร่ำง 1) 

ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564 

(พิจำรณำ วิเครำะห์ กลั่นกรอง (รำ่งฯ แผน) 

จัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรฯ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561–2564 (ฉบับร่ำง 2) 

เห็นชอบ  

ไม่เห็นชอบ  

เสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก พิจำรณำ 
(ร่ำง)  แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรฯ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564 
 

จัดท ำเผยแพร่แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564 

ประชุมคณะคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนกำรบริหำร
และพัฒนำบุคลำกรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 

 



5 
 

 

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

ปฏิทินกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564 

ล ำดับ
ที ่

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

1 มกรำคม –  
กุมภำพันธ์ 2561 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลที่ได้
จำกกำรด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–
2564 

2 2 มีนำคม 2561 เสนอ (ร่ำง) แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ .  2561–2564                
ต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดท ำแผนฯ (คร้ังที่ 1) 

3 มีนำคม 2561 เสนอ (ร่ำง) แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ .  2561–2564                 
ต่อคณะกรรมกำรจัดท ำแผน (ครั้งที่ 2) 

4 พฤษภำคม 2561 เสนอ (ร่ำง) แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564 (ครั้งที่ 2)                  
ต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ      
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

5 ตุลำคม 2561 ปรับปรุงแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564 (ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562)      

6 ตุลำคม 2562 ปรับปรุงแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564 (ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563)      

7 ตุลำคม 2563 ปรับปรุงแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564 (ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564)      
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

บทที่ 2 
กำรวิเครำะห์องค์กร 

ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

วิสัยทัศน์  
 เป็นองค์กรชั้นน ำที่มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงชำญฉลำด ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำที่ตอบโจทย์โลก
แห่งอนำคต Smart University  โดยค ำนึงถึงควำมยั่งยืน และผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์
รวมควำมรู้ทำงวิชำกำร และเป็นเลิศทำงด้ำนกำรให้บริกำร ที่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถิ่น ภำยในปี พ.ศ.2565 
 

พันธกิจ  
 1. พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและขับเคลื่อนระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ ให้เป็นเลิศพร้อมให้บริกำร 
 2. พัฒนำองค์กรเพ่ือเป็นศูนย์กลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ทันสมัย มีควำมก้ำวหน้ำ 
และกำรบริกำรองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรท่ีมีคุณภำพ 
 3. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงชำญฉลำดที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำที่ตอบโจทย์โลกแห่ง
อนำคต Smart University โดยค ำนึงถึงควำมยั่งยืนและผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 4. ยกระดับองค์ควำมรู้เพ่ือจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและเป็นองค์กรชั้นน ำในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
 

เป้ำประสงค์  
 1. เป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงชำญฉลำด Smart University โดยค ำนึงถึง
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม  
 2. กำรให้บริกำรองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรท่ีมีคุณภำพสูง (High Quality Service) 
 

กลยุทธ์และแนวทำงกำรปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง 
(Library Of Things) 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1. จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
  2. พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรออนไลน์ e-Service  
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ควำมเป็น Smart University 
 แนวทำงกำรพัฒนำ  
  1. มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับระบบพัฒนำระบบรองรับวุฒิภำวะ
ในกำรพัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทัล  (Digital government maturity domain and area : MDA)  

 



8 
 
 

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

  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้งำนระบบสู่รัฐบำลดิจิทัล  (Digital government maturity 
domain and area : MDA) 
  3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรชั้นน ำที่มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงชำญฉลำด
ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนำคต Smart University โดยค ำนึงถึงควำมยั่งยืน และ
ผลกระทบ          ด้ำนสิ่งแวดล้อม Green Library & Green Office 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับกำรให้บริกำรองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพสูง (High 
Quality Service) 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1. จัดเก็บข้อมูลต ำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดอ่ำงทอง ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
  2. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ 
  3. พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ได้รับกำรรับรองจำกกรมกำรพัฒนำชุมชน  
  

เอกลักษณ์  
 เป็นศูนย์รวมควำมรู้ทำงวิชำกำร และเป็นเลิศทำงด้ำนกำรให้บริกำร เพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ และพัฒนำท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 

ค่ำนิยมองค์กร 

 รวดเร็วและมีคุณภำพ มีใจรักบริกำร สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม  

นโยบำยกำรบริหำรงำน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 1. พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและทรัพยำกรทำงเทคโนโลยี และขับเคลื่อนระบบ
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ เป็นเลิศในกำรให้บริกำร 
 2. ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เป็นศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้  
 3. พัฒนำห้องสมุดที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนำคต  Smart Library โดยค ำนึงถึงควำมยั่งยืน
และผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม Green Library & Green Office 
 4. สนับสนุนวิทยวิชำกำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 

ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนบุคลำกร 
ส ำนักให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร โดยมุ่งเน้นคุณภำพของบุคลำกร อันเป็นกลไก

ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ควำมก้ำวหน้ำ ซึ่งแต่ละส่วนงำนมีกำรก ำหนดนโยบำยและทิศ
ทำงกำรพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้บุคลำกรมี
ควำมเชี่ยวชำญ  มีทักษะ และสมรรถนะกำรท ำงำนแบบมืออำชีพ กำรสร้ำงควำมสุขและควำมผูกพัน
ในองค์กร  

 

ปัจจุบันส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบุคลำกรจ ำนวนทั้งสิ้น 47 คน 
(ผู้บริหำร จ ำนวน 4 คน ข้ำรำชกำรพลเรือน จ ำนวน 1 คน บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร จ ำนวน   
41 คน และบุคลำกรที่จ้ำงด้วยเงินรำยได้ส ำนัก จ ำนวน 1 คน) จ ำแนกบุคลำกรของส ำนักได้ดังนี้  
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

1. ข้ำรำชกำรประจ ำ 
2. ข้ำรำชกำรพลเรือนสำยสนับสนุนวิชำกำร 
3. พนักงำนรำชกำร สำยสนับสนุนวิชำกำร 
4. พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนวิชำกำร 
5. ลูกจ้ำงประจ ำ 
6. เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำ 
 

ตำรำงที่ 1  จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประเภท ข้ำรำชกำร
ประจ ำ 

ข้ำรำชกำร
พลเรือน

สำย
สนับสนุน 

พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน
มหำวิทยำลยั 

ลูกจ้ำง  
ประจ ำ 

เจ้ำหน้ำที่
ประจ ำตำม

สัญญำ 

เจ้ำหน้ำ
ที่เงิน
รำยได้
ส ำนัก 

รวม 

ผู้อ ำนวยกำร - - - 1 - -   1 
รองผู้อ ำนวยกำร 1 - - 2 - -     3 
หัวหน้ำส ำนักงำน - 1 - - - -   1 
บุคลำกร - - 1 19 1 20 1 42 

รวม 1 1 1 22 1 20 1 47 
 

รำยช่ือบุคลำกรและต ำแหน่ง 
ผู้บริหำร ประกอบด้วยบุคลำกร ดังนี้ 

   1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สำโรช  ปุริสังคหะ  ผู้อ ำนวยกำร 
   2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุภำพร ณ หนองคำย  รองผู้อ ำนำยกำร 

 3. อำจำรย์ทัศนี   สุทธิวงศ์   รองผู้อ ำนวยกำร 
   4. อำจำรย์กันยำลักษณ์  โพธิ์ดง   รองผู้อ ำนวยกำร 
   5. นำงสำวเพลินตำ   โมสกุล   หัวหน้ำส ำนักงำน 

งำนบริหำรงำนทั่วไป ประกอบด้วยบุคลำกร ดังนี้ 
1. นำงสำวรสสุคนธ์   ค ำสอน   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
2. นำงพรทิพย์     เดชรอด            เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
3. นำงยุพิน     กิจที่พ่ึง   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
4. นำงศิริพร      แจ่มจ ำรัส  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
5. นำงสำวกัลยำ    จันทร์โชติ  ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 

งำนวิทยวิชำกำร ประกอบด้วยบุคลำกร ดังนี้ 
1. นำยนิทัศน์    รสโอชำ             บรรณำรักษ์ 
2. นำงนภำรัตน์    จ ำเนียร   บรรณำรักษ์ 

งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประกอบด้วยบุคลำกร ดังนี้ 
1. นำงละเอียด    รำมคุณ   พนักงำนพิมพ์ ส.3 
2. นำงสำวเมตตำ    สังข์ทอง   บรรณำรักษ์ 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

3. นำงสำวพัชรำภรณ์   ต่อดอก   บรรณำรักษ์ 
4. นำงสำวนัยนำ     เพียรคงทอง        บรรณำรักษ์ 
5.   นำงสำวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์          บรรณำรักษ์ 
6. นำงศิริรัตน์     โพธิ์ภิรมย์           ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด                
7. นำงศศินันท์    เล้ำประเสริฐ  ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด  
8. นำยทิพย์     รำมคุณ   เจ้ำหน้ำที่เงินรำยได้ส ำนัก 

งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ประกอบด้วยบุคลำกร ดังนี้ 
1. นำยอรรถสิทธิ์     กิจที่พ่ึง             บรรณำรักษ์ 
2. นำยจิรทีปต์     น้อยดี   บรรณำรักษ์ 
3. นำงสำวยุธดิำ    เข็มปัญญำ  บรรณำรักษ ์
4. นำยสมยศ     เฉลยมณี  บรรณำรักษ์      
5. นำงสำวอัญชรีพร   เหลืองธรรมชำติ  ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด 
6. นำยสมชำย    เพ็ญสุข             ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด                

งำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วยบุคลำกร ดังนี้                 
1. นำยสำยชน    คงคะพันธ์          นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ            
2. นำยกสิพงษ์    กสิพันธ์   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์    
3. นำยมำนิช     โชติช่วง   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
4. นำยณเรศณ์     จิตรัตน์             นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์                  
5. นำยภูวนำถ    นำควรรณกิจ  นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ            
6. นำยธีระ      เอ็งวงษ์ตระกูล  นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ            
7. นำยอ ำพล     เกิดชนะ     ผู้ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำ    
8. นำงสำวชลธิชำ   สว่ำงอำรมย์       ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด                

งำนบริหำรระบบสำรสนเทศ ประกอบด้วยบุคลำกร ดังนี้ 
1. นำยเจษฎำ    สุขสมพืช           นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  

งำนพัฒนำระบบและวิเครำะห์ข้อมูล               
1. นำยอ ำนำจ     แก้วภูผำ            นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์                  
2. นำงสำวมัทนียำ   หำมำลัย   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
3. นำงสำวฐิติรัตน์   ขำวบริสุทธิ์  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

คนงำนอำคำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วยบุคลำกร ดังนี้                 
1. นำงนงรักษ์     เกษมสังข์ 
2. นำงสำวสมศรี     รัมมะมนต์                                
3. นำงบุปผำ     ชมวงษ์                                 
4. นำงเบญจำ     ผลโต 
5. นำงพลอยนภัส    เพ็ชรวงษ์ 
6. นำงจินดำ     ไพยกำล                                     
7. นำงมำลี      รื่นรมย์ 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. นำงอุษำ      บุญโสม                                      
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยรักษำควำมปลอดภัย 

1. นำยเจษฎำ     พำนแก้ว      
เจ้ำหน้ำที่เงินรำยได้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1. นำยทิพย์     รำมคุณ                           
ตำรำงท่ี 2  จ ำนวนบุคลำกรที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563–2571 

ประเภทบุคลำกร 
ปีที่เกษียณ พ.ศ. ผลรวม

ทั้งหมด 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

1. ข้ำรำชกำรพลเรือน - - - - - - - - - - 
2. พนักงำนมหำวิทยำลัย      1 1 - - 2 
3. พนักงำนรำชกำร - - - - - - - - - - 
4. ลูกจ้ำงประจ ำ    1      1 
5. เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำม

สัญญำ 
1 - 1 - - - 1 1 1 5 

6. เจ้ำหน้ำที่เงินรำยได้
ส ำนัก 

- - - 1 - - - - - 1 

ผลรวมทั้งหมด 1 - 1 2 - 1 2 1 1 9 
           

 

 

 

ที่มา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564) 

 
 

1 1

2

1

2

1 1

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571

ปีที่เกษียณ พ.ศ.

จ ำนวนบุคลำกรที่เกษียณช่วง ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 - 2571
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมตำมบริบทของส ำนักในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

กำรพัฒนำบุคลำกร เป็นส่วนส ำคัญที่จะน ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก ำหนดตำมทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนัก  มุ่งกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร 
โดยใช้เครื่องมือบริหำรจัดกำรยุคใหม่ กำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่จ ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร ประกอบกำรประเมินสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กรโดยกำรวิเครำะห์ SWOT เพื่อให้ทรำบสภำวะที่แท้จริง เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์
ใดขององค์กรที่สอดคล้องและมีควำมเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลตำมที่องค์กรต้องกำร ซึ่งในส่วนของกำร
บริหำรงำนบุคคลพบว่ำสิ่งที่ส ำนักควรเร่งด ำเนินกำร ได้แก่ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่จ ำเป็นในแต่ละต ำแหน่งงำน รวมทั้งกำรส่งเสริมเรื่อง ขวัญและก ำลังใจ    
แก่บุคลำกร โดยน ำแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัยไปสู ่กำรปฏิบัติและมีกำรติดตำมประเมินผล เพื่อสำมำรถบ่งชี ้ควำมส ำเร็จ       
ควำมล้มเหลวและปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

SWOT Analysis เป็นกำรวิเครำะห์สภำพหรือสถำนกำรณ์กำรด ำเนินกิจกรรมของส ำนัก เพ่ือใช้
เป็นองค์ประกอบในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ทั้งสถำนกำรณ์ในปัจจุบันและในอดีต เพ่ือค้นหำจุดแข็ง
จุดอ่อน และหำแนวทำงที่เป็นโอกำส และรับรู้ถึงอุปสรรคเพ่ือหำวิธีกำรวำงแผนยุทธศำสตร์  ในด้ำน
ต่ำงๆ หรือสิ่งที่อำจเป็นปัญหำส ำคัญในกำรด ำเนินงำนสู่สภำพที่ต้องกำรในอนำคต 

ดังนั้น ปัจจัยแต่ละอย่ำงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ SWOT จะช่วยให้เข้ำใจได้ว่ำมีอิทธิพลต่อ    
ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรอย่ำงไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นควำมสำมำรถภำยในที่ถูกใช้ประโยชน์
เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภำยในที่อำจท ำลำย            
ผลกำรด ำเนินงำน โอกำสทำงสภำพแวดล้อมจะเป็นสถำนกำรณ์ท่ีให้โอกำสเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กร 
อุปสรรคทำงสภำพแวดล้อมจะเป็นสถำนกำรณ์ที่ขัดขวำงกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร ผลจำกกำร
วิเครำะห์ SWOT นี้ จะใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กำรก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือให้ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลบยีสำรสนเทศ  เกิดกำรพัฒนำบุคลำกรไปในทำงท่ีเหมำะสม 
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในองค์กรจะเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์และพิจำรณำทรัพยำกร

และควำมสำมำรถภำยในองค์กรทุกๆ ด้ำน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มำ
เบื้องต้นของข้อมูล เพ่ือกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยใน ให้ครอบคลุมทุกด้ำน ทั้งในด้ำนโครงสร้ำง 
วิธีกำรปฏิบัติงำน บรรยำกำศในกำรท ำงำนและทรัพยำกรในกำรบริหำรบุคลำกร 

จุดแข็งของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Strengths) เป็นกำรวิเครำะห์ปัจจัย
ภำยในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่ควรน ำมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กรได้ และควรด ำรง
ไว้เพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กร 

จุดอ่อนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลบยีสำรสนเทศ (Weaknesses) เป็นกำรวิเครำะห์
ปัจจัยภำยในองค์กรที่เป็นจุดด้อย  ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น  
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ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นจึงได้น ำมำวิเครำะห์สถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยในของ
ส ำนัก รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3 

 

ตำรำงท่ี 3  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กรนั้น 

สำมำรถค ้นหำโอกำสและอุปสรรคทำงกำรด ำเน ินงำนขององค ์กรที ่ได ้ร ับผลกระทบจำก
สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจทั้งในและระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนองค์กร เช่น อัตรำ
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ นโยบำย กำรเงิน กำรงบประมำณ สภำพแวดล้อมทำงสังคม เช่น ระดับ
กำรศึกษำ ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี สภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง เช่น พระรำชบัญญัติ 
พระรำชกฤษฎีกำ มติคณะรัฐมนตรี 

1. โอกำสทำงสภำพแวดล้อม (Opportunities) เป็นกำรวิเครำะห์ว่ำปัจจัยภำยนอกองค์กร 
ปัจจัยใดที่สำมำรถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำรด ำเนินกำรขององค์กร 

2. อุปสรรคทำงสภำพแวดล้อม (Threats) เป็นกำรวิเครำะห์ว่ำปัจจัยภำยนอกองค์กรเป็นปัจจัย
ใดที่สำมำรถส่งผลกระทบในทำงที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่งองค์กรจ ำต้อง
หลีกเลี่ยงหรือปรับสภำพองค์กรให้มีควำมแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญต่อผลกระทบดังกล่ำวได้ 

ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นจึงได้น ำมำวิเครำะห์สถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอก
ของส ำนัก รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4  

 

ตำรำงท่ี 4 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (โอกำสและอุปสรรค) 

 

 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ระหว่ำงบุคลำกร 
2. บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
3. บุคลำกรมีกำรท ำงำนเป็นทีม 

1. บุคลำกรยังขำดควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 
2. กำรบูรณำกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนยังมีน้อย 
3. บุคลำกรขำดทักษะกำรสื่อสำรทำงด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศ 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ส ำนักฯ ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำก
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
2. มหำวิทยำลัยมีนโยบำยในกำรส่งเสริมให้
บุคลำกรมีต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

มหำวิทยำลัย จัดสรรงบประมำณด้ำนกำร
พัฒนำบุคลำกรให้กับหน่วยงำนลดลง 
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กำรวิเครำะห์เพื่อก ำหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix  
หลังจำกกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญ SWOT ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำ

บุคลำกรประกอบกับผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ของหน่วยงำน คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของส ำนัก ได้พิจำรณำผลกำร
วิเครำะห์ดังกล่ำว และสำมำรถก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยใช้
เทคนิค TOWS Matrix ซึ่งสำมำรถก ำหนดกลยุทธ์รวมทั้งสิ้น 4 ประเด็น รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5  

 

ตำรำงท่ี 5  ผลกำรวิเครำะห์กลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โอกำส (Opportunities:O) 
1. ส ำนักฯ ได้รับควำมร่วมมือเป็น

อย่ำงดีจำกหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

2. มหำวิทยำลัยมีนโยบำยในกำร
ส่งเสริมให้บุคลำกรมีต ำแหน่ง     
ที่สูงขึ้น 

อุปสรรค (Threats:T) 
1. มหำวิทยำลัย 

จัดสรรงบประมำณ
ด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้กับ
หน่วยงำนลดลง 

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

ระหว่ำงบุคลำกร 
2. บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
3. บุคลำกรมีกำรท ำงำนเป็นทีม 
 

SO: 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำ

สู่ต ำแหน่งทำงวิชำชีพที่สูงขึ้น 
(S2, O2) 

 

ST: 
1. มีกำรรวมกลุ่มกำร

ท ำงำนโดยถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ภำยใน
หน่วยงำน 
(S1, S3, T1) 

จุดอ่อน (Weaknesses:W) 
1. บุคลำกรยังขำดควำมก้ำวหน้ำ         

ในสำยงำน 
2. กำรบูรณำกำรท ำงำนระหว่ำง

หน่วยงำนยังมีน้อย 
3. บุคลำกรขำดทักษะกำรสื่อสำร

ทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 

WO: 
1. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงด้ำน

ภำษำต่ำงประเทศ 
(W3, O1) 

 

WT: 
1. พัฒนำบุคลำกรให้มี

ทักษะในกำรปฏิบัติที่
หลำกหลำย สำมำรถ
ปฏิบัติงำนแทนกันได้
(W2, T1) 

 

จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก รวมทั้งบริบทขององค์กร  ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  จึงก ำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564  ไว้ดังนี้ 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 

ปัจจัยภายนอก  

External Factors 

 
ปัจจัยภายใน 

Internal Factors 



15 
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บทที่ 3 
แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

จำกผลกำรวิเครำะห์บริบทขององค์กร ข้อมูลพื้นฐำน แผนปฏิบัติรำชกำร 3 ปี (พ.ศ. 2563–
2565) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำก ำลังคน 
รวมทั้งสภำพปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักจึงน ำผลกำรประเมินสภำพปัจจุบันด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนัก มำก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย เป้ำประสงค์ และและกำรแปลงยุทธศำสตร์ สู่กำร
ปฏิบัติ โดยกำรก ำหนด แนวทำงกำรพัฒนำ และด ำเนินงำน กลยุทธ์ ตัวชี้วัด รวมถึงโครงกำร/กิจกรรม 
และระบุผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร

ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

พันธกิจ  (Mission)   
1. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำให้บุคลำกรให้มีศักยภำพ มีกำรพัฒนำควำมรู้  

ควำมสำมำรถ ทักษะวิชำชีพ ควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำน  
3. ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกรให้ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 

 

กลยทุธ์กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  
ตัวช้ีวัด  
1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรถ่ำยทอดแผนกำรบริหำรและพัฒนำ

บุคลำกร 
2. บุคลำกรน ำควำมรู้ที่ได้รับมำเผยแพร่ ถ่ำยทอด จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ปีละ 5 เรื่อง 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร กิจกรรม 
1.1 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำร
และพัฒนำบุคลำกร 

1. ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
และสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำบุคลำกร  
2. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรประจ ำส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.2 พัฒนำควำมรู้ ทักษะกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรเกี่ยวกับระบบงำนและ
ภำระงำนที่รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนำ และศึกษำดูงำน ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน  
2. ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น  
3. ร้อยละของบุคลำกรที่มีทักษะได้ตำมมำตรฐำนของมหำวิทยำลัยก ำหนด  

 

แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร กิจกรรม 
2.1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร เพ่ือเพ่ิม
ควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ 

1. ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนำ และศึกษำดูงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ        
ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

2.2 พัฒนำบุคลำกร เข้ำสู่ต ำแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

 

1. ศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงกำรสนับสนุนให้บุคลำกร 
เข้ำสู่ต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
2. ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจน
ให้กับบุคลำกรที่พร้อมจะเข้ำสู่ต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
3. สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
พัฒนำผลงำนเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

2.3  พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรให้มี
ควำมสอดคล้องตำมภำรกิจและ
ลักษณะงำน 

1. ปรับปรุงแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะ
ด้ำนควำมรู้ และทักษะกำรปฏิบัติงำน   ในสำยงำน 
2. ก ำหนดมำตรกำรให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองให้
เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
3. พัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศ เช่น ภำษำอังกฤษ, 
ภำษำจีน ให้กับบุคลำกร 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร กิจกรรม 
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย (Knowledge management) 
เพ่ือสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning 
Organization) 
5. ส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรศึกษำและเรียนรู้          
ด้วยตนเอง  (E-Learning) 

 

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภำพชีวิตของบุคลำกร  
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร  
2. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรจัดสวัสดิกำร 
3. ร้อยละของบุคลำกรที่มีรำยได้เพ่ิม 

แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร กิจกรรม 
3.1 พัฒนำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน      
ให้เหมำะสม เสริมสร้ำงบรรยำกำศที่ดี       
ในกำรท ำงำนและอ ำนวยควำมสะดวก     
ให้บุคลำกรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

1. ปรับปรุง/พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
ในกำรท ำงำนให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และมี
บรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน 
2. จัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพียงพอ 
และมีควำมปลอดภัยต่อกำรปฏิบัติงำน 

3.2 พัฒนำระบบและวิธีกำรท ำงำน เพ่ือให้
บุคลำกรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 

1. จัดให้มีกำรสอนงำนและกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
จัดท ำคู่มือเอกสำรแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
2.  กำรมอบหมำยงำนที่สอดคล้องกับควำมรู้
ควำมสำมำรถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคล  
3.  โครงกำรติดตำมประเมินผลประสิทธิภำพ      
กำรท ำงำนของบุคลำกร  

3.3 พัฒนำกำรด ำเนินกำรบริหำรบุคคลที่มี
ประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือ
สร้ำงขวัญก ำลังใจ และแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

1.  กิจกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินผล       
กำรปฏิบัติงำน 
2.  ประชุมคณะกรรมกำรด ำ เนินงำนประกัน
คุณภำพและด ำเนินงำนส ำนักฯ 

3.4 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีสุขภำพท่ีดี โครงกำรออกก ำลังกำยเพ่ือส่งเสริมสุขภำพที่ด ี
3.5 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีรำยได้เสริม 1. มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพ่ือเสริมสร้ำง

รำยได้ให้กับบุคลำกร 
2. กิจกรรมตลำดนัดสินค้ำรำคำถูก 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  
ตัวช้ีวัด  
1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีกำรถ่ำยทอดแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
2. บุคลำกรน ำควำมรู้ที่ได้รับมำเผยแพร่ถ่ำยทอด  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำปีละ  5  เรื่อง 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี 2560 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน แผนงำน / โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนำระบบและ
กลไกกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกร 

1. ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มีกำร
ถ่ำยทอดแผนกำร
บริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1.1 พัฒนำระบบและ
กลไกกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกร 
 
 

1.1.1 ทบทวนและ
ปรับปรุงแผนบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกร และสร้ำง
กลไกกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำบุคลำกร 
1.1.2  จัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ประจ ำส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี 2560 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน แผนงำน / โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

 2. บุคลำกรน ำควำมรู้ที่
ได้รับมำเผยแพร่
ถ่ำยทอด  จ ำนวน     
ไม่น้อยกว่ำปีละ        
5  เรื่อง 

5 5 6 7 8 1.2 พัฒนำควำมรู้ 
ทักษะกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรเกี่ยวกับ
ระบบงำนและภำระงำน
ที่รับผิดชอบ 

1.2.1 ส่งเสริมให้บุคลำกร
เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนำ และศึกษำ
ดูงำน ทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน  
2. ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น  
3. ร้อยละของบุคลำกรที่มีทักษะได้ตำมมำตรฐำนของมหำวิทยำลัยก ำหนด  

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี 2560 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

แผนงำน / โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนำ
ศักยภำพ
บุคลำกรให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น 

1. ร้อยละของบุคลำกร
ที่ได้รับกำรพัฒนำตำม
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยงำน  

85 85 85 90 90 2.1  พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร เพ่ือเพ่ิม
ควำมเชี่ยวชำญ       
ในวิชำชีพ 

2.1.1  ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ และศึกษำดู
งำนเชี่ยวชำญเฉพำะ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. ร้อยละของบุคลำกร
ที่เข้ำรับกำรประเมิน
เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น  
 

- 2 4 4 5 2.2  พัฒนำบุคลำกร
เข้ำสู่ต ำแหน่ง        
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

2.2.1 ศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงกำร
สนับสนนุให้บุคลำกรเข้ำสู่ต ำแหน่งใน
ระดับที่สงูขึ้น  
2.2.2. ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำง กำร
ปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับบุคลำกรที่พร้อมจะเข้ำ
สู่ต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
2.2.3.  ส ร้ ำ ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห้บุ ค ล ำ ก ร         
สำยสนับสนุนวิชำกำรพัฒนำผลงำน     
เพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

 

 3. ร้อยละของบุคลำกร
ทีม่ีทักษะได้ตำม

- 5 5 5 5 2.3  พัฒนำสมรรถนะ
ของบุคลำกรให้มี
ควำมสอดคล้อง    

2.3.1  ปรับปรุงแนวทำงในกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้มีสมรรถนะด้ำนควำมรู้ 
และทักษะกำรปฏิบัติงำนในสำยงำน 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี 2560 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

แผนงำน / โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

มำตรฐำนของ
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ตำมภำรกิจและ
ลักษณะงำน 

2.3.2 ก ำหนดมำตรกำรให้บุคลำกรมี
กำรพัฒนำตนเองให้เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ี
มหำวิทยำลัยก ำหนด 
2.3.3 พัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศ 
เช่น ภำษำอังกฤษ ให้กับบุคลำกร 
2.3.5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในส ำนัก 
(Knowledge management) เพ่ือ
สร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning 
Organization) 
2.3.6. ส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรศึกษำ
และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(E-Learning) 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร  
2. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรจัดสวัสดิกำร 
3. ร้อยละของบุคลำกรที่มีรำยได้เพ่ิม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี 2560 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
แผนกำรด ำเนนิงำน แผนงำน / โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

3. ส่งเสริม
คุณภำพชีวิต
ของบุคลำกร 

1. ร้อยละควำม  
พึงพอใจของ
บุคลำกรที่มีต่อ
กำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิต
ของบุคลำกร  

- 75 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

3.1  ปรับสภำพแวดล้อม
กำรท ำงำนให้เหมำะสม 
เสริมสร้ำงบรรยำกำศที่ดี
ในกำรท ำงำนและอ ำนวย
ควำมสะดวกให้บุคลำกร
ท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

3.1.1  ปรับปรุง/พัฒนำอำคำรสถำนที่
แ ละสิ่ ง แ วดล้ อม ในกำรท ำ ง ำน ให้
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และมี
บรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน 
3.1.2  จัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยให้เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 



23 
 
 

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

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี 2560 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
แผนกำรด ำเนนิงำน แผนงำน / โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

       3.2 ส่งเสริมให้มีกำร
พัฒนำระบบและวิธีกำร
ท ำงำน เพื่อให้บุคลำกร
ปฏิบัติงำน   ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 
 

3.2.1 จัดให้มีกำรสอนงำนและกำรให้
ค ำปรึกษำแนะน ำ จัดท ำคู่มือเอกสำร
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
3.2.2  กำรมอบหมำยงำนที่สอดคล้อง
กับควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะ
ของแต่ละบุคคล  
3.2.3  โครงกำรติดตำมประเมินผล
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของบุคลำกร  

 

       3.3 ส่งเสริมให้มีกำร
ด ำเนินกำรบริหำรบุคคล
ที่มีประสิทธิภำพตำม
หลักคุณธรรม เพื่อสร้ำง
ขวัญก ำลังใจ และ
แรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 

3.3.1  กิจกรรมกำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
3.3.2  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพและด ำเนินงำนส ำนักฯ 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี 2560 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
แผนกำรด ำเนนิงำน แผนงำน / โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

 2. ร้อยละควำม  
พึงพอใจของ
บุคลำกรที่มีต่อ
กำรจัด
สวัสดิกำร 

- 75 80 80 85 3.4  ส่งเสริมให้
ด ำเนินกำรเสริมสร้ำง
สุขภำพ เพื่อให้บุคลำกร
มีสุขภำพที่ดี 

3.4.1  โครงกำรออกก ำลังเพื่อสุขภำพ 
 

 

 3. ร้อยละของ
บุคลำกรที่มี
รำยได้เพ่ิม 

 5 10 15 15 3.5  ส่งเสริมให้บุคลำกร    
มีรำยได้เสริม 

3.5.1  มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น    
เพ่ือเสริมสร้ำงรำยได้ให้กับบุคลำกร 
3.5.2  กิจกรรมตลำดนัดสินค้ำรำคำถูก 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

บทที่ 4 
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

 

กำรน ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสู่กำรปฏิบัติ 
ส ำนักไดก้ ำหนดให้มีกำรน ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ สู่กำรปฏิบัติรวมถึงแนวทำง กำรติดตำมและประเมินผลหลังจำกกำรก ำหนด            
เป้ำประสงค ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ แผนงำน/โครงกำร ตำมประเด็นยุทธศำสตร์              
ทั้ง 3 ประเด็น ซึ่งแนวทำงดังกลำวจะมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  จัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564 ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน 

2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรประจ ำปี ที่สอดคล้องกับแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย และ
แผนปฏิบัติรำชกำร 3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ.2563–2565) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติรำชกำร 3 ปี 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประจ ำส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

บทที่ 5 
กำรติดตำมและประเมินผล 

 

เมื่อมีกำรน ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 สู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรประจ ำปีแล้ว มหำวิทยำลัยจึงก ำหนดกรอบระยะเวลำ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และกำร
ประเมินผลควำมส ำเร็จไว้ในส่วนนี้ เพ่ือให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจน
ปัญหำ อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือน ำไปสู่กำรพัมนำและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนวทำง
ดังนี้ 

5.1  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
5.1.1 กรอบระยะเวลำกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและ

พัฒนำบุคลำกร 4 ปี  

 
5.1.2 กำรทบทวนและปรับปรุงแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 4 ปี 

 
 

 
5.2  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

ตัวชี้วัดส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 4 ปี 
ชื่อตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 
ครึ่งแผน สิ้นสุดแผน 

ระดับควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร 4 ปี 

ระดับ 4 ระดับ 5 

เกณฑ์กำรวัด 
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 

สูตรในกำรค ำนวณ 
 

จ ำนวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้ำหมำย 100 
จ ำนวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 

ครึ่งแผน
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

สิ้นสุดแผน
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 
2562

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เดือนกันยายน (สิ้นสุดปีงบประมาณ)
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

 
 
 
 
 
 

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

 
สั่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ที่  44/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร   

ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561–2564 
------------------------------- 

 เพ่ือให้กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1.1 อำจำรย์สำโรช   ปุริสังคหะ ประธำน  
 1.2 อำจำรย์สุภำพร   ณ หนองคำย รองประธำน 
 1.3 อำจำรย์อธิบ   โพทอง  กรรมกำร 
 1.4 อำจำรย์ทัศนี   สุทธิวงศ ์ กรรมกำร  
 1.5 นำงสำวพิจิกำมำศ   แย้มบู ่  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที ่

1. ก ำหนดแนวทำง ทิศทำง และนโยบำยในกำรจัดท ำแผนและเป้ำหมำยกำรจัดท ำแผนบริหำร
และพัฒนำบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี พ.ศ. 2561–2564  

2. ก ำกับดูแล และเสนอแนะและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี พ.ศ. 2561–2564 

3. รำยงำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของส ำนัก       
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักให้ควำมเห็นชอบต่อไป 

 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 2.1  นำงสำวรสสุคนธ์   ค ำสอน  ประธำน 
 2.2  นำงละเอียด   รำมคุณ  รองประธำน 
 2.3  นำงนภำรัตน์   พุ่มพฤกษ ์ กรรมกำร 
 2.4  นำยอรรถสิทธิ์   กิจที่พ่ึง  กรรมกำร 
 2.5  นำยเจษฎำ   สุขสมพืช กรรมกำร 
 2.6  นำยวรพจน์   วรนุช  กรรมกำร 
 2.7  นำยอนนต์    พงษ์สวัสดิ์ กรรมกำร 
 2.8  นำงสำวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ กรรมกำร 
 2.9  นำงสำวยุธิดำ   เข็มปัญญำ กรรมกำร 
 2.10 นำงพรทิพย์   เดชรอด  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.11 นำงยุพิน    กิจที่พ่ึง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

หน้ำที ่
1. จัดท ำและทบทวนกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี พ.ศ. 2561–2564 
2. ส ำรวจข้อมูล เพ่ือน ำมำศึกษำวิเครำะห์ กำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรส ำนัก          

วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี พ.ศ. 2561–2564 
3. จัดท ำและยก (ร่ำง) แผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ประจ ำปี พ.ศ. 2561–2564 เสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรพิจำรณำ 
4. ก ำกับ ดูแล และติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ส ำนักทรำบเป็นระยะ 
6. ด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และเกิดผลดีต่อหน่วยงำนรำชกำร หำกมีปัญหำให้แจ้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมล ำดับ 
  

สั่ง ณ วันที่  26  ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
 
 

(อำจำรย์สำโรช  ปุริสังคหะ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 
 


