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ค าน า 

 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี             
(พ.ศ. 2557 – 2560) เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
ยึดถือแนวทางส านักงาน ก.พ. ซึ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน การประเมิน
สมรรถนะของบุคลากร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรตามทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยโดยใช้กระบวนการ การ
จัดการความรู้ และประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท าให้เกิดความ
เชื่อมโยงและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 แผนพัฒนาบุคลากรของส านัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้ประกอบด้วยที่มาและ
แนวทางของการพัฒนาบุคลากร  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์  และกลยุทธ์ เป้าหมาย
การพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 
ส านักฉบับนี้   จะเป็นเครื่องมือและเป็นกรอบเพ่ือปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
สนองตอบต่อเป้าหมายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น 
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ส่วนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลบุคลากร 
1. ข้อมูลพื้นฐานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 ประวัติความเป็นมา 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่เกิด
จากการรวมหน่วยงานเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หน่วยงาน  เข้า
ด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 
เมษายน พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ       
เพ่ือการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
และบุคคลทั่วไป โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริการ 
1.2  โครงสร้างการบริหารงาน 
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1.3 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์   
ปณิธาน (Determination) 
 สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลย ี
1.4 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชั้นน า
ในประเทศ ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ตอบสนองประชาคม
อาเซียน 
1.5 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การ
 บริการ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ประเทศ 
 3. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 
 4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 7. พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเป้าประสงค์ 
1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงาน 
 2.ส่งเสริมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
 3.เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการอย่างบูรณาการ 
 4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและสนองโครงการ
 พระราชด าริฯ 
 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 
1.7 เป้าประสงค์ 
 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและสามารถ
 แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 
 1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์ ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและสามารถแข่งขันได้ใน
 ประชาคมอาเซียน 
 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 3.1 การบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
 3.2 มีระบบบริหารจัดการงานรบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4.1 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 4.2 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 4.3 การสนองโครงการพระราชด าริฯ 
 5.1 ระบบการคลังที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 5.2 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
 5.3 ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัยและการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
 5.4 ระบบบริหารจัดการกลางที่มีประสิทธิภพา 
 5.5 ระบบวิเทศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 5.6 ระบบบริหารจัดการการบริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
ค่านิยม 
 RMUTI = Rajamangala University of Technology Isan 
 R = Reputation = มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในทุกๆด้าน 
 M = Morality  = มหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 U = Uniqueness = มหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทาง 
 T = Technology = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า 
 I = Integrity  = มหาวิทยาลัยที่มีความสง่างาม เชื่อถือได้ 
 
 อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 “บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ” 
 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง” 
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ส่วนที่  2 
 

ทิศทางการพัฒนาบุคลากร 
 
 

1. แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 

การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร  เนื่องจากปัจจัยด้านบุคลากรหรืออัตราก าลัง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ ในการชี้ความส าเร็จในการท างานทุกองค์กร  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เล็งเห็นความส าคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร  โดยใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) เป็นฐานการ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานมีคุณภาพตามที่ ส านักงาน ก.พ. และ
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ผลักดันให้ทุกหน่วยงานราชการมีการก าหนดสมรรถนะ และการประเมินผลสมรรถนะเพ่ือจะ
ได้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานและน าไปสู่การพัฒนาต่อไป   นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ.ร.  ยังได้ผลักดันการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์และวัฒนธรรมการท างานผ่านโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการ
ท างานของบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น  ส านักจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ให้สอดรับกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีคุณสมบัติ ที่พึงประสงค์ ทั้งด้านความรู้  ทักษะ และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืนๆ ในองค์กร ที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของส านักให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านัก โดยแผนพัฒนาบุคลากรจะเป็นแนวทาง กล
ยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาชีพ  เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กร
ตลอดไป ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ 
และทักษะในวิชาชีพ  ได้แก่  การส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาต่อ ไปอบรม สัมมนาหรือดูงานและ การเข้ารับ
การฝึกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง  
2. ขอบเขตของการพัฒนา 
 1. การพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะจ าเป็นพ้ืนฐาน (Intrincic Compentency)  เพ่ือพัฒนาให้เป็น    
บุคลากรที่มีคุณภาพ  ได้แก่ 
  1.1 สมรรถนะด้านความคิด (เก่งคิด)   เพ่ือให้มีสมรรถนะด้านความคิด  มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี   
มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองบเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ   รู้วิธคีิดที่ถูกต้อง  มีทักษะในการใช้ความคิด    (Conceptual  Skills)   
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  1.2 สมรรถนะด้านคน (เก่งคน)เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านคน มุ่งมั่นที่จะเข้าใจ 
และตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง  และคุณค่าของผู้อื่น  มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills)  
เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่างมี  ประสิทธิภาพ 
  1.3 สมรรถนะด้านงาน (เก่งงาน) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็น 



5 

 

 

คนเก่ง  มีความรู้ และทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills)  สามารถรับมอบหมายงานตาม
ศักยภาพ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหน้าที่ของตน  โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตาม
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ระยะ 4 ปี  (พ.ศ.2555– 2558)   และ
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของส านัก ระยะ 4 ปี  (พ.ศ.2532– 2558)   
 2. การพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ (Strategy-Oriented Competency)    ได้แก่ 

 2.1 สมรรถนะตามโครงการและกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี  (พ.ศ.2553– 2556) 
  2.2 สมรรถนะตามโครงการและกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ของส านัก ระยะ 4 ปี        
(พ.ศ.2555– 2558)     
  2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะตามภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัดส านักวิทย 
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-สมรรถนะตามภารกิจด้านงานวิทยบริการ 
-สมรรถนะตามภารกิจด้านงานบริหารงานทั่วไป 
-สมรรถนะตามภารกิจด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานวิชาการ 

นอกจากนั้น ได้มีการปรับระดับสมรรถนะที่ต้องการ กับระดับสมรรถนะที่เป็นอยู่จริงของบุคลากรในส านัก เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปรับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555– 2558)   ให้มีความเหมาะสมและเชื่อมโยง
การจัดการความรู้กับการพัฒนาบุคลการให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก จุดเน้นที่จะพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ และ
วัฒนธรรมการท างานของส านัก ตลอดจนช่วยผลักดันให้บุคลากร สามารถสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้
อย่างสอดคล้องกับแนวทางที่องค์กรต้องการ และเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2  เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล  รวมทั้งการบริหารและ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส านัก ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือสอดคล้องกับการด าเนินการจัดการความรู้ของส านัก และน า องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า 
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4. การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร   (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง(Strengths) 

1.บุคลากรมีคุณวุฒิที่หลากหลาย สามารถปฎิบัติงานแทนกันได้ 
2.บุคลากรกรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ ๆ ส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองทั้ง ใน

ด้านคุณวุฒิและความก้าวหน้าทางด้านสายอาชีพของตนเอง สามารถมุ่งมั่นและเสียสละในการท างาน       มี
ความสามารถสามัคคี สามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

3. บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
4. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวยังไม่ได้รับการบรรจุ  ท าให้เกิดการเข้าออกของ 

บุคลากรในส านักฯ ตลอดเวลา 
2. การจัดสรรอัตราก าลังไม่เพียงพอกับภาระงานที่มีอยู่มาก 
3. บุคลากรบางคนขาดความตระหนักและจิตส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4. บุคลากรบางส่วนขาดทักษ และความพยายามในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
5.  การจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวยังไม่เพียงพอ 

โอกาส  (Threats) 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสราชมงคลอีสานได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(สายสนับสนุน)ตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 9 แห่ง 
 2. มีช่องทางและเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองหลายรูปแบบ 
 3. มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 ตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ก าหนด 
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับจัดสรรงบยุธศาสตร์ให้ด าเนินโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์: การพัฒนาบุคลากร 
อุปสรรค  (Opportunities) 

1. สภาวการณ์แข่งขันของสถาบันการศึกษา ท าให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถ 
2. นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเมืองที่ยังไม่มีความแน่นอนเป็นอุปสรรคต่อ 

การบริหารงาน การวางแผนและการพัฒนาบุคลากรของส านัก 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิสัยทัศน์ 

บุคลากรมีสมรรถนะสูง ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
พันธกิจ  

1. สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ต าแหน่งงานตามภารกิจของส านัก 
2. พัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะของบุคลากร 
3. ธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้คงอยู่ในองค์กร     

ประเด็นยุทธศาสตร์   
 1. การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการปฏิบัติงานด้านการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนาสมรรถนะและทักษะของบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของส านักพัฒนาผู้บริหารทุกระดับอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและเตรียมผู้บริหารในอนาคต 
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการติดสินใจและปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคลากร   
กลยุทธ์หน่วยงาน 
 1. พัฒนาบุคลากรของส านัก ที่เน้นการมีสมรรถนะ  ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต่อการท า
ให้ส านักบรรลุตามเป้าหมาย  และพันธกิจที่ตั้งไว้ประกอบด้วยคุณภาพในการให้บริการที่มุ่งให้บุคลากรมี
วัฒนธรรมในการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพมีความยืดหยุ่นและเรียนรู้ตลอดเวลาสามารถท างานทดแทนกันได้ 
 2. เพ่ิมการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์และการบริการเชิงรุก 
 3. การบริหารจัดการและการตัดสินใจบนพื้นฐานสารสนเทศ 
6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่   
 1. งบประมาณแผ่นดินประจ าปี (งบประมาณรายจ่าย) งบประมาณแต่ละปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การพัฒนาบุคลากรตามแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบ โดยถัวจ่ายจากงบด าเนินการปกติ 
 2. งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ที่จัดสรรให้แก่หน่วยงาน ตามแผนงาน/โครงการที่เก่ียวข้อง 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 หากมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามประเมินผลและน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี  คาดว่าจะท าให้บุคลากรของ
ส านักจะได้รับการพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเอง  จนสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็น
การสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาส านัก ให้พัฒนาก้าวหน้าตามแผนพัฒนาของส านัก
ได้อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่  3 
การน าแผนสู่การปฏิบัติ และแนวทางการติดตามประเมินผล 

 

1. การน าแผนพัฒนาบุคลากรส านักสู่การปฏิบัติ 
 การน าแผนพัฒนาบุคลากรไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดถือเป็นขั้นตอนส าคัญซึ่งต้องเกิดจาก
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนในส านัก  ดังนั้น  เพื่อให้แผนพัฒนาบุคลาการมีความสอดคล้อง
กันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ  ตลอดจนมีแนวทางการด าเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ควร
ด าเนินการดังนี้ 

1. การบริหาร 
  - ระดับนโยบาย  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของส านัก  
เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของส านัก  พิจารณาก าหนดนโยบาย
เสนอความเห็นก่อนน าเสนอผู้บริหารส านักเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
  -ระดับขับเคลื่อนแผน  มีส านักงานผู้อ านวยการ/หน่วยงานระดับฝ่าย ท าหน้าที่ในการน า
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า และน าเสนอข้อแนะน า  
รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ
ส านัก ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส านัก 
  -ระดับปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  บุคลากรของส านักทุกคน  จะต้องรับทราบนโยบายการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  และน าไปปฏิบัติในส่วนที่ตนมีความเกี่ยวข้อง 
 2. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรส านัก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) 
ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

- ระดับส านัก/หน่วยงานระดับฝ่าย เพ่ือให้มีการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี  
(พ.ศ. 2555 – 2558) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านัก และน าไปก าหนดเป็นกรอบของแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาส านัก และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และดูแลรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยให้มีการขับเคลื่อนแผนไปสู่
การปฏิบัติในระดับส านัก/หน่วยงานระดับฝ่าย โดยผลักดันให้นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นส่วน
หนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านัก/หนว่ยงานระดับฝ่าย รวมทั้งเป้าหมาย มาตรกร และแนวทางไป
ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่ส านัก
ด าเนินการในภาพรวม 

- ระดับบุคคล  ให้ส านัก/หน่วยงานระดับฝ่าย น าตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
กับตัวบุคคลไปก าหนดในกรอบการประเมินผล JD-JS ระดับบุคคล เพื่อวัดผลงานระดับบุคคลและน าไปสู่การเป็น
ส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบระดับบุคคล หรือการต่อสัญญาจ้างต่อไป 
    2.  แนวทางการติดตามประเมินผล   
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 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของส านัก  ท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปี 
 - มีการประเมินผลตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบุคลากร 
 - ให้หน่วยงานน าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักไปบูรณาการร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของส านัก 
 - น าตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินJD-JS ส าหรับรายบุคคล 
 - มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับปฏิบัติการ  
ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการประเมินแผน เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 -ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรส านัก เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานและปรับปรุงแผนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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ส่วนที่  4 
ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 

 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ และสนับสนุนงบประมาณให้กับ 
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
2. บุคลากรต้องเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆตลอดจน
ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือให้เกิดทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3.ต้องปรับปรุงแผน การก ากับติดตาม การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์

                      เป้าประสงค์ 57 58 59 60 F C I L 57 58 59 60

ประเด็นยุทธศาสตร์

                      เป้าประสงค์ 57 58 59 60 F C I L 57 58 59 60

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  พัฒนาระบบ

บริหารจัดการโดยใช้
หลักธรรมาภบิาลและเข้าสู่องค์กรคุณภาพ

เป้าประสงค์ 5.1 เพ่ือให้องค์กรเป็น
องค์กรที่มคุีณภาพระดบัชาติ

-  - 80 85 5.1.1_1  ระบบ
บริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ

5.1.1_1.1  เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

องค์กรที่ดี สู่มาตรฐาน
คุณภาพแหง่ชาติ 

(Thailand Quality 

Award : TQA)

 5.1.1_1.1.1 จ านวนคร้ัง
ในการด าเนินกิจกรรม

เกี่ยวคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public 

Sectormanagement 

Quality Award : 
PMQA)

 -  - 1 2 1. โครงการอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Sectormanagement 

Quality Award : PMQA) 

เพื่อมุ่งสู่ความเปน็เลิศตาม
มาตรฐานคุณภาพแหง่ชาติ 

(Thailand Quality Award : 

TQA)

งบท.

5.1.1_1.1.2  จ านวน
หมวดที่ผ่านการประเมิน

คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (Public 
Sectormanagement 

Quality Award : 

PMQA)

-  - 1 1 2.  กิจกรรมการตรวจคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

(Public 

Sectormanagement 
Quality Award : PMQA)

งบท.

5.1.1_1.2 เพื่อพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ

องค์กรที่ดี ตาม

มาตรฐานคุณภาพที่

มหาวิทยาลัยก าหนด

5.1.1_1.2.1  ร้อยละ

ของผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน

80 80 85 85 3.  โครงการการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน

งบท.

4.  โครงการด าเนินการและ

ตรวจประเมิน ISO

งบท.

5.  โครงการด าเนินการและ

ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส

งบท.

6. การจัดการรับการตรวจ

ประเมินเพื่อเข้าสู่องค์การที่

ได้รับรองมาตรฐาน

งบท.

ตวัชี้วัดเป้าประสงค์
เป้าหมาย

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์
มมุมอง

ตวัชี้วัดกลยุทธ์
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

5.1.1 ร้อยละความส าเร็จใน
การด าเนินจ านวนคร้ังในการ

ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

(Public 

Sectormanagement 
Quality Award : PMQA)

รายละเอียดตวัชี้วัดระดบัความส าเรจ็ของกลยุทธ์  ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2558 – 2561)

ตวัชี้วัดเป้าประสงค์
เป้าหมาย

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์
มมุมอง

ตวัชี้วัดกลยุทธ์
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ



 - กิจกรรมการอบรมเกณฑ์

การประเมินส าหรับการ

ประกันคณะภาพการศึกษา

 - กิจกรรมจัดท าคู่มือ/ระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

 -  กิจกรรมอบรมแนวทาง

แนวทางการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง และวิธีการ
จัดเก็บเอกสาร

7.  โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิง

สร้างสรรค์

ทกุฝ่าย

8.  โครงการสนับสนุนการ

บริหารจัดการองค์กร

งบท.

   8.1  โครงการจัดหาผู้รับจ้าง
ท าความสะอาด

   8.2  โครงการจัดหาวัสดุ

ส าหรับบริหารจัดการ

9.   โครงการจัดท าจุลสาร
ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน

สผอ.

5 6 7 8 10. โครงการส่งเสริมการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

งบท.

 - กิจกรรมปลูกจิตส านึก และ

รณรงค์การประหยัดพลังงาน

ในส านัก

งบท.

 - กิจกรรมส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน

งบท.

 - กิจกรรมประหยัดกระดาษ งบท.

 - กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ท างาน

งบท.

 - กิจกรรมการลดข้อผิดพลาด

ในการท างาน

งบท.

5.1.1_1.2  จ านวน

กิจกรรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ



 - กิจกรรมลดปริมาณการใช้

วัสดุส้ินเปลือง

งบท./งทส./

งวบ./สผอ.

5.1.1_1.3  ร้อยละ

ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการอาคารสถานที่

80 80 85 85 11.  โครงการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ครุภณัฑ์และงาน

วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบท.

5.1.1_2 พัฒนา

บคุลากรของส านักให้
มีสมรรถนะพร้อมที่

จะพัฒนางานใหม้ี

ประสิทธิภาพ

5.1.1_2.1 เพื่อให้

บคุลากรของส านักมี
สมรรถนะตรงตามภาระ

งานและพร้อมที่จะ

พัฒนางานใหม้ี
ประสิทธิภาพเพื่อ

เตรียมการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

 5.1.1_2.1.1  ระดับ

ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาบคุลากร

5 5 5 5 12.  โครงการพัฒนาศักยภาพ

บคุลากรสู่ประชาคมอาเซียน

งบท.

  -  กิจกรรมยกระดับสมรรถนะ

บคุลากรประจ า สวส
งบท.

  -  กิจกรรมพฒันาบคุลากรในการ

เข้าสู่ต าแหนง่ทางวชิาการวชิาชีพ
งบท.

  -  กิจกรรมการประเมินผลการ

ปฎบิติัราชการ
งบท.

  -  กิจกรรมพฒันาการบริการด้าน

ทรัพยากรมนษุย์
งบท.

  -  กิจกรรมส่งเสริมการพฒันา

ตนเอง
งบท./งทส./
งวบ./สผอ.

  -  กิจกรรมอบรมบคุลากร

ประจ าการ (In Service Tranining)
งบท./งทส./
งวบ./สผอ.

  -  กิจกรรมปฐมนเิทศบคุลากรใหม่ งบท.

  -  โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ

การท างานเปน็ทมีเพือ่ความส าเร็จ

ขององค์กร : ส านกัวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

งบท.

  -  กิจกรรมอบรมบคุลากรด้าน

วทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

งบท.

13.  โครงการเพิ่มศักยภาพ

ผู้บริหาร

งบท.



14.  โครงการพัฒนาทกัษะ

ด้านการบริการเพื่อรับรอง

ประชาคมอาเซียน

งบท.

15. โครงการพัฒนา

ภาพลักษณ์และการบริหาร

จัดการองค์กร

งบท.

16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

และพัฒนาบคุลากรด้านวิทย
บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

งบท.

17. โครงการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจและสุขภาพเพื่อการ

บริการที่ดี

งบท.

5.1.1_2.1.2 ระดับ

ความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ในองค์กร

5 5 5 5 18. โครงการการจัดการ

ความรู้สู่แนวปฏบิติัที่ดี  (Good

 Practice for Knowledge 
Management)

งบท.

5.1.1_3  พัฒนา
ฐานข้อมูลเพื่อการ

ตัดสินใจ

5.1.1_3.1  เพื่อมี
ฐานข้อมูลในการ

ประกอบการตัดสินใจ
ของฝ่ายบริหาร

 5.1.1_3.1.1 จ านวน
ระบบฐานข้อมูลที่

ผู้บริหารน าไปใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจ

2 3 4 5 19. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน

งบท./งทส./
งวบ./สผอ.
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แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากรในสังกัดและส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ ชาย   หญิง 
2. ช่วงอาย ุ

-25 ป ี  -30 ป ี -35 ป ี -40 ป ี ปีขึ้นไป 
3. สังกัดฝา่ย/แผนกงาน
............................................................................................................................................................................................... 
4. ต าแหน่งงานในปัจจุบนั 

ข้าราชการ  พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา ลูกจ้างเงนิรายได ้
5. ระดับการศึกษาต าแหน่งงานในปัจจุบนั 

อนุปริญญา  ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
อื่นๆ (โปรดระบ)ุ................................................................... 

ส่วนที ่2 ความต้องการและความคิดเห็นในการฝึกอบรมพัฒนาตนเองของบุคลากร 
1. ท่านต้องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของสานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ 

ต้องการ  ไม่ต้องการ 
2. ท่านต้องการให้โครงการพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดพฒันาท่านในดา้นใดบา้ง   
(ตอบได ้3 ข้อ) 
 1.  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการคอมพิวเตอร์ 

 1.หลักสูตร Intermediate Excel 2007 for Special Function and Database  
 2.หลักสูตร Technique of Professional Presentation with Microsoft PowerPoint 2007   
 3.หลักสูตร PC Maintenance and Cloning Data Backup 
 4.หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla   
 5.หลักสูตร Professional Web Designer 
 อื่นๆ(โปรดระบ)ุ…………………………………………………………………………………………………………….................. 
2.  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.หลักสูตร การจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงสูแ่ผนปฏบิัติการ 
 2.หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง 
 3.หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 4.หลักสูตร Integrated KM ต่อยอดการจัดการความรู้อย่างไรให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบ 
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 5.หลักสูตร KM (Knowledge Management) กับการประยุกต์ใช้ในองค์กร 
 6.หลักสูตร ISO 9001: 2008 
 7.หลักสูตร การอบรม 5ส 
 อื่นๆ(โปรดระบ)ุ………………………………………………………………………………………………………………............... 
 
 
3.  โครงการฝึกอบรมความรู้เฉพาะทางเพื่อการปฏิบตัิงาน 
 1.หลักสูตรบริหารงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ 
 2.หลักสูตรการจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม 
 4.หลักสูตรการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พสัดุ 
 5.หลักสูตรเลขานุการมืออาชีพ 
 6.หลักสูตรการบริหารงานส านักงานยุคใหม่ 

 4.  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน  
 1.หลักสูตรเก่งคน เก่งงาน เก่งคิด ท าอย่างไร  
 2.หลักสูตรเก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่ความเป็นเลิศการบริหาร   
 3.หลักสูตรพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 4.หลักสูตรการเข้าใจ พัฒนาคน พัฒนาทีม 
 5.หลักสูตรการบริหารเวลาตนเอง บริหารเวลาทีมงาน 
 6.หลักสูตรการพัฒนาผูบ้ริหาร 
 7.หลักสูตรภาษาตา่งประเทศ/ภาษาและการสื่อสาร 
อื่นๆ(โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………………………………………......................... 
5.  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ 
 1.หลักสูตรการพัฒนาด้านคณุธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 2.หลักสูตรการพัฒนาทักษะ การเป็นผู้น าทีมงาน   
 3.หลักสูตรการเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการปฎบิัติงาน 
 4.หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม 
 5.หลักสูตรการสื่อสารและศิลปะการพูด 
 อื่นๆ(โปรดระบ)ุ……………………………………………………………................................................................. 

3. ท่านคิดว่าควรใช้รปูแบบการจัดกิจกรรมแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
ฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การศึกษาดูงานภายนอกสถาบัน 
การประชุม/สัมมนา 
 การบรรยายหรือจัดกิจกรรมโดยวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา  
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อื่นๆ (โปรดระบ)ุ................................................................................................................................................ 
4. ท่านคิดว่าการจัดโครงการดังกล่าวควรใช้เวลาด าเนนิการกี่วัน 

- 2 วัน 
- 3 วัน 
- 4 วัน 

 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ............................................................................................................................................ 
5. ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ.……………………………………………………………….…..………………………….……………............................................... 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




