
ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62

6.1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง (นบั
บุคลากรท่ีมีคะแนน 90 คะแนน ข้ึนไป)

ร้อยละ 5 จดัท า
แผนพฒันา
บุคลากร

งานบุคคล 1.จดัท าประกาศการ
เล่ิอนเงินเดือน คร้ัง
1/2562
2.จดัท าขอ้ตกลง 
คร้ังท่ี 1/2562
3.จดัท าแผนพฒันา
บุคลากรประจ าปี
งบประมาณ 2562

ร้อยละ 3  รอผลการ
ประเมินใน
เดือนเม.ย.62

                - อยูร่ะหว่างการสรุปผล
จากมหาวิทยาลยั

จ านวน 14 คน 
(ไม่รวม
ผูบ้ริหาร) คิด
เป็นร้อยละ  35

สูงกว่าเป้าหมาย ร้อย
ละ  32

ร้อยละ 3

6.2.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความสุขในการ
ปฏิบติังาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75

จดักิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
สวสัดิภาพ

งานบุคคล จดักิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพสวสัดิภาพ

กิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพ

-กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ
-จดัซ้ืออุปกรณ์ใช้
ประกอบการ
อพยพหนี

-กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ
-มีอุปกรณ์ส าหรับใช้
ในการอพยพหนี
-กิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจ าปี2562

บรรลุเป้าหมาย จดักิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพสวสัดิภาพ

6.2.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90

จดักิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
สวสัดิภาพ

งานบุคคล จดักิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพสวสัดิภาพ

กิจกรรม
ส านกัวิทย์
สมัพนัธ์

อยูร่ะหว่างการสรุปผล
จากมหาวิทยาลยั

บรรลุเป้าหมาย จดักิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพสวสัดิภาพ

จดัท าโครงการท าบุญเล้ียงพระปี
ใหม่และกิจกรรมสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากร
และหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลยั
 ประจ าปี ๒๕๖๒”   
ในวนัท่ี 28 ธ.ค. 61

จดัท า
แผนพฒันา
บุคลากร
ประจ าปี
งบประมาณ 
2562

อยูร่ะหว่าง
การสรุปผล
จาก
มหาวิทยาลยั

ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2 รวม/เฉลี่ย 

ไตรมาส 2

เปรียบเทียบค่า

เป้าหมายไตรมาส 2

ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวทิยบริการ 

ค่าเป้าหมายไตรมาส 3

 (สะสม)

ค่าเป้าหมาย ปี 2562ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1 ค่าเป้าหมายไตรมาส 2

 (สะสม)
ผูรั้บผิดชอบ

ค่าเป้าหมายไตรมาส 1

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกบัองค์กร



เป้าประสงค์ กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัด กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน

1.ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ส่งเสริมใหบ้คุลากรสามารถ

น าเทคโนโลยีประยุกต์ใช้กับ

งานปจัจุบนัได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาบคุลากรด้านการ

ผลิตส่ือเพื่อรองรับการเรียนการ

สอนในศตวรรษที่ 21

  - บคุลากรร้อยละ 80 

สามารถน าความรู้ที่ได้มา

ประยุกต์ใช้กับงานผลิตส่ือ

โสตทัศน ์  หวัข้อ “การ

ผลิตส่ือ e-book ด้วย

โปรแกรมAdobe InDesign

บคุลากรฝ่าย

เทคโนฯ

ธ.ค. 2561-

ก.พ. 2562

นายสุรชัย  

ศรีใส

มีภาระกิจในการ

ด าเนนิงานพิธี

พระราชทาน

ปริญญาบตัร โดย

จะเร่ิมด าเนนิการ

ในเดือนม.ิย.62

2. ฝ่ายหอสมดุ

ส่งเสริมใหบ้คุลากรสามารถ

น าเทคโนโลยีประยุกต์ใช้กับ

งานปจัจุบนัได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

โครงการอบรมกฎหมายลิขสิทธิ์ 

พรบ.คอมพิวเตอร์

มีความรู้ความเข้าใจด้าน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏบิติังาน

บคุลากรฝ่าย

หอสมุด

พ.ค.-มิ.ย.62 ฝ่ายหอสมุด

การตดิตามการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562

ประเภทการพัฒนาสมรรถนะ

หมายเหตุ



ภาพรวมส านักวิทยบริการ

๒. โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม

บคุลากรปฏบิติัตาม

จรรยาบรรณไม่มีการ

ประพฤติผิดจรรยาบรรณ

บคุลากรส านกั

วิทยบริการ

 พ.ค.-มิ.ย. 

62

งานบคุคล

งานบคุคล1.โครงการอบรมการพัฒนางาน

ประจ าสู่การวิจัย (R2R)

มีการจัดอบรมคร้ัง

ที่ 1 ในวันที่ 29-30

 พ.ย. 2561

ติดตามผล

1.วันที่ 15 

ม.ค. 62(ส่ง

เอกสาร)

2.วันที่ 21 

ม.ค. 62(

แจ้ง

รายละเอียด

การ

ปรับปรุง

แบบเสนอ

ของานวิจัย

3.วันที่ 30 

มี.ค.62

บคุลากรมีการพัฒนางาน

ประจ าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

50

บคุลากรส านกั

วิทยบริการ

พ.ย.-ธ.ค. 61



เป้าประสงค์ กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัด กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1.ส่งเสริมสุขภาพและสร้าง

ขวัญก าลังใจ

1.1 โครงการส านกัวิทยสัมพันธ์ บคุลากรมีความสุข ร้อยละ

 75 และความผูกพันธ์ต่อ

องค์กรร้อยละ 90

บคุลากรส านกั

วิทยบริการ

ต.ค. 61-

ก.ย.62

หน.สนง. มีการด าเนนิการใน

วันที่ 12 ธ.ค. 2561

1.2  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมการออกก าลังกาย

มีบคุลากรเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80

บคุลากรส านกั

วิทยบริการ

พ.ย.61-ก.ย.

62

งานบคุคล ขออนมุัติโครงการ

ในเดือนพ.ย. 61 

และมีการ

ด าเนนิการต้ังแต่

เดือน ธ.ค.61-พ.ค.

62

1.3 โครงการตรวจสุขภาพ

ประจ าป ี2562

บคุลากรเข้ารับการตรวจ

สุขภาพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

 80

 บคุลากรส านกั

วิทยบริการ

ก.พ.-มี.ค.62 งานบคุคล มีการด าเนนิการใน

วันที่ 25-26 มี.ค.62

2.ความปลอดภยัของชีวิต

และทรัพย์สิน

โครงการจัดท าแผนปอ้งกันและ

ระงับอัคคีภยั

มีแผนการปอ้งกันและ

ระงับอัคคีภยั

บคุลากรส านกั

วิทยบริการ

พ.ค.-มิ.ย.62 งานบคุคล มีการด าเนนิการ

จัดท าแผนในเดือน

มี.ค.62

ประเภทส่งเสริมสุขภาพสร้างขวัญก าลังใจและความปลอดภยัของบุคลากร



ล ำดับที ่ ชื่อ-สกุล หัวข้ออบรม  งบประมำณ ระยะเวลำ สถำนที่

ส ำนักงำนเลขำนุกำร

1 นส.อุษา  ผูกพันธ์ เข้าร่วมโครงการสัมานาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพือ่พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา Mini_UKM คร้ังที ่20/2562 1,000 21-ม.ค.-62 จ.กรุงเทพฯ

เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียวทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green 
Office)

9,440/2 คน  1-3 เม.ย. 62  ณ มหาวทิยลัยมหิดลจังหวดั
นครปฐม

2 นส.ขนิษฐา  จูมลี เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียวทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green 
Office)

9,440/2 คน  1-3 เม.ย. 62  ณ มหาวทิยลัยมหิดล จังหวดั
นครปฐม

3 นางนันทา  กิจแสวง

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเจาะลึกกับขบวนการขั้นตอนบริหารพัสดุและวธิกีารจัดซ้ือจัด
จ้าง 6,978 8-11 ก.พ. 62 จ.ร้อยเอ็ด

4 นางวริชาวรรณ  ค ามุลตรี

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรเรีนรู้เพือ่พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 Mini_UKM คร้ังที ่20 2192/2 คน 23-25 ม.ค. 62 จ.นครพนม

เข้าร่วมสัมมนาวชิาการ เร่ือง เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 4.0 7032/2 คน 6-9 ก.พ. 62 จ.พิษณุโลก

ฝ่ำยหอสมุด

๑ นายพนม  จรูญแสง เข้าร่วมประชุมวชิาการและประชุมสามัญประจ าปี 2561 ชมรมบรรณารักษ์
สถาบันอุดมศึกษา เร่ือง เปล่ียนมุมคิด พลิกโฉมใหม่ บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุด

4,242  8-10 พ.ย. 61 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ.
กรุงเทพฯ

เข้าร่วมประชุมคณะท างานบริการข่ายงานห้องสมุด มหาวทิยาลัยส่วนภูมิภาคคร้ังที ่
1/2562 และประชุมคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
คร้ังที ่1/2562

8,800 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61 จ.ตรัง

เข้าร่วมงานมหากรรมแสดงผลงานระดับชาติด้านพัฒนางานประจ า งานวจิัย 
ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรม ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่
 3

6,274 6-8 ธ.ค. 61 ม.ราชภัฏอุดรธานี

รำยงำนกำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดงูำน ของบคุลำกรส ำนักวิทยบริกำร 

ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖2 (ตลุำคม 2561- กันยำยน 25๖2) ประจ ำเดอืนเมษำยน 2562



ล ำดับที ่ ชื่อ-สกุล หัวข้ออบรม  งบประมำณ ระยะเวลำ สถำนที่

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่1/2562

1,900 20-21 ธ.ค. 61  จ.ร้อยเอ็ด

เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวชิาการระดับชาติ Pulinet คร้ังที ่9/2561 22,584/5 คน 7-13 ม.ค. 62 จ.ชลบุรี

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาแนวทางปฏิบัติส าหรับการ
ให้บริการยืมระหวา่งห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ILL on Uc-TAL)

4,010 28 ก.พ. - 2 ม.ีค. 62 จ.กรุงเทพฯ

ประชุมคณะท างานบริการ ช่ายงานห้องสมุดมหาวทิยาลัยส่วนภูมิภาค คร้ังที ่2/2562 5,577 23-25 เม.ย. 62 ณ หอสมุดพระราชวงัสนาม
จันทร์ มหาวทิยาลัยศิลปกร 
จังหวดันครปฐม

2 นางสาวขนิษฐา  ทุมมากรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะท างานข้อมูลท้องถิ่นข่ายงานห้องสมุด มหาวทิยาลัยส่วนภูมิภาค 
คร้ังที ่2/2561 5,928

  9-13 ต.ค. 61 จ.พะเยา

3 นางสุกัญญา  พันธจ์ าปา เข้าร่วมประชุมคณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
 คร้ังที ่3/2561 4,930 24-27 ต.ค. 61 จ.กรุงเทพฯ

4 นายอนวชั  กาทอง เข้าร่วมประชุมคณะท างานความร่วมมือระหวา่งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝ่าย
เทคโนโลยีสารนิเทศ คร้ังที ่1/2562 6,439  28-30 พ.ย. 61 จ. ขอนแก่น
เข้าร่วมอบรมใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่การสืบค้นจ านวน 4 ฐาน โครงการ
พัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย Thailist  ประจ าปีงบประมาณ 2562 5,494/2 คน 3-5 กพ. 62 จ.ขอนแน

5 นางสาวนุจรินทร์  ภูธา เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวชิาการระดับชาติ Pulinet คร้ังที ่9/2561 22,584/5 คน 7-13 ม.ค. 62 จ.ชลบุรี

๖ นางศิรินาฏ  ศรีภักดี เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวชิาการระดับชาติ Pulinet คร้ังที ่9/2561 22,584/5 คน 7-13 ม.ค. 62 จ.ชลบุรี

๗ นายบุณพจน์  บุญไพโรจน์ เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวชิาการระดับชาติ Pulinet คร้ังที ่9/2561 22,584/5 คน 7-13 ม.ค. 62 จ.ชลบุรี

๘ นางสาวพิไลพร ครองก่ า เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวชิาการระดับชาติ Pulinet คร้ังที ่9/2561 22,584/5 คน 7-13 ม.ค. 62 จ.ชลบุรี

๙ นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์ เข้าร่วมอบรมใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่การสืบค้นจ านวน 4 ฐาน โครงการ
พัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย Thailist  ประจ าปีงบประมาณ 2562

5,494/2 คน 3-5 กพ. 62 จ.ขอนแก่น



ล ำดับที ่ ชื่อ-สกุล หัวข้ออบรม  งบประมำณ ระยะเวลำ สถำนที่

๑๐ นางสาวขนิตา  สุวรรณกูฎ
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรเรีนรู้เพือ่พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 Mini_UKM คร้ังที ่20 2192/2 คน 23-25 ม.ค. 62 จ.นครพนม

เข้าร่วมสัมมนาวชิาการ เร่ือง เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 4.0 7032/2 คน 6-9 ก.พ. 62 จ.พิษณุโลก
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