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ส่วนที่  1 

บทน ำ 

1.1  ประวัติควำมเป็นมำ 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2547 ท าให้โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ได้มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดรับกับการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 คณะ 4 ส านัก และ 1 สถาบัน  ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (สสร.)  จึงเป็นหน่วยงานส่วนราชการตามโครงสร้างการบริหารของ
มหาวิทยาลัยที่ประกาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 
  การด าเนินงานบริการวิชาการซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น เดิมจัดอยู่ในความรับผิดชอบของส านักวิจัยและบริการวิชาการ  แต่เมื่อมี การจัด
โครงสร้างส่วนราชการของมหาวิทยาลัยใหม่ ท าให้งานบริการวิชาการโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยมีงาน
ส าคัญที่ สสร. รับผิดชอบ  ได้แก่  งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม  และงานบริหารทั่วไป 
 ในส่วนของการด าเนินงานส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้คณะ ส านัก  และศูนย์ต่างๆ  ของ
มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่น การจัด
กิจกรรมบริการวิชาการ โดยคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ด าเนินงานทั้งในรูปของการให้ บริการโดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  และ
การด าเนินกิจกรรมโดยใช้แหล่งงบประมาณภายนอก 
           ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 
2549  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 23  เล่ม  123  ตอนที่  62 ง   เมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2549   มีผลบังคับใช้ ณ วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ.  2549   
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6   มาตรา 10   วรรคสาม  และมาตรา 11  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2548  และมติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    ในพระบรมราชูปถัมภ์   ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2549   เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม  2549  ได้ประกาศการแบ่งส่วน
ราชการในส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  ออกเป็น  3  หน่วยงานด้วยกันคือ 



2 
 

 1.หน่วยงานบริหารทั่วไป 
  2.หน่วยงานส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
  3.หน่วยงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม 
  ปัจจุบันมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการในส านัก ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการออกเป็น  4  หน่วยงานด้วยกันคือ 
  1. งานบริหารทั่วไป 
  2. งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
  3. งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม 
  4. งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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วิสัยทัศน์ 
    มุ่งงานพันธกิจสัมพันธ์ น้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 พันธกิจ ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
    ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้และบริการวิชาการ  ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ เสริมสร้างเครือข่าย  พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสืบสานศาสตร์พระราชา 
 
 1.4  ประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     1.  การสืบสานแนวพระราชด าริ 
    2.  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
    3.  การให้ค าปรึกษาและบริการวิชาการ 
    4.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้/นวัตกรรม 
   เป้าประสงค์ 
    1.การสร้างนวัตกรรมสังคม หรือนวัตกรรมชุมชนที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน และลดความเหลื่อมล้ าของสังคมหรือชุมชน การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม และชุมชนในพื้นที่เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   2.สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานพันธกิจสัมพันธ์ และสืบสานศาสตร์พระราชาในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น  
    3.สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  (มรวอ. - อพ.สธ.)  
   4. มีแหล่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคมหรือชุมชน ตามศาสตร์พระราชา 
   กลยุทธ์ 
    1.  ศึกษาแนวพระราชด าริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    2.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลแนวพระราชด ารัส 
    3.  ฝึกอบรมขยายผลแนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบัติ 
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    4.  พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรตามความต้องการ 
    5.  พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาและบริการวิชาการ 
    6.  จัดท าแผนและจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ 
    7.  ส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
    8.  สร้างความร่วมมือสนับสนุน  จัดท าโครงการร่วมกับหน่วยงาน/ทั้งภายในและภายนอก 
    9.  รวบรวม  สังเคราะห์องค์ความรู้/นวัตกรรม 
                   10.  พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

  1.5  นโยบำยในกำรด ำเนินงำน   
    1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน้อมน าแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 
บุคคล  หน่วยงาน และชุมชน 
    2.  ประสานความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ภาคเอกชน  ภาครัฐ  หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานบริการวิชาการ  โดยจัดให้มีการส ารวจความต้องการของชุมชน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน หรือ
หนว่ยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ  ก าหนดทิศทาง และการจัดท าแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
   4. พัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลภายในสถาบัน และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

5. ส่งเสริมและประสานงานให้หน่วยงาน  คณะ  ศูนย์  ส านัก  มีการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการวิจัย หรือการเรียนการสอน 
   6. พัฒนาระบบและกลไกในการด าเนินงานบริการวิชาการให้สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินการภายในและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งความพอเพียง 
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1.6  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์  (SWOT  Analysis)    
 
  จุดแข็ง (Strength) 
    1.  ส านักได้แต่งตั้งกรรมการก ากับดูแลนโยบายเฉพาะด้าน    
    2.  มีกระบวนการในการจัดท าแผนที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมและ 
                         บุคลากรมีความพึงพอใจ 
     3.  มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร  
    4.  มีกลไกการด าเนินการและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    5.  มีการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความพอเพียง       
    6.  ใช้หลักการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามแผนงาน /โครงการ 
    7.  มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณท่ีชัดเจน 
    8.  มีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
    9.  มีการใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานร่วมกัน 
 
  จุดอ่อน (Weakness) 
      1.  การประเมินผู้บริหารยังท าได้ไม่ครบทุกระดับ 
      2.  งบประมาณพัฒนาบุคลากรมีจ ากัด    
     3.  ขาดบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อช่วยในการจัดท าระบบสารสนเทศ    
     4.  บุคลากรสายสนับสนุนยังขาดขวัญก าลังใจ 
     5.  การจัดหางบประมาณจากแหล่งภายนอกยังไม่มี  
     6.  จ านวนแหล่งให้บริการทางวิชาการ ซึ่งเป็นช่องทางหารายได้ยังไม่เด่นชัด   
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  โอกำส (Opportunity) 
    1.  การมีองค์กรเครือข่ายพันธมิตรช่วยสนับสนุนและร่วมด าเนินการจ านวนมาก 
     2.  สังคมและหน่วยงานภายนอกให้ความส าคัญกับการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                       พระราชด าริและสามารถเป็นเครือข่ายการท างานได้ 
     3.  ประชาชน/หน่วยงานภายนอก  ต้องการรับการพัฒนา 
     4.  มีแหล่งเรียนรู้/วิทยากรภายนอก  สนับสนุนงานของหน่วยงาน 
 
  อุปสรรค (Threat) 
      1.  มีความซ้ าซ้อนในการให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้มาตรฐาน 
                         ที่แตกต่างกัน 
     2.  พื้นที่เป้าหมายที่อยู่ไกลท าให้มีอุปสรรคในการเดินทางไปด าเนินโครงการที่ต่อเนื่อง 
   3.  กลุ่มเป้าหมายต้องการให้สนับสนุนด้านสถานที่  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ แต่ด้วยระเบียบ   
                       การด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนองค์ความรู้และค่าด าเนินงานในการ 
                       ท าโครงการให้บริการวิชาการ 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์   ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ 

วิสัยทัศน ์

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 
 

การสบืสาน 
แนวพระราชด าริ 

 

การฝึกอบรมและ 

พฒันาบคุลากรท้องถ่ิน 

 

การให้ค าปรึกษา 

และบริการวชิาการ 

 

การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ความรู้/
นวตักรรม 

 

เป้ำประสงค์เป้ำประสงค์  
 

 
 
 

1.การสร้างนวัตกรรมสังคม หรือ
นวัตกรรมชุมชนที่สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกัน และลดความเหลื่อมล้ าของสังคม
หรือชุมชน การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
และชุมชนในพืน้ที่เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

2.สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานพันธกิจ
สัมพันธ์ และสบืสานศาสตร์พระราชาในการ
พัฒนาชุมชน และท้องถิ่น  

 

 

3.สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
(มรวอ. - อพ.สธ.)  

4. มีแหล่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมสังคมหรือชุมชน ตาม
ศาสตร์พระราชา 

น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ  พัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมชุมชน 
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1.7  นโยบำยด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  
ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  มีนโยบายในการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและทักษะการท างานที่เหมาะสม  เป็นไปตามนโยบายด้าน
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยได้ 
      1.  เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน 
      2.  สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
      3.  สนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะประสบการณ์ 
1.8  สถำนที่ตั้ง 
     ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           ในพระบรมราชูปถัมภ์   เลขท่ี 1 หมู่ 20  ต าบลคลอง
หนึ่ง  ถนนพหลโยธิน  กม. 48 อ าเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี   13180  โทรศัพท์ และโทรสาร  02-9093026      
1.9  กำรจัดตั้งหน่วยงำน 
       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6   มาตรา 10   วรรคสาม  และมาตรา 11  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2548  
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     ในพระบรมราชูปถัมภ์   ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2549   เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม  2549  ได้ประกาศการแบ่ง
ส่วนราชการในส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  ออกเป็น  3  หน่วยงานด้วยกันคือ 
   1.หน่วยงานบริหารทั่วไป 
   2. หน่วยงานส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
   3.หน่วยงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม 
   ปัจจุบันมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการในส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการออกเป็น  4  หน่วยงานด้วยกันคือ 
   1. งานบริหารทั่วไป 
   2. งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
   3. งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม 
   4. งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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1.20  โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง/ต ำแหน่ง ในส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร   
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1.21  รำยละเอียดอัตรำก ำลังของหน่วยงำน 
               บุคลากรภายในส านักงานผู้อ านวยการ   ได้มีการจัดกรอบอัตราก าลังตามภาระงานที่ปฏิบัติจริง โดยมีการค านวณภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริง โดยมี
รายละเอียดอัตราก าลังประจ าหน่วยงานดังนี้ 

1. ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร (งำนบริหำร 1 อัตรำ) 
ต าแหน่งผู้บริหาร 1 อัตรา (ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ปัจจุบัน คือ นางสาวรัชนีกร  พลเยี่ยม 

2. งำนบริหำรทั่วไป 1 อัตรำ  
กรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากร  
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) (1) 
ปัจจุบัน คือ นางสาวพัทธนันธ์ มาเจริญมหัทธโน (งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง) 

   3. งำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำท 2 อัตรำ 
  กรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากร 
  3.1ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ปัจจุบัน คือ นางสาวบุญญรักษา  อรรถพันธ์ 
  3.2 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
  ปัจจุบัน คือ นายเมธี  ถูกแบบ 
 

  4.งำนบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่นและสังคม 3 อัตรำกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากร  
       4.1 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  
  ปัจจุบัน คือ นางสาววิไลลักษณ์ การุณวงศ์ 
       4.2  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  
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  ปัจจุบัน คือ นายปิติพงศ์  อ่อนส าลี 
       4.3 ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  
  ปัจจุบัน คือ – ยังไม่มี 
 

5.งำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3 อัตรำ 
  กรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากร  
       5.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  
  ปัจจุบัน คือ นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ (งานธุรการ) 
       5.2 ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  
  ปัจจุบัน คือ นางสาวเพ็ญศิริ ไพจิตร (พนักงานราชการ 
            5.3 ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)   
             ปัจจุบัน คือ นายภานุวัฒน์ ดวงภมร (ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 
1.22  กำรสรรหำบุคลำกร 
      ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  มีวิธีการสรรหาบุคลากรหลายวิธี เพ่ือให้เหมาะสมและทันเวลา  โดยค านึงถึงความโปร่งใส  เป็น
ธรรม  ให้สามารถได้คนเก่ง  คนดีตรงกับความต้องการของ สสร.  อาทิ  พนักงานมหาวิทยาลัยต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  6 เดือน  นับแต่วันที่
เข้าปฏิบัติงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน  รวม 2 ครั้ง/ปี  มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  จ านวน  3  คน  ประกอบด้วย 
        1.  ผู้อ านวยการ  สสร.     เป็นประธานกรรมการ 
      2.  รองผู้อ านวยการ  สสร.    เป็นกรรมการ 
      3.  หัวหน้าส านักงานฯ     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
1.23  สมรรถนะที่ต้องกำรบุคลำกร  
  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานนั้น ควรประกอบด้วยองค์ประกอบ   3  ประการ  ได้แก่ 



14 
 

   1.  ความรู้  (Knowledge) คือ ความสามารถอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้องชัดเจน  
   2.  ทักษะ (Skill)  คือ  ความสามารถในการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลลัพธ์อันพึงประสงค์ 
   3.  อุปนิสัยในการท างาน  (Attribute)  คือ  รูปแบบการแสดงออกหรือพฤติกรรมของบุคคลที่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งการแสดงออกอัน
พึงประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ   คือ ค่านิยม แนวโน้มการแสดงออก และแรงจูงใจ 
     ส านักก าหนดสมรรถนะหลัก  (Core Competencies)  ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ไว้ดังนี้ 
     1.  สมรรถนะหลักท่ีต้องการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
       -  ความรู้ความสามารถในงาน 
       -  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจัดการสารสนเทศได้ 
      -  ความสามารถในการวางแผนและการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย 
      -  การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       -  การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
     2.  สมรรถนะที่ต้องการส าหรับผู้บริหาร 
     -  ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดแนวทางในการ ด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
       -  ภาวะผู้น าและความสามารถในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
        -  ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
        -  ความสามารถในการตัดสินใจ  บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
        -  การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
1.24  จ ำนวนบุคลำกรปัจจุบัน 

       ปัจจุบันบุคลากรภายในส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการมีจ านวนผู้ที่ปฏิบัติงานจริง  จ านวน  9  อัตรา ประกอบดัวยข้าราชการพล
เรือนสายสนับสนุน  1 อัตรา พนักงานราชการ 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  6  อัตรา  และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง  1  อัตรา  ดังนี้ 



15 
 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวนบุคลำกร  

ข้าราชการสายสนับสนุน 1 

พนักงานราชการ 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย 6 

เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง 1 

รวม 9 
 

      รำยชื่อบุคลำกรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  
 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
1 นางสาวรัชนีกร  พลเยี่ยม  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
2 นางสาวพัทธนันธ์ มาเจริญมหัทธโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง) 
3 นางสาวบุญญรักษา  อรรถพันธ์ นักวิชาการศึกษา 
4 นายเมธี  ถูกแบบ นักวิชาการศึกษา 
5 นางสาววิไลลักษณ์ การุณวงศ์ นักวิชาการศึกษา 
6 นายปิติพงศ์  อ่อนส าลี นักวิชาการศึกษา 
7 นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ) 
8 นางสาวเพ็ญศิริ ไพจิตร นักวิชาการเกษตร  
9 นายภานุวัฒน์ ดวงภมร  นักวิชาการศึกษา  
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1.25  แผนพัฒนำบุคลำกร 
      ภารกิจหลักของส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  รับผิดชอบงานที่เห็นเด่นชัด  คือ  งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบา ท   
งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม  และงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้   ความสามารถ   และประสบการณ์  สสร. มีแนวทาง
การการพัฒนาบุคลากรหลากหลาย  ดังนี้ 
       1.  การสนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมระยะสั้น 
      2.  การสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานของ สสร.  
       -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ทั้ง  6  ศูนย์ 
        -  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
       -  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จังหวัดนครนายก 
       -  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ โรงแรมชุมพร คาบานา และเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัดชุมพร  ฯลฯ 
   - ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง จังหวัดชลบุรี 
   - พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      3.  การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ บุคลากรที่เข้าท างานใหม่ 
      4.  การจัดท ากรอบภาระงานของแต่ละบุคคล  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการพัฒนางาน 
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1.26  แผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  ปี 2563 
      เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน ของส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  ได้พัฒนาศักยภาพ มีทั้งความรู้   ทักษะ  ความสามารถ   ตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  สสร.  จึงมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  ระยะ   1  ปี  ดังนี้ 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2563 หมายเหตุ 
1. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการท างาน 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น  โดย

การศึกษาต่อ 
3. สนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้   

ทักษะ  และประสบการณ์ 

√ 
 
√ 
  

 
 

 
1.27  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
     ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก ๆ 6  เดือน 
     ครั้งที่  1      ตุลาคม  - มีนาคม    ปีถัดไป 
     ครั้งที่  2      เมษายน – กันยายน 
       มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน   2  ระดับ 
      1.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน   จ านวน  3- 4  คน 
      2.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองและรายงานผลต่ออธิการบดี 
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ส่วนที่  2 

ทิศทำงกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 

2.1  แนวทำงกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
   ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (สสร.)  ตระหนักในความส าคัญของการมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยรวมของส านัก  เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร  และเพ่ือให้บุคลากรของ สสร. มีคุณสมบัติ  ความรู้  ทักษะ  และพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของส านักให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ สสร.  และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  และ
ด้วยเหตุที่ส านักต้องปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ที่ส านักงาน  ก.พ.ร.  ก าหนดเพ่ือบรรลุระดับความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา อันประกอบด้วย ลักษณะและความหมาย ดังต่อไปนี้ 
     แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  แนวทาง  กลยุทธ์  หรือยุทธศาสตร์ของสถาบันในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันตามสาขาวิชาชีพ  
เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรตลอดไป 
   บุคลากร  หมายถึง   บุคลากรสายสนับสนุน 
   การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้  และทักษะในวิชาชีพ  ได้แก่  การส่ง
บุคลากรสายสนับสนุน  เข้าศึกษาต่อ  ไปอบรม  สัมมนา  หรือศึกษาดูงาน  และเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบั นหรือหน่วยงานภายในสถาบันจัดขึ้น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
     ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  จึงได้จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  และให้ครอบคลุมถึงเป้าหมาย   แนวทางการด าเนินกิจกรรม  และกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรของ สสร.  ในช่วงเวลา
ระหว่างปีงบประมาณ  2563 
 

2.2  วัตถุประสงค์ 
     1.  เพื่อให้บุคลากร สสร.  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  กล่าวคือ 
             1.1  มีความรู้  และทักษะในการปฏิบัติงาน 
          1.2  มีคุณภาพ  มีความรักองค์กร  มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด 
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             1.3  สามารถรับมอบหมายงานตามศักยภาพ 
             1.4  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง 
           1.5  มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง  และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด 
             1.6  มีจิตส านึก และค่านิยมหลักของ สสร. 
                    2.  เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ สสร.  (พ.ศ. 2563 )  ซึ่งคณะกรรมการประจ า สสร.  ได้อนุมัติพิจารณาให้ด าเนินการแล้ว 
             3.  เพื่อสอดคล้องกับการด าเนินการจัดการความรู้ของ สสร. 
 
  2.3  แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
     1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  ประชุม  และสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
      2.  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ 
     3.  ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายใน สสร.  เพ่ือให้สามารถน าความรู้จากการปฏิบัติจริงการฝึกฝน  และประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคล 
มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
      4.  สนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาดูงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ สสร. เช่น   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   โครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จังหวัดนครนายก  ฯลฯ 
 
2.4  งบประมำณ 
      งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 
     1.  งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณแต่ละปี  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรตามโครงการที่รับผิดชอบ โดยถัวจ่าย
จากงบด าเนินการปกต ิ
     2.  งบประมาณจาก งบ กศ.ปช.  ที่จัดสรรเพื่อใช้ในการด าเนินงานของ สสร. 
  3. งบประมาณอ่ืนๆ 
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2.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
     หากมีการปฏิบัติตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าปีทุกปี  คาดว่าจะท าให้บุคลากรของ สสร.  ได้รับการพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเองจน
สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ สสร.  และมหาวิทยาลัย ให้พัฒนาก้าวหน้า
ตามแผนบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่  3 

แผนบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรระยะ  1  ปี (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 

     ตามทิศทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  มุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรโดยใช้
เครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่  การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  ประกอบการ
ประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  เพ่ือให้ทราบสภาวะที่แท้จริง  เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์ใดขององค์กรที่สอดคล้องและมีความเป็นไปได้ที่
จะบรรลุผลตามที่องค์กรต้องการ  ซึ่งในส่วนของการบริหารงานบุคคล  พบว่า  สิ่งที่ สสร. ควรเร่งด าเนินการ  ได้แก่  การก าหนดกรอบอัตราก าลังรองรับในการ
ด าเนินงาน  การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จ าเป็นในแต่ละต าแหน่งงาน  รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและก า ลังใจแก่
บุคลากร  โดยน าแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะ  (Competency System)  เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์ของส านักไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตาม  ประเมินผล  
เพ่ือสามารถบ่งชี้ความส าเร็จ  ความล้มเหลว และปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน 

     ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  จากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านบุคลากรของ สสร. พบว่ายังมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจ  
เนื่องจากนโยบายการจ ากัดอัตราก าลังบุคลากร ท าให้ขาดแคลนบุคลากร  ในขณะที่มีภาระงานเพ่ิมมากข้ึน  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอจัดสรรอัตราก าลังเพ่ิม  
ดังนั้น สสร. จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และมาตรการวางแผนอัตราก าลัง ดังนี้ 
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3.1 กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 

กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวนกิจกำร/ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

1.  จัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการ 
ฝึกอบรม  ประชุม  และสัมมนา ภายในประเทศ (หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) 

บุคลากร 
สายสนับสนุน 

4  คน 
(โดยไม่นับซ้ า) 

2.  โครงการศึกษาดูงาน บุคลากร 
สายสนับสนุน 

1 โครงการ 

3.  กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคลากร 
สายสนบสนุน 

1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3.2  แผนอัตรำก ำลังที่ต้องกำรเพิ่มและคุณสมบัติ  (ปี 2563) 

ล ำดับที่ ต ำแหน่ง 
ปัจจุบัน ต้องกำรเพิ่ม (คน/ปี) รวม 

คุณสมบัติ 
(คน) 2563 (คน) 

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 

1 - 1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,  วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง  โดยมีความรู้
ความสามารถในการจัดท าฐานข้อมูลของชุมชนท้องถิ่น งาน
บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม/งานพันธกิจสัมพันธ์
และมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านสื่อสารสนเทศหรือสังคมออนไลน์การจัดท า
ฐานข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ของ
ส านัก 

2 นักวิชาการศึกษา 1 - 1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี     
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  และสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องดูแลรับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ฯ ตามศาสตร์พระราชา 
เป็นวิทยากร  และฐานข้อมูลชุมชน 
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3.3 ส ำนักมีกำรจัดท ำระบบกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  
 
  ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มีการจัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน 
โดยระบุไว้ในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านักฯ ซึ่งในแผนฯ จะมีการก าหนดกรอบและทิศทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย  

1. การสนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมระยะสั้น 
  2. การสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ สสร. 

    ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มีการก ากับติดตามกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสาย
สนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยมีการจัดท ารายงานผลการติดตาม 2 ครั้ง/ปี และรายงานต่อที่ประชุมส านัก
ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ   นอกจากนี้ ส านักฯ ยังมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยมีแผนการด าเนินงานนโยบาย Happy Workplace โดยการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace) เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งการด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนท างาน ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลส าคัญและเป็นก าลังหลักของทั้งครอบครัว 
องค์กร ชุมชน และสังคม การสร้างความสุขในที่ท างาน นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กร มีความสุขในการท างาน 
ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ท าให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการท างาน ส ภาพแวดล้อม 
รวมทั้งลดความขัดแย้งภายในองค์กร ความสุขที่เกิดขึ้นจากการท างานเปรียบเสมือนน้ าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้น     
   ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักดีว่าทรัพยากรณ์มนุษย์เป็นสิ่งที่
มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างสุขที่ยั่งยืนและเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  และเพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมันที่จะสร้าง
สุขภาวะองค์กรให้แข้มแข็งเป็นองค์กรแห่งความสุข ส านักฯ จึงได้ก าหนดนิยามความสุขของบุคลากรไว้ด้งนี้คือ “ Happy learn office” (ส านักที่มีความสุข
พร้อมการเรียนรู้) โดยตามมติที่ประชุมส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ครั้งที่ 11/2562 วันที่  22 ตุลาคม 2562 มีผลการพิจารณาและรับรอง
แผนการด าเนินงานนโยบาย Happy Workplace เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
                         1. Happy Brain (หาความรู้) เสนอให้มีมุมหนังสือ หรือ คอลัมน์ที่น่าสนใจติดไว้ที่ฝาผนังห้องประชุม เพ่ือให้บุคลากรแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
มาเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ                                      
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      2. Happy Body (สุขภาพดี) กิจกรรมการออกก าลังกายพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้า
มนุษย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมที่จะรับมือกับ ปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี โดยให้บุคลากรอยู่ในที่ของตัวเอง พร้อมออกก าลังกาย ใน
เวลา 5 นาที หรือ 1 เพลง (ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) 
                         3. Happy Heart (น้ าใจงาม) กิจกรรมการมอบของขวัญในวันเกิดของบุคลากร โดยการจัดท าปฏิทินวันเกิดของบุคลากรทุกคน เพ่ือให้
บุคลากรมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน ซึ่งความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้  และกิจกรรม BUDDY คู่ซี้ตลอดไป เป็นกิจกรรมเพ่ือสร้างความสนิทสนมและ
ความคุ้นเคยภายในส านัก และการดูแลซึ่งกันและกันภายในส านักงาน จะเฉลยในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
                          4. Happy Money (รู้จักเก็บรู้จักใช้) กิจกรรมการเก็บเงินออมภายในส านักคนละ 40 บาท/เดือน เพ่ือเสริมสร้างให้ให้บุคลากรมีเงินออม 
รู้จักเก็บรู้จักใช้ ปลูกฝังนิสัยการออม ประหยัด ยึดหลักค าสอนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                         5. Happy Social (สังคมดี) เป็นการร่วมกันท าความสะอาดภายในส านัก โดยก าหนดการท าความสะอาด (เดือนเว้นเดือน) เสริมสร้าง
กิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัย 

                         6. Happy Travel (ท่องเที่ยวมีสุข) การเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันของบุคลากรภายในส านักโดยก าหนด ไตรมาสละ 1 ครั้ง (วันหยุดเสาร์/
อาทิตย์) กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ภายในส านักให้มีความรักสามัคคีกันมากข้ึน  

          โดยด าเนินงานตามแผนนโยบายจัดการความสุข จัดกิจกรรม Happy Brain (หาความรู้) มุมหนังสือ/คอลัมน์ที่น่าสนใจติดไว้ที่ฝาผนังห้องประชุม  
และกิจกรรม Happy Money (รู้จักเก็บรู้จักใช้) โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562  มีการส่งมอบความสุขและค าอวยพรในวันเกิดของบุคลากรในส านัก  ก่อให้เกิด
ความรักสามัคคีภายในหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563  Happy Body (สุขภาพดี) กิจกรรมการออกก าลังกายพร้อมกันของส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

3.4 ส ำนักมีกำรจัดท ำระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง  

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ปี
ละ 2 ครั้ง โดยก าหนดให้บุคลากรต้องเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง เมื่อบุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
แล้ว จะต้องส่งรายงานสรุปผลการประชุม/อบรม/สัมมนา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ภายใน 15 วัน หลังจากการ
อบรมสิ้นสุด ตามแบบแบบฟอร์มรายงานการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (แบบฟอร์ม Training 2) และจะต้องส่ง
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แบบติดตามผลการฝึกอบรมเพ่ือติดตามผลภายหลังจากผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามแบบ
แบบติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม (แบบฟอร์ม Training 3) เพ่ือให้ทราบว่าบุคลากรของส านักมีการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในปฏิบัติงาน
ที่รับผิดชอบหรือไม่อย่างไร  ซึ่งคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ    จะด าเนินการติดตามผลและพิจารณาข้อมูลการน าความรู้
จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทั้ง 2  รอบ คือ 
รอบท่ี 1 (1 เมษายน - 30 กันยายน) และรอบที่ 2 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม) 

3.5 ส ำนักมีระบบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
  ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไว้ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคือ ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากรต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งนี้  จะด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พัฒนาด้านกิจกรรมและการพัฒนาใน
แผนประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้  
   1. ด้านกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากรและอัตราก าลังที่พึงมี 
            2. ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องของบุคลากรสายสนับสนุน 
   3. ด้านการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดส่งเสริมกิจกรรมการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร
สายสนับสนุน 
             จากตารางแสดงกรอบอัตราก าลัง/ต าแหน่งในส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ตามกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด้านกรอบ
อัตราก าลังสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากร และอัตราก าลังที่พึงมีสายสนับสนุนดังนี้ 
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  1.ด้ำนกรอบอัตรำก ำลังสำยสนับสนุนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรและอัตรำก ำลังที่พึงมี 
   

แผนบริหำรและพัฒนำ 

บุคลำกร 

ค่ำเป้ำหมำย

ตำมแผน

ประจ ำปี 2563 

ผลด ำเนนิกำร 

กำรประเมนิผลส ำเร็จของแผนฯ 

หมำยเหตุ 
เป็นไปตำมแผน ไม่เป็นไปตำมแผน 

1. ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร (งำนบริหำร 1 อัตรำ) 
กรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากร        
     1.1 ต าแหน่งผู้บริหาร 1 อัตรา (ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ปัจจุบัน คือ นางสาวรัชนีกร  พลเยี่ยม 

1 อัตรา 1    

2. งำนบริหำรทั่วไป 1 อัตรำ  
กรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากร  
     2.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) (1) 
ปัจจุบัน คือ นางสาวพัทธนันธ์ มาเจริญมหัทธโน (งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง) 

1 อัตรา  1    

3. งำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำท 2 อัตรำ 
กรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากร  
      3.1 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  
ปัจจุบัน คือ นางสาวบุญญรักษา  อรรถพันธ ์
     3.2  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  
ปัจจุบัน คือ นายเมธี  ถูกแบบ 

2 อัตรา  2    
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แผนบริหำรและพัฒนำ 

บุคลำกร 

ค่ำเป้ำหมำย

ตำมแผน

ประจ ำปี 2563 

ผลด ำเนนิกำร 

กำรประเมนิผลส ำเร็จของแผนฯ 

หมำยเหตุ 
เป็นไปตำมแผน ไม่เป็นไปตำมแผน 

4.งำนบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่นและสังคม 3 อัตรำกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  
     4.1  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  
ปัจจุบัน คือ นางสาววิไลลักษณ์ การุณวงศ์ 
     4.2  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  
ปัจจุบัน คือ นายปิติพงศ์  อ่อนส าลี 
     4.3 ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  
ปัจจุบัน คือ – 
     จากการวิเคราะห์ตามโครงสร้างอัตราก าลัง/ต าแหน่งงานของส านักและภาระงานความ
รับผิดชอบของส านักตามกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 พบว่า ควรพิจารณาอัตราก าลังเพิ่มจ านวน 1 
อัตรา ในต าแหน่งนักวิชาการเกษตร  โดยมีความรู้ความสามารถในการจัดท าฐานข้อมูลของ
ชุมชนท้องถิ่น งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม/งานพันธกิจสัมพันธ์และมีความรู้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อ
สารสนเทศหรือสังคมออนไลน์มีความส าคัญ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะในหน่วยงานภาครัฐมีความส าคัญมาก หรือการจัดท าฐานข้อมูลในการเผยแพร่
ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ของส านักและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้หน่วยงาน 
หรือควรทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรโครงสร้างอัตราก าลังจากในต าแหน่ง
นักวิชาการเกษตร  ปรับเปลี่ยนเป็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระกิจของ
หน่วยงานในปัจจุบัน  

2 อัตรา  ≥2   

*ต้องการ
อัตราก าลังเพิม่
จ านวน 1 อัตรา 
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แผนบริหำรและพัฒนำ 

บุคลำกร 

ค่ำเป้ำหมำย

ตำมแผน

ประจ ำปี 2563 

ผลด ำเนนิกำร 

กำรประเมนิผลส ำเร็จของแผนฯ 

หมำยเหตุ 
เป็นไปตำมแผน ไม่เป็นไปตำมแผน 

5. งำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3 อัตรำ 
กรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากร  
     5.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  
ปัจจุบัน คือ นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ (งานธุรการ) 
     5.2 ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  
ปัจจุบัน คือ นางสาวเพ็ญศิริ ไพจิตร (พนักงานราชการ) 
     จากการวิเคราะห์ตามโครงสร้างอัตราก าลัง/ต าแหน่งงานของส านักและภาระงานความ
รับผิดชอบของส านักตามกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 พบว่า ควรปรับเปลี่ยนจากพนักงานราชการเพื่อให้
เข้าสู่การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้เข้ากรอบอัตราก าลังและโครงสร้างอัตราก าลังซึ่งจะ
สามารถเข้าสู่ต าแหน่งงาน (/ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ) ได้  และพบว่า เนื่องจากว่างาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นโครงสร้างใหม่ของส านักจึงอยู่ระหว่างการพิจารณากรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระกิจของหน่วยงาน  
     5.3  ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)   
ปัจจุบัน คือ นายภานุวัฒน์ ดวงภมร (ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  
     จากการวิเคราะห์ตามโครงสร้างอัตราก าลัง/ต าแหน่งงานของส านักและภาระงานความ
รับผิดชอบของส านักตามกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 พบว่า เพิ่งปรับเปลี่ยนจากเจ้าหน้าที่ประจ าตาม
สัญญาจ้างเข้าการสู่การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพบว่า เนื่องจากว่างานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชเป็นโครงสร้างใหม่ของส านักจึงอยู่ระหว่างการพิจารณากรอบอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับภาระกิจของหน่วยงานต่อไป 

3 อัตรา  3   

 
 
 
 
*พนักงานราชการ 

 
 

 
 
*เพิ่งปรับเปลี่ยน
จากเจ้าหน้าที่

ประจ าตามสัญญา
จ้างเข้าการสู่การ
เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

และเป็นโครงสร้าง

ใหม่ของส านัก  
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2. ด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะเพื่อน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องของบุคลำกรสำยสนับสนุน 

2.1 ร้อยละของบุคลากรส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ที่ได้พัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

แผนบริหำรบุคลำกร 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

ค่ำเป้ำหมำย

ตำมแผนฯ 

ประจ ำปี 2563 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรประเมินผลส ำเร็จ

ของแผนฯ 
หมำยเหตุ 

เป็นไป 

ตำมแผน 

ไม่เป็น 

ไปตำมแผน 

บุคลำกรสำยสนับสนุน 

3.1.2 บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือน ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ ≥80 

บุคลากรสายสนับสนุนจะต้องน าพัฒนา

ความรู้และทักษะเพ่ือน ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80  
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2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่บุคลากรส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการได้พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนบริหำรบุคลำกร 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

ค่ำเป้ำหมำยตำม

แผนฯ ประจ ำปี 

2563 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรประเมินผลส ำเร็จ

ของแผนฯ 
หมำยเหตุ 

เป็นไป 

ตำมแผน 

ไม่เป็น 

ไปตำมแผน 

3.2.2 ร้อยละของหลักสตูรที่บุคลากรสายสนับสนุน ได้พัฒนาความรูแ้ละทักษะเพื่อน ามาใช้ในการปฏบิัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการฝกึอบรม/สัมมนาไปใช้

ในการพัฒนาตนเอง 

ร้อยละ ≥80 บุคลากรของส านักได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ

เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/สัมมนาไปใช้ในการพัฒนา

ตนเองโดยคิดเป็นร้อยละ 100 

   

2. สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการอบรมฝึกอบรม/สัมมนา

ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน 

ร้อยละ ≥80 บุคลากรของส านักได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ

เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมฝึกอบรม/สัมมนาไปใช้ในการ

พัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 100   

   

3. ได้น าองค์ความรู้ทีไ่ดร้ับจากการอบรมไปเผยแพร่

หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รว่มงาน 

ร้อยละ ≥80 บุคลากรของส านักได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ

เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และได้น าองค์

ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บจากการอบรมไปเผยแพร่หรื อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 

100  
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3.6 ด้ำนกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดส่งเสริมกิจกรรมกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับบุคลำกรสำย

สนับสนุน 

  ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการได้ก าหนดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรของส านัก ตามนโยบายองค์กรแห่งความสุข (Happy 

Workplace) ของมหาวิทยลัย และส านักได้จัดท าHappy learn office (ส านักที่มีความสุขพร้อมการเรียนรู้) โดยตามมติที่ประชุมส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ

บริการวิชาการ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 มีผลการพิจารณาและรับรองแผนการด าเนินงานนโยบาย Happy Workplace เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ดังนี้เป้าหมายด าเนินการไม่น้อยกว่า ≥5 กิจกรรม ดังนี้ 

แผนบริหำรบุคลำกรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

Happy learn office  

ค่ำเป้ำหมำย

ตำมแผนฯ 

ประจ ำปี 

2563 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรประเมินผลส ำเร็จ

ของแผนฯ 
หมำยเหตุ 

เป็นไป 

ตำมแผน 

ไม่เป็น 

ไปตำมแผน 

1.หน่วยงานมี Happy Brain (หาความรู้) เสนอให้มีมุมหนังสือ หรือ คอลัมน์ที่

น่าสนใจติดไว้ที่ฝาผนังห้องประชุม เพื่อให้บุคลากรแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มา

เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอให้กับบุคลากร                                      

≥5    

 

2.หน่วยงานมี Happy Body (สุขภาพดี) กิจกรรมการออกก าลังกายพร้อมกัน เพื่อให้

บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้ามนุษย์ มี

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมที่จะรับมือกับ ปัญหาที่จะเข้ามาได้

เป็นอย่างดี โดยให้บุคลากรอยู่ในที่ของตัวเอง พร้อมออกก าลังกาย ในเวลา 5 นาที 

หรือ 1 เพลง (ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) 
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แผนบริหำรบุคลำกรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

Happy learn office  

ค่ำเป้ำหมำย

ตำมแผนฯ 

ประจ ำปี 

2563 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรประเมินผลส ำเร็จ

ของแผนฯ 
หมำยเหตุ 

เป็นไป 

ตำมแผน 

ไม่เป็น 

ไปตำมแผน 

 

3.หน่วยงานมี Happy Heart (น้ าใจงาม) กิจกรรมการมอบของขวัญในวันเกิดของ

บุคลากร โดยการจัดท าปฏิทินวันเกิดของบุคลากรทุกคน เพื่อให้บุคลากรมีน้ าใจ

เอ้ืออาทรต่อกันและกัน ซึ่งความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้ และกิจกรรม BUDDY 

คู่ซี้ตลอดไป เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความคุ้นเคยภายในส านัก 

และการดูแลซึ่งกันและกันภายในส านักงาน จะเฉลยในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 

   

 

4. หน่วยงานมี Happy Money (รู้จักเก็บรู้จักใช้) กิจกรรมการเก็บเงินออมภายใน

ส านักคนละ 40 บาท/เดือน เพื่อเสริมสร้างให้ให้บุคลากรมีเงินออม รู้จักเก็บรู้จักใช้ 

ปลูกฝังนิสัยการออม ประหยัด ยึดหลักค าสอนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

   

 

5. หน่วยงานมี Happy Social (สังคมดี) เป็นการร่วมกันท าความสะอาดภายใน

ส านัก โดยก าหนดการท าความสะอาด (เดือนเว้นเดือน)  เสริมสร้างกิจกรรมจิต

อาสาของมหาวิทยาลัย  
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แผนบริหำรบุคลำกรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

Happy learn office  

ค่ำเป้ำหมำย

ตำมแผนฯ 

ประจ ำปี 

2563 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรประเมินผลส ำเร็จ

ของแผนฯ 
หมำยเหตุ 

เป็นไป 

ตำมแผน 

ไม่เป็น 

ไปตำมแผน 

6. Happy Travel  (ท่องเที่ยวมีสุข) การเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันของบุคลากร

ภายในส านักโดยก าหนด ไตรมาสละ 1 ครั้ง (วันหยุดเสาร์/อาทิตย์) กิจกรรมที่

ส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ภายในส านักให้มีความรักสามัคคีกันมากข้ึน 

 

   

 

 

  นอกจากนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและบริการวิชาการ มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยส านักฯ ด าเนินการ

จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการจัดเก็บข้อมูลเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีการประเมินผลความส าเร็จของ

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำบุคลำกร ผลส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

บุคลากรมีการเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน  

2. เพ่ือให้บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและบริการวิชาการ มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและบริการวิชาการ       มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีผลประเมินไม่น้อยกว่า 4.00   
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3. เพ่ือสร้างโอกาสและความก้าวหน้าของอาชีพของบุคลากร ส านักส่งเสริมวิชาการและบริการวิชาการ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2563 มีจ านวนบุคลากรที่ได้รับการ

ส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ  จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน  

 

3.7 ส ำนักมีระบบกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 

   ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  ได้น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมา  
มาพัฒนาปรับปรุงแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณถัดไปโดยมีข้อปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
  1. หน่วยงานได้ด าเนินการเพ่ิมเติมข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อเข้าสู่ระยะสัญญาจ้างของแต่ละบุคคล เพื่อก าหนดเป็นแผนการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน  
  2. การก ากับติดตามผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล โดยยึดข้อมูลตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งในกรณีที่
บุคลากรยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนฯ ก็จะมีการเร่งรัดและก ากับติดตาม เพ่ือให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้นตามระยะการต่อสัญญาจ้างที่ก าหนด
ไว้ 
  นอกจากนี้ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการมีการปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรโดยเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรโดยให้บุคลากรเข้าอบรมตามศักยภาพที่ควรได้รับการพัฒนาและส านักมีการวางแผนในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://mooc.thaicyberu.go.th/ โดยน าใบผ่านการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร 
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วัตถุประสงค์ของปรบัปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำ

บุคลำกร 

ผลส ำเร็จกำรประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำ

บุคลำกร 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร เพ่ือเข้าสู่ระยะสัญญาจ้างของแต่ละบุคคล เพ่ือ

ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด  

ผลส าเร็จการประเมินระยะสัญญาจ้างของแต่ละบุคคล เพ่ือก าหนดเป็นแผนการ

พัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน  

3. เพ่ือสร้างโอกาสและความก้าวหน้าของอาชีพของบุคลากร  ส านักส่งเสริมวิชาการและบริการวิชาการ ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2563 มีจ านวนบุคลากรที่

ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ จ านวนไม่น้อยอยกว่า 1 คน  
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ส่วนที่  4 
กำรน ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสู่กำรปฏิบัติ 

 
4.1  กำรน ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร สสร. สู่กำรปฏิบัติ 
     การน าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  ถือเป็นขั้นตอนส าคัญซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือจากบุคลากร
ทุกคนในส านัก  ดังนั้น  เพ่ือให้แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ  ตลอดจนมีแนวทางการด าเนินงานที่
สนับสนุนซึ่งกันและกัน  ควรด าเนินการดังนี้ 
 
     1.  กำรบริหำร 
                1.1  ระดับนโยบาย  มีผูบ้ริหารของ สสร. ท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ สสร.  พิจารณาก าหนด
นโยบายเสนอความเห็นก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
                  1.2  ระดับขับคลื่นแผน  มีผู้บริหารของ สสร. ท าหน้าที่ในการน านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งติดตาม
ความก้าวหน้า  และน าเสนอข้อแนะน า  รวมทั้งปัญหา  อุปสรรคในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
                  1.3  ระดับปฏิบตัิการ  ประกอบด้วย  บุคลากรของ สสร.  จะต้องรับทราบนโยบาย และน าไปปฏิบัติในส่วนที่ตนมีความเกี่ยวข้อง 
 
     2.  กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำบุคลำกร  (พ.ศ. 2563)  มีดังนี้ 
                  2.1  ระดับส านัก  มีการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2563)  และแผนยุทธศาสตร์ของส านัก  และน าไปก าหนดเป็นกรอบของแผน
ยุทธศาสตร์ และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  และดูแลรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  โดยให้มีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับส านัก  โดยผลักดันให้นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นส่วน
หนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของส านัก  รวมทั้งเป้าหมาย  มาตรการ  และแนวทางไปด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  และการมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่ส านักด าเนินการในภาพรวม 
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                 2.2  ระดับบุคคล   ให้ส านักน าตัวชี้วัดของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับตัวบุคคลไปก าหนดในกรอบ  การประเมิน  TOR  
ระดับบุคคล และการประเมิน OKR ตามค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพ่ือวัดผลงานระดับและน าไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบระดับ
บุคคล  หรือบุคคลการต่อสัญญาจ้างต่อไป      
 
4.2  แนวทำงกำรติดตำมประเมินผล 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านัก  ท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 
2. มีการประเมินผลตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
3. ให้หน่วยงานน าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านักไปบูรณาการร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของส านัก 
4. น าตัวชี้วัดในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรไปก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน  TOR  และการประเมิน OKR ตามค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย ส าหรับรายบุคคล 
5. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการ

ประเมินแผนฯ  เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
6. ทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรส านัก  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานและปรับปรุงแผนฯ 

 


