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1. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด

1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะสูงต่อบุคลากรท้ังหมด 
(สมรรถนะสูงคิดจากสมรรถนะ 5
 ด้าน 80%ของคะแนนเต็ม 30 =
 24 คะแนน)

73.17 92 92 93 95 98 กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับอัตราก าลัง
ให้เหมาะสมกับภารกิจของ
ส านักวิทยบริการ

โครงการทบทวนและ
จัดสรรอัตราก าลังของ
ส านักวิทยบริการ

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

 -ได้มีการด าเนินการวิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลังบุคลากรส านักวิทยบริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากโครงสร้างการบริหารส านักวิทยบริการ และส่งผลการ
วิเคราะห์กรอบอัตราก าลังและแจ้งผลไปกองการเจ้าหน้าท่ีเม่ือวันท่ี14 มกราคม 2564

คณะกรรมการวิเคราะห์
อัตราก าลังและก าหนด
เส้นทางความก้าวหน้า

ม.ค.-มี.ค.64

1.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีย่ืนท่ีขอ
เล่ือนระดับท่ีสูงข้ึน

0 0 50 50 50 50 กลยุทธ์ท่ี 2 ธ ารงรักษา 
และพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้
มีสมรรถนะเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

1. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร
2.โครงการอบรม และ
พัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ืองให้มีสมรรถนะ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด

1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
2. พัฒนาบุคลากรตามทักษะวิชาชีพ
    2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตส่ือเพ่ือรองรับการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี
 21 หัวข้อ “การศึกษาดูงานด้านการผลิตการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21” (ฝ่ายเทคโน
ฯ)
3. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับภาระงานในอนาคต
4. พัฒนาบุคลากรด้านภาษา
5. พัฒนาบุคลากรด้านกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร

ต.ค.-ก.ย.63

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะ และมี
ความก้าวหน้าตามต าแหน่ง
ท่ีสูงข้ึน

1. โครงการส่งเสริม
ความก้าวหน้าตามแหน่ง
เพ่ือให้ได้ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
2. โครงการพัฒนา
ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

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

 -มีการด าเนินการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการ 2564-2567
 -มีการด าเนินการจัดท าแบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ คร้ังท่ี 1-2564

คณะกรรมการวิเคราะห์
อัตราก าลังและก าหนด
เส้นทางความก้าวหน้า

เม.ย.-มิ.ย.64

2.บุคลากรมีคุณลักษณะตรงตาม
ค่านิยมของส านักวิทยบริการ

2.1 จ านวนบุคลากรท่ีได้รับ
การยกย่องตามค่านิยม

 -  - อย่างน้อย
ฝ่ายละ 1 

คน

อย่าง
น้อยฝ่าย
ละ 1 คน

อย่างน้อย
ฝ่ายละ 1 

คน

อย่าง
น้อยฝ่าย
ละ 1 คน

กลยุทธ์ท่ี 4 ปลูกฝังค่านิยม
องค์กร เพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมและน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม

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

 -ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในค่านิยมองค์กร ในการประชุมผู้บริหารพบ
บุคลากร วันท่ี 15 ก.พ. 2564 โดยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
 --มีการจัดกิจกรรม Poppular Vote

งานบุคคล ธ.ค.-ก.ย.64

รายงานผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการย่อย รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ



2562 2563 2564 2565 2566 2567
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการย่อย รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

3. บุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน และมีความผูกพันต่อ
องค์กร

3.1 ร้อยละบุคลากรมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน

67.40 86.48 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85

ไม่ต่ ากว่า
 ร้อยละ 
85

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85

ไม่ต่ ากว่า
 ร้อยละ 
85

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน และมีความ
ผูกพันต่อองค์กร

1. โครงการสร้างสุข
องค์กร
2. โครงการเสริมสร้าง
ความม่ันคงและ
สวัสดิการของบุคลากร

 -มีการด าเนินโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ในวันท่ี  17-18 ก.พ. 2564
 -จัดซ้ือกล้องวงจรปิด
  -มีประกาศการจ่ายสวัสดิการ

งานบุคคล

3.2 ร้อยละบุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์กร

78.6 100 100 100 100 100

1. โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและภาวะฉุกเฉิน
2. จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการท างาน
3. ปรับปรุงระบบกล้องวงปิดเพ่ือรักษาความปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน
4. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรออกก าลังกาย
6. กิจกรรมทบทวนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้น่าอยู่และเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 
7. จัดท าประกันภัยคุ้มครองการโรคระบาดตามสถานการณ์
8. จัดท าประกันชีวิตกรณีเดินทางไปเดินทางไปราชการ
9. จัดท าสวัสดิการกรณีเจ็บป่วย สวัสดิการงานฌาปณกิจศพบุคคลในครอบครัว แล
สวัสดิการกรณีประสบภัยธรรมชาติ
10.กิจกรรมแสดงความยินดีส าหรับบุคลากรท่ีได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ (น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ/กีฬา/ดีเด่น/อ่ืน ๆ)
11. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร
12. โครงการสัมมนาประจ าปี


