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ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ลักษณะองค์กร (Organization Description) 
 ส ำนักวิทยบริกำร (Office of Academic Resources-OAR) เป็นส่วนรำชกำร  ตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้ง

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พ.ศ.2533  แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรออกเป็น 4 ฝ่ำย คือ 1) ส ำนักงำน
เลขำนุกำร 2) ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 3) ฝ่ำยผลิตและบริกำรเอกสำร และ 4) ฝ่ำยหอสมุด ในปี พ.ศ. 2544 
สภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เห็นชอบให้จัดตั้งโรงพิมพ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยน ำบุคลำกร และอุปกรณ์จำก
ฝ่ำยผลิตและบริกำรเอกสำร ส ำนักวิทยบริกำร ไปสังกัดที่โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ในส่วนฝ่ำยผลิตและ
บริกำรเอกสำร ยังปรำกฎในโครงสร้ำงของส ำนักวิทยบริกำร แต่ไม่มีกำรด ำเนินกำร  

ส ำนักวิทยบริกำร เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำร พื้นที่กำรเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ทันสมัย มีกำรผลิตสื่อและ
นวัตกรรมกำรกำรเรียนรู้ เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ มีทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมกำรเรียนรู้  รวมทั้ง
เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลัย ด้ำนส่งเสริมกำรสร้ำงสื่อและกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่ทันต่อเทคโนโลยีแห่งอนำคต ส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำร
ด้ำนควำมรู้และประสบกำรณ์เพื่อสร้ำงนวัตกรรมร่วมกับสถำนประกอบกำร หน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ทั้ง
ในและต่ำงประเทศ  ยกระดับคุณภำพสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพในกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง  

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีกำรปรับปรุงพื้นที่ทั้งภำยในและภำยนอกให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของ
ผู้รับบริกำร เช่น บริเวณ Co-Working Space ห้อง Edutainment  ห้องจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนในระบบ UBU-LMS ปรับปรุงหลังคำอำคำรข้อมูลท้องถิ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องสมุดในสวน และพื้นที่
โดยรอบส ำนักฯให้สวยงำม และอยู่ระหว่ำงปรับปรุงพื้นที่กำรท ำงำนร่วมกัน แหล่งเรียนรู้และหอประวัติมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี   อีกทั้งเป็นต้นแบบในกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมจำก กำรผ่ำนกำรประเมินห้องสมุดสีเขียว 
Green Library ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ ผ่ำนกำรประเมินส ำนักงำนสีเขียว Green Office ระดับดีเยี่ยม ใน
ปีงบประมำณ 2562  

 

2. พันธกจิ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (Mission Vision Values)  
พันธกจิ : 1. พฒันำกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ผลติสื่อที่ทนัสมัย เพื่อสนับสนุนกำรเรียนสอน กำรสอน 
               กำรค้นคว้ำ กำรวิจัย ของมหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี และชุมชน 

  2. บริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำชีพบรรณำรักษ ์และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  3. สง่เสริม เผยแพร่ ท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นอีสำนใต้ และอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
  4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวชิำกำรในระดับท้องถิ่นและอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง       

 วิสัยทัศน์ : ศูนย์กำรเรียนรู้ชั้นเลิศ และสร้ำงนวตักรรมเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชวีิต 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร : OAR SMILE  

S =Service mind กำรบริกำรทีด่ี  
M = magnificent Organization องค์กรชั้นเลิศ  
I = Integrity สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม  
L=learning Technology and innovation มุ่งเน้นพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้  
E =Environmental Focus ใส่ใจสิง่แวดล้อม  
 



3. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)  
 บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำร แบ่งออกเป็น 3 ฝ่ำย ได้แก่ (1) ส ำนักงำนเลขำนุกำร (2) ฝ่ำยเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ (3) ฝ่ำยหอสมุด รวมทั้งหมด 41 คน มีพนักงำนจ้ำงเหมำและพนักงำนท ำควำมสะอำด จ ำนวน 8 คน ซ่ึง
สำมำรถจ ำแนกกลุ่มบุคลำกรตำมระดับต ำแหน่งกำรปฏิบัติงำน ที่สะท้อนให้เห็นศักยภำพของบุคลำกรในกำร
ขับเคลื่อนส ำนักฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  

ก.ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships) 
    1. โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)  
    ส ำนักวิทยบริกำร มีกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน โดยมี อธิกำรบดี เป็นผู้น ำสูงสุด มีคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำร ท ำหน้ำที่หลักในกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ โดยมีผู้อ ำนวยกำร และรอง
ผู้อ ำนวยกำรรับนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยมำปฏิบัติ 
    ผู้อ ำนวยกำร ท ำหน้ำที่บังคับบัญชำ สั่งกำร ควบคุมกำรปฏิบัติงำน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนัก
วิทยบริกำรให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรทรัพยำกรและพัฒนำสำรสนเทศ 
ท ำหน้ำที่ก ำกับ ควบคุม ดูแลงำนฝ่ำยหอสมุด รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ดูแลงำนของ
ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ หัวหน้ำฝ่ำยต่ำง ๆ  รับมอบนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ โดยกระจำยงำนไปยังบุคลำกรของ
ส ำนักวิทยบริกำร ดังน้ี 

 
 

 โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการ 
 
 



ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ของส ำนักวิทยบริกำร ด้ำนพันธกิจ ด้ำนปฏิบัติกำร ด้ำนบุคลำกร และด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีกำรบริหำรและจัดกำรองค์กร ที่ได้รับกำรสนับสนุนและควำมร่วมมือจำกมหำวิทยำลัย ทั้ง
ด้ำนงบประมำณ เทคโนโลยี สำธำรณูปโภค และสวัสดิกำร มีพื้นที่ อำคำรสถำนที่ และบุคลำกร พร้อมให้บริกำรและ
ด ำเนินกำรตำมพันธกิจ    

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

พันธกิจ 
 

1.พฤติกรรมกำรเรียนรู้ และกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ
ของผู้ใช้บริกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
2.กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว 

1.มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉม
คณะ/ส ำนักฯ 
2.มีเครือข่ำย และควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง 

บุคลำกร -ขำดทักษะด้ำนดิจิทัล 
-Service mind 

มีส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ ที่เป็นพันธมิตรที่พร้อม
จะพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลให้กับบุคลำกร 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม -กำรปลูกจิตส ำนึกของนักศึกษำ และบุคลำกร ใน
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

-ผ่ำนกำรประเมิน Green library  
-ได้รับรำงวัล Green Office ระดับดีเยี่ยม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการจ าแนกอัตราก าลังของบุคลากรส านักวิทยบริการอัตราก าลังและต าแหน่งของบุคลากรส านักวิทยริการ 

 

หมายเหตุ รวมจ้ำงเหมำ คนสวน 1 อัตรำ  พนักงำนจัดช้ัน 2 อัตรำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

ข้าราชการ พนักงานเงิน
งบประมาณ 

พนักงาน
เงินรายได้ 

ลูกจ้าง
ประจ า 

จ้าง
เหมา 

หมายเหตุ 

ส านักงานเลขานุการ 12           

1 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 3 2 1     
2 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 1  1       
3 นักวิชำกำรเงินและบัญชี 1  1     
4 นักวิชำกำรพัสดุ 1 1     ช่วยรำชกำร

ส ำนักคอมฯ 

5 บุคลำกร 1 1        
6 ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 3   1 2    
7 จ้ำงเหมำคนสวน 1     1  

         

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 8           
1 นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 5 4 1       

2 ผู้ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำ 3     3     

ฝ่ายหอสมุด 23           
1 บรรณำรักษ์ 8 4 3 1     
2 นักเอกสำรสนเทศ 3 1 1  1    
3 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 3 2 1     
4 ช่ำงพิมพ์ 1 1      
5 พนักงำนห้องสมุด 6       6   

6 จ้ำงเหมำจัดชั้น 2     2  

รวม 43 17 10 7 6 3  



แผนการบริหารอัตราก าลังส านักวิทยบริการ 

1. การเตรียมแผนทดแทนอัตราก าลังเกษียณอายุราชการ 
          แผนการทดแทนอัตราก าลังพนักงานเงินรายได้เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการส านักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2569 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ 
  

 ปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
ประเภท 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

  อัตราก าลังข้าราชการ                 
1 นำงสำวมะลิวัลย์ สินน้อย บรรณำรักษ์ ช ำนำญกำรพิเศษ ข้ำรำชกำร      √    
2 นำยสุรชัย ศรีใส นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ช ำนำญกำรพิเศษ ข้ำรำชกำร     √  
3 นำยวรพจน์ นวลสกุล บรรณำรักษ์  ช ำนำญกำรพิเศษ ข้ำรำชกำร       √  
4 นำยอดิศักดิ์ กิจแสวง นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ช ำนำญกำร พนักงำน      √ 
5 นำยนรำ พิมพ์พันธ์ ช่ำงพิมพ ์ ช ำนำญงำนพิเศษ ข้ำรำชกำร      √ 
6 นำงศกุนตลำ เกตวงศำ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ช ำนำญกำรพิเศษ ข้ำรำชกำร      √ 
7 นำยบุณพจน์ บุญไพโรจน ์ พนักงำนหอ้งสมุด 3 ลูกจ้ำงประจ ำ      √ 
8 นำงศิรินำฎ ศรีภักดี พนักงำนหอ้งสมุด 3 ลูกจ้ำงประจ ำ      √ 
 อัตราก าลังพนักงานเงินรายได้ทดแทน ระยะเวลาที่

ปฏิบตัิงาน 
ปีท่ีรับอัตราทดแทน 

2564 2565 2566 2567 2568 256๙ 

1 นำยเสถียร  พระใหญ ่ ผู้ปฏิบัตงิำนโสตทัศนศึกษำ ปฏิบัติงำน ๑๗    √   
2 นำยธวัชชัย  พันธ์จ ำปำ ผู้ปฏิบัตงิำนโสตทัศนศึกษำ ปฏิบัติงำน ๑๑     √  
3 นำยธนำชัย  โสภำมี ผู้ปฏิบัตงิำนโสตทัศนศึกษำ ปฏิบัติงำน ๑๑     √  
4 นำงสำวพิมใจ  ค ำฝอย ผู้ปฏิบัตงิำนบริหำร ปฏิบัติงำน ๑๑     √  
5 นำงสำวชนิตำ  สุวรรณกูฎ นักเอกสำรสนเทศ ปฏิบัติกำร ๑๐      √ 
6 นำยพัสกร  อยู่สอน ผู้ปฏิบัตงิำนบริหำร ปฏิบัติงำน ๗      √  
7 นำงสำวสุพำภรณ์  ทำจิตต์ บรรณำรักษ์ ปฏิบัติกำร ๗      √ 



แผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2567 

 

 
 

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาชีพ 
                                            ตารางจ าแนกตามประเภทและระดับต าแหน่งของบุคลากรส านักวิทยบริการ งบประมาณ 2564-2567 

ประเภทบุคลการ พนักงาน
ห้องสมุด
ระดับ 3 

ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 

1. ข้ำรำชกำร - - - - - 1 8 

2. พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณ - - - 1 - 3 3 

3. พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได ้ - - 3 1 - 2 - 

4. ลูกจ้ำงประจ ำ 1 - - - - - - 

รวม 1 0 3 2 0 6 11 

หมายเหตุ    1. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำนขอเลือ่นเป็นระดบัช ำนำญงำน 

                          2. ประเภทวิชำชีพเฉพำะและเช่ียวชำญเฉพำะ ระดับช ำนำญกำร เพือ่ขอรบัเงินประจ ำต ำแหน่ง ต ำแหน่งนักวิชำกำคอมพิวเตอร์ 



แผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2567 

 

 
 

                เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานชองทุกประเภทต าแหน่งของบุคลากรส านักวิทยบริการ  

 

 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภททั่วไป 

 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

ประเภทผูบ้ริหาร 

เช่ียวชาญพิเศษ ช ำนำญงำนพิเศษ 

ช ำนำญงำน เช่ียวชาญ 

ผู้อ านวยการส านักงาน 
อธิการบดหีรือเทียบเท่า 

ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติงาน 

ช านาญการ 

ปฏิบัติการ 

ผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่า 



แผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2567 

 

 
 

                                   เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)   

            เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรส านักวิทยบริการต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

 

 

    

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

เชี่ยวชาญพิเศษ 
-ฐำนเงินเดือนข้ันต่ ำ พนักงำน 38,980/ข้ำรำชกำร 29,980 บำท 

-เป็นเช่ียวชำญไม่น้อยกว่ำ 2 ป ี

 

เชี่ยวชาญ 

-ฐำนเงินเดือนข้ันต่ ำ พนักงำน 31,720/ข้ำรำชกำร 24,400 บำท 

-เป็นช ำนำญกำรพิเศษไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  

ช านาญการพิเศษ 

-ฐำนเงินเดือนข้ันต่ ำ พนักงำน 25,820/ข้ำรำชกำร 19,860 บำท 

-เป็นช ำนำญกำรไม่น้อยกว่ำ 4 ป ี

ช านาญการ 

-ฐำนเงินเดือนข้ันต่ ำ พนักงำน 17,110/ข้ำรำชกำร 13,160 บำท 

-ป.ตรี ปฏบิัติกำรมำไม่น้อยกว่ำ 6 ปี   
-ป.โท ปฏิบัติการมาไม่น้อยกว่า 4 ป ี

 -ป.เอก ปฏบิัติกำรมำไม่น้อยกว่ำ 2 ป ี

ปฏิบัติการ 

เฉพาะต าแหน่ง บรรณารักษ์ ,
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและ 
นักเอกสารสนเทศ 



แผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2567 

 

 
 

               เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรส านักวิทยบริการต าแหน่งประเภทท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช านาญงานพิเศษ 

-ฐำนเงินเดือนข้ันต่ ำ พนักงำน 20,040/ข้ำรำชกำร 15,410 บำท 

-เป็นช ำนำญงำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  

 

ช านาญงาน 

-ฐำนเงินเดือนข้ันต่ ำ พนักงำน 13,250/ข้ำรำชกำร 10,190 บำท 

-ปวช. ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 

-วิชำชีพเทคนิค ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

-ปวส. ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 4 ปี 

 

ปฏิบัตงิาน 



แผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2567 

 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 

ระดับช านาญงาน 
 ต้องมีคู่มือปฏิบัติงำนหลกัอย่ำงน้อย 1 เลม่ 
 
ระดับช านาญงานพิเศษ 
 1. ต้องมีคู่มือปฏิบัติงำนหลักอย่ำงน้อย 1 เล่ม และ 
 2. ผลงำนเชิงวิเครำะห์ที่แสดงใหเ้ห็นถึงกำรพัฒนำงำนในหนำ้ที่ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
 
ระดับช านาญการ 
  1. ต้องมีคู่มือปฏิบัติงำนหลักอย่ำงนอ้ย 1 เล่ม และ 
            2. ผลงำนเชิงวิเครำะห์ หรือสังเครำะห์ หรืองำนวิจัย 
                ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 

 
ระดับช านาญการพิเศษ 
  1. ผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือสังเครำะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำงำนของส่วนรำชกำร อย่ำงนอ้ย 1 เรื่อง และ 
  2. งำนวิจัย หรือผลงำนลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรำชกำร อย่ำงน้อย 1 เรื่อง/รำยกำร 
 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  1.  ผลงำนเชิงวิเครำะหห์รือสงัเครำะหห์รอืผลงำนลักษณะอื่น 
                ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำงำนของมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 1 เรื่อง/รำยกำร และ 
 2.   งำนวิจัย ซึ่งได้รับกำรตีพมิพ์เผยแพร่ในระดบัชำติหรอืนำนำชำติ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
 



เป้าประสงค์
1. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
2.บุคลากรมีคุณลักษณะตรงตามค่านิยมของส านักวิทยบริการ
3. บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันต่อองค์กร

กลยุทธ์และมาตรการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ มาตรการ

กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจของส านักวิทยบริการ โครงการทบทวนและจัดสรรอัตราก าลังของส านักวิทยบริการ
 

กลยุทธ์ท่ี 2 ธ ารงรักษา และพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มีสมรรถนะเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

โครงการอบรม และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองให้มีสมรรถนะเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และมีความก้าวหน้าตามต าแหน่งท่ี
สูงข้ึน

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
2. โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าตามแหน่งเพ่ือให้ได้ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

กลยุทธ์ท่ี 4 ปลูกฝังค่านิยมองค์กร เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม

โครงการปลูกฝังค่านิยมบุคลากรทุกระดับ

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีความ
ผูกพันต่อองค์กร

1. โครงการสร้างสุของค์กร
2. โครงการเสริมสร้างความม่ันและสวัสดิการของบุคลากร

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567



2562 2563 2564 2565 2566 2567
1. บุคลากรทุกระดับมี
สมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด

1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะสูงต่อบุคลากร
ท้ังหมด 
(สมรรถนะสูงคิดจาก
สมรรถนะ 5 ด้าน 80%ของ
คะแนนเต็ม 30 = 24 
คะแนน)

73.17 92 92 93 95 98 กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับ
อัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ
ของส านักวิทยบริการ

โครงการทบทวน
และจัดสรร
อัตราก าลังของ
ส านักวิทยบริการ

1. วิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลังบุคลากรส านักวิทยบริการ
2. ก าหนดกรอบอัตราก าลังของงานเดิมและงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
3. จัดสรรอัตราก าลังท่ีวิเคราะห์ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีจะจัดสรรไปสู่งานใหม่
5. บุคลากรจัดท านวัตกรรม

คณะกรรมการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง
และก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้า

ม.ค.-มี.ค.64

1.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีย่ืน
ท่ีขอเล่ือนระดับท่ีสูงข้ึน

0 0 50 50 50 50 กลยุทธ์ท่ี 2 ธ ารง
รักษา และพัฒนา
บุคลากร เพ่ือให้มี
สมรรถนะเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด

1. โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร
2.โครงการอบรม 
และพัฒนา
บุคลากรอย่าง
ต่อเน่ืองให้มี
สมรรถนะเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัย
ก าหนด

1. พัฒนาบุคลากรให้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
2. พัฒนาบุคลากรตามทักษะวิชาชีพ
    2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตส่ือเพ่ือรองรับการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 หัวข้อ “การศึกษาดูงานด้านการผลิตการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21” (ฝ่ายเทคโนฯ)
3. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับภาระงานในอนาคต
4. พัฒนาบุคลากรด้านภาษา
5. พัฒนาบุคลากรด้านกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร

ต.ค.-ก.ย.63

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะ 
และมีความก้าวหน้า
ตามต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

1. โครงการ
ส่งเสริม
ความก้าวหน้า
ตามแหน่งเพ่ือให้
ได้ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
2. โครงการ
พัฒนาระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

1. จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร
2 .จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
3. กิจกรรมแลกเปล่ียน เรียนรู้และการสอนงาน เพ่ือสามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนกันได้
4. ทบทวนรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

คณะกรรมการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง
และก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้า

เม.ย.-มิ.ย.64

2.บุคลากรมีคุณลักษณะตรง
ตามค่านิยมของส านักวิทย
บริการ

2.1 จ านวนบุคลากรท่ีได้รับ
การยกย่องตามค่านิยม

 -  - อย่าง
น้อยฝ่าย
ละ 1 คน

อย่าง
น้อย

ฝ่ายละ
 1 คน

อย่าง
น้อย

ฝ่ายละ 1
 คน

อย่าง
น้อย

ฝ่ายละ
 1 คน

กลยุทธ์ท่ี 4 ปลูกฝัง
ค่านิยมองค์กร เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วม
และน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลง
พฤติกรรม

โครงการปลูกฝังค่านิยมบุคลากรทุกระดับ1.ส่ือสารองค์กรเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในค่านิยมองค์กร
2.จัดกิจกรรมประกวดบุคคลท่ีมีลักษณะตามค่านิยมองค์กร
3.โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมี
ค่านิยมดีเด่น
4.โครงการพัฒนาทักษะการให้บริการ (Service Mind) (ฝ่ายหอสมุด)

งานบุคคล ธ.ค.-ก.ย.64

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ



3. บุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน และมีความผูกพัน
ต่อองค์กร

3.1 ร้อยละบุคลากรมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

67.40 86.48 ไม่ต่ ากว่า
 ร้อยละ 
85

ไม่ต่ า
กว่า 
ร้อยละ
 85

ไม่ต่ ากว่า
 ร้อยละ
 85

ไม่ต่ า
กว่า 
ร้อยละ
 85

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน 
และมีความผูกพันต่อ
องค์กร

1. โครงการสร้าง
สุของค์กร
2. โครงการ
เสริมสร้างความ
ม่ันคงและ
สวัสดิการของ
บุคลากร

งานบุคคล

3.2 ร้อยละบุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์กร

78.6 100 100 100 100 100

1.โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและภาวะฉุกเฉิน
2. จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการท างาน
3.ปรับปรุงระบบกล้องวงปิดเพ่ือรักษาความปลอดในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรออกก าลังกาย
6. กิจกรรมทบทวนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้น่าอยู่
และเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
7. จัดท าประกันภัยคุ้มครองการโรคระบาดตามสถานการณ์
8. จัดท าประกันชีวิตกรณีเดินทางไปเดินทางไปราชการ
9. จัดท าสวัสดิการกรณีเจ็บป่วย สวัสดิการงานฌาปณกิจศพบุคคล
ในครอบครัว แลสวัสดิการกรณีประสบภัยธรรมชาติ
10.กิจกรรมแสดงความยินดีส าหรับบุคลากรท่ีได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ 
(น าเสนอผลงานทางวิชาการ/กีฬา/ดีเด่น/อ่ืน ๆ)
11. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร
12. โครงการสัมมนาประจ าปี




