
ประจําป�งบประมาณ พ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

  

แผนพัฒนาบุคลากร 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



คํานํา 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลเป�นหัวใจสําคัญในการบริหารงานของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไว,ซ่ึงบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรอย0างต0อเนื่อง  
ส0งเสริมให,บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองในการอบรมสัมมนา ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให,
บุคลากรได,รับความรู,เพ่ือเสริมสร,างประสบการณ4ในการปฏิบัติงาน โดยมุ0งหวังให,บุคลากรสามารถนํามาใช,
ปรับปรุงหรือแก,ไขป6ญหาในการปฏิบัติงานให,ได,รับผลดียิ่งข้ึน  อันจะส0งผลให,การทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
อีกท้ังเพ่ือให,สอดคล,องกับนโยบายประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
มหาวิทยาลัยฯ อีกด,วย 

 สํานักงานผู,อํานวยการ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงดําเนินการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากร ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้ึนเพ่ือเป�นแนวทางในการดําเนินงานด,านการพัฒนาบุคลากร
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให,มีประสิทธิภาพต0อไป 

 

สํานักงานผู,อํานวยการ 
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นโยบายการพัฒนาผูบริหารและบุคลากร 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด�วยหน�วยงานหลัก  คือ  หอสมุดกลาง      
ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย"เทคโนโลยีการศึกษา และสํานักงานผู�อํานวยการ จําเป'นอย�างยิ่งท่ีผู�บริหาร          
ทุกระดับและบุคลากรของสํานักจะต�องมีความรู�ความสามารถในศาสตร"ท่ีเก่ียวข�องอย�างเพียงพอ เพ่ือนํามาใช�
ในการดําเนินงาน  ซ่ึงป0จจุบันมีความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีมากข้ึน  ส�งผลให�มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดําเนินงานต�าง ๆ ให�ได�รับความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ดังนั้นจึงจําเป'นอย�างยิ่งท่ีผู�บริหารทุกระดับและ
บุคลากรต�องได�รับการพัฒนาความรู�ความสามารถอย�างต�อเนื่อง  อันจะได�นํามาใช�ในการปฏิบัติงานใน           
สํานักวิทยบริการฯ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบายการพัฒนาผูบริหาร 
 ผู�บริหารทุกระดับของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พึงได�รับการอบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงาน ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน เช�น ทางด�านหอสมุด  หรือ  เทคโนโลยีการศึกษา   หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ  การบริหารจัดการ  จากภายในหรือภายนอกอย�างน�อย ป:ละ 1 ครั้ง 
 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
 บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 39 คน พึงได�รับการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ในหลักสูตร หรือหัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานของตนเอง เช�น ทางด�านหอสมุด 
เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการและอ่ืน ๆ จากภายในหรือภายนอกอย�างน�อย      
ป:ละ 1 ครั้ง 
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ปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ ป#งบประมาณ  2560 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ปรัชญา  
 ขุมทรัพย"แห�งป0ญญา  เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ใส�ใจบริการ ร�วมพัฒนาท�องถ่ิน   
 
วิสัยทัศน  
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป'นศูนย"การเรียนรู�แห�งภาคตะวันออก สร�างสรรค"
นวัตกรรม นําภูมิป0ญญาสู�สากล 
 
พันธกิจ 1. ให�บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�เพ่ือการ 
  เรียนการสอน  
 2. ให�บริการวิชาการและถ�ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ให�แก�ชุมชนและท�องถ่ิน 
 3. สนับสนุนและส�งเสริมให�เป'นแหล�งข�อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิป0ญญาท�องถ่ิน 
 4. สนับสนุนและส�งเสริมการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
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   ยุทธศาสตร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ป#  2560 
  

ยุทธศาสตร ที่ 1    จัดหาทรัพยากรและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการเรียนการสอน  

กลยุทธ ที่  1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายให�ครอบคลุมทุกหลักสูตร 

กลยุทธ ที่  2 ปรับปรุงสถานที่ให�บริการ สร�างบรรยากาศแห�งการเรียนรู� เอื้อต�อการศึกษาค�นคว�า 

กลยุทธ ที่  3 พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให�ได�มาตรฐานสากล 

กลยุทธ ที่  4 จัดหา พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส"มาใช�เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและส�งเสริมการเรียนรู�ที่หลากหลาย 

  

ยุทธศาสตร ที่ 2 บริการวิชาการแบบมีส4วนร4วมสู4สังคม ชุมชนและทองถิ่น  

กลยุทธ ที่  1 มีการประยุกต"และพัฒนาระบบสารสนเทศด�านการบริการวิชาการ 

กลยุทธ ที่  2 ส�งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริเพื่อเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและท�องถิ่น 

กลยุทธ ที่  3 พัฒนาและถ�ายทอดด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให�บริการวิชาการที่หลากหลาย สอดคล�องกับความต�องการของสังคม ชุมชนและท�องถิ่น       

กลยุทธ ที่  4 สร�างระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ 

  

ยุทธศาสตร ที่ 3  สนับสนุนและส4งเสริมฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิป9ญญาทองถิ่น 

กลยุทธ ที่  1 พัฒนาระบบสารสนเทศด�านศิลปวัฒนธรรมและภูมิป0ญญาท�องถิ่นภาคตะวันออก 
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ยุทธศาสตร ที่ 4   มุ4งเนนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ ที่  1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

กลยุทธ ที่  2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค"กรอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ ที่  3 พัฒนาบุคลากรให�มีประสิทธิภาพด�านภาษาต�างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ ที่  4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให�ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล 

กลยุทธ ที่  5 แสวงหารายได�โดยการให�บริการด�านสถานที่ ความรู�ทางวิชาการและนวัตกรรม 
 

ค4านิยม 

S   Success คือการทํางานที่มุ�งสู�ผลสําเร็จของงาน 

M  Management คือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

A  Attitude คือ ทัศนคติหรือความคิดสร�างสรรค"ที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

R  Relationship คือความสัมพันธ"ที่ดีต�อกันของบุคลากรในองค"กร 

T  Technology and 
Teamwork 

คือ การรอบรู�ด�านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานเป'นทีม 

 

 



ปรัชญา

วิสัยทัศน�

พันธกิจ

ความเชื่อมโยงสอดคล�องระหว าง ปรัชญา  วิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร� กลยุทธ�ของมหาวิทยาลัยและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป)นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ การพัฒนาท�องถิ่น

 ภูมิป0ญญาแห งภาคตะวันออกสู สากล

พันธกิจที่ 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพความรู� ทักษะและความสามารถในการคิด การแก�ป0ญหา การสร�างสรรค�และการสื่อสาร ด�วยหลักคุณธรรม 
คุณภาพและได�มาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความต�องการของสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจที่ 2. วิจัย สร�างความรู�และนวัตกรรมให�มีคุณภาพและได�มาตรฐานสากล สู การแก�ป0ญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 
และท�องถิ่น ให�เข�มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3. ให�บริการวิชาการและถ ายทอดเทคโนโลยี ให�แก ชุมชน ท�องถิ่นและสังคมบนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนพันธกิจ

อัตลักษณ�

เอกลักษณ�

 

ค านิยม

ภูมิป0ญญาแห งภูมิภาคตะวันออก (Wisdom of the East)

พันธกิจที่ 3. ให�บริการวิชาการและถ ายทอดเทคโนโลยี ให�แก ชุมชน ท�องถิ่นและสังคมบนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป0ญญาท�องถิ่น เพื่อการพัฒนาและสร�างคุณค าให�กับชุมชน ท�องถิ่นและสังคม

พันธกิจที่ 5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให�มีความคล องตัว ยืดหยุ น โปร งใสด�วยหลักธรรมาภิบาล สร�างเครือข ายและความร วมมือกับพื้นที่ชุมชน ท�องถิ่น
และผู�ประกอบในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให�บริการวิชาการ ให�ยั่งยืน สู การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก�าวหน�าอย างต อเนื่องและยั่งยืน

บัณฑิตย อมฉลาดจัดการ (Graduates Manage Wisely)

 “ผลงานสัมฤทธิ์  มีจิตสาธารณะ” ความหมายตามภาษาอังกฤษ “APM” (Achievement, Public Mind)
A: Achievement  งานมีผลสัมฤทธิ์     PM  : Public Mind   จิตสาธารณะ  เสียสละ ซื่อสัตย� มีคุณธรรม



ยุทธศาสตร� 
มหาวิทยาลัย

1. การยกคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตให�ตอบสนองกับการ
พัฒนาประเทศโดยเน�นการผลิต

และพัฒนาครูอย'างมืออาชีพ

2. การสร�างคุณภาพมาตรฐาน
งานวิจัยท�องถิ่น เพื่อแก�ป0ญหา 

ลดความเหลื่อมล้ํา

3. การยก
มาตรฐานการให�บริการวิชาการ 

การถ'ายทอดเทคโนโลยี 
น�อมนําแนวพระราชดําริ

ให�สนองตอบกับความต�องการ
ของท�องถิ่น

4. การพัฒนา
ส'งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิป0ญญาและท�องถิ่น 

เพื่อการพัฒนาสร�างคุณค'า
ให�กับท�องถิ่นและสังคม

5. การปฏิรูป
การบริหารจัดการด�วย

หลักธรรมาภิบาล ด�วยความ
ยืดหยุ'น โปร'งใสสู'การ

เปลี่ยนแปลงของสังคมยุค
เศรษฐกิจฐานความรู� 

(Knowledge-based economy)

1. บัณฑิตนักปฏิบัติมีความรู� คู'
คุณธรรมจริยธรรม ที่มีขีด
ความสามารถและทักษะวิชาชีพ
ในระดับสากล 
(นโยบายเร	งด	วนของสภา

1. เพิ่มขีดความสามารถในการ
วิจัยและสร�างสรรคLนวัตกรรมให�
มีขีดความสามารถในการแข'งขัน
ในระดับนานาชาติ
2. เน�นการทําวิจัยเชิงพื้นที่ (area

1. บูรณาการการเรียนการสอน
และการวิจัย สู'การบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาความรู� ทักษะ
 อาชีพและความเปOนอยู' แก'
ชุมชน  และท�องถิ่นให�เข�มแข็ง 

1) พัฒนาวังสวนบ�านแก�วให�เปOน
แหล'งเรียนรู� แหล'งท'องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม
(นโยบายเร	งด	วนของสภา
มหาวิทยาลัย) 

1. ระบบบริหารจัดการที่มีความ
คล'องตัวทันสมัย ยืดหยุ'น โปร'งใส 
ด�วยหลักธรรมภิบาล
2. ระบบการประชาสัมพันธL
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

เปcาประสงค� 
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย) 
ข�อ 1 ส	งเสริมกระบวนการ
เรียนรู�ที่
หลากหลายกระบวนการเรียนรู�
ที่มุ	งเน�นการสร�างนิสัยใฝ$รู� การ
คิดริเริ่มสร�างสรรค& การคิด
วิเคราะห& สังเคราะห& รวมทั้ง
กระบวนการเรียนรู�ที่เป)น 
activity-based learning เช	น
workplace-based,
problem-based,
research-based ฯลฯ
ข�อ 2 ส	งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ที่ทันสมัยสร�างความเป)นสากล
ทางวิชาการเป)นพลเมืองไทยที่มี
ศักยภาพและเป)นพลโลกที่ดี

 base research) เพื่อบูรณาการ
องคLความรู�และความร'วมมือใน
การพัฒนาหรือแก�ป0ญหาแบบ
องคLรวม
3. ชี้นํา แก�ไขป0ญหาและพัฒนา
พื้นที่ชุมชนภาคตะวันออก
(นโยบายเร	งด	วนของสภา
มหาวิทยาลัย) 
ข�อ 7 ส	งเสริมการมีภาพการชี้นํา
แก�ปLญหาด�านการศึกษาสังคม 
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร& 
เทคโนโลยี การมีส	วนร	วมพัฒนา
ชุมชน สังคม โดยเฉพาะสังคม
ภาคตะวันออกและภูมิภาค
อาเซียน

และพัฒนาได�อย'างยั่งยืน
(นโยบายเร	งด	วนของสภา
มหาวิทยาลัย) 
ข�อ 8 ส	งเสริมบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมสู	ชุมชน สังคมใน
ประเทศและต	างประเทศ
2. ศูนยLการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
ให�บริการแก'ชุมชนและท�องถิ่นได�
เข�าถึงทุกเวลาและทั่วถึง

ข�อ 8 ส	งเสริมบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมสู	ชุมชน สังคมใน
ประเทศและต	างประเทศ
2) อนุรักษLส'งเสริมและเผยแพร'
ศิลปวัฒนธรรม และการละเล'น
ชุมชน ท�องถิ่นสู'นานาชาติ
3) การสร�างเครืออข'ายความ
ร'วมมือการพัฒนาภูมิป0ญญา

เพื่อสร�างความเข�าใจที่ดีต'อ
บทบาท
และภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ผลงานของมหาวิทยาลัย
(นโยบายเร	งด	วนของสภา
มหาวิทยาลัย) 
ข�อ 10 จัดทําระบบการ
ประชาสัมพันธ&มหาวิทยาลัย
อย	างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร�าง
ความเข�าใจที่ดีต	อบทบาทและ
ภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ผลงานของ
มหาวิทยาลัย

ศักยภาพและเป)นพลโลกที่ดี



2. การยกคุณภาพการผลิตครู
และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูสู'
สากล
3. บูรณาการการเรียนรู�สู'การ
ปฏิบัติจริงในงาน ใช�ภาค
ประกอบการเปOนกลไกและแหล'ง
เรียนรู�ที่มีคุณค'าเพื่อสร�างการ
ยอมรับและเปOนเครือข'าย 
(นโยบายเร	งด	วนของสภา
มหาวิทยาลัย) 
ข�อ 5 บูรณาการการเรียนรู�สู	
การปฏิบัติจริงในงาน ใช�ภาค
ประกอบการเป)นกลไกและแหล	ง

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู�และ
สร�างความร'วมมือในการบริการ
ทางวิชาการ การถ'ายทอด
เทคโนโลยี การน�อมนําแนว
พระราชดําริกับชุมชน ท�องถิ่น
และผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย
4. การบริการวิชาการที่สามารถ
นําไปสู'การสร�างรายได�ให�กับชุม
ชมท�องถิ่น เพื่อแก�ป0ญหาความ
ยากจน
5. สร�างรายได�จากงานบริการ
วิชาการ
(นโยบายเร	งด	วนของสภา

3. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University)
(นโยบายเร	งด	วนของสภา
มหาวิทยาลัย) 
ข�อ 3 ส	งเสริมการบริหารจัดการ
ด�วยระบบคุณภาพสู	มาตรฐาน
สากล นําระบบ การจัดอันดับ
สถาบันมาใช�สร�าง Benchmark 
เช	น Webometrics และหรือ
Quacquarelli Symonds (QS)
4. การบริหารให�ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เปOน
องคLกรแห'งการเรียนรู� (Learningเปcาประสงค� ประกอบการเป)นกลไกและแหล	ง

เรียนรู�ที่มีคุณค	าเพื่อสร�างการ
ยอมรับและเป)นเครือข	าย

(นโยบายเร	งด	วนของสภา
มหาวิทยาลัย) 
ข�อ 9 พัฒนาระบบการจัดหา
รายได�จากทรัพย&สินและการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
 จากมูลนิธิ สมาคม 
การบริจาค ทั้งภายในประเทศ
และต	างประเทศ

องคLกรแห'งการเรียนรู� (Learning
 Organization) และมีการ
พัฒนาคุณภาพองคLกรอย'าง
ต'อเนื่อง
(นโยบายเร	งด	วนของสภา
มหาวิทยาลัย) 
ข�อ 6 ส	งเสริมบทบาทและ
ยุทธศาสตร&พัฒนามหาวิทยาลัย
สู	ประชาคมอาเซียนและสากล
5. สร�างเครือข'ายและร'วมมือกับ
ชุมชน ท�องถิ่น ครูภูมิป0ญญา ศิษยL
เก'า และผู�ประกอบการในการหา
รายได�จากการระดมทุนและหา
รายได�ให�มหาวิทยาลัย

เปcาประสงค� 
มหาวิทยาลัย



เปcาประสงค� 
มหาวิทยาลัย

6. พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
อย'างต'อเนื่องและเปOนระบบ โดย
เน�นการสร�างความรู�ความเข�าใจ
และการนําวิสัยทัศนL พันธกิจ
และยุทธศาสตรLของมหาวิทยาลัย
สู'การปฏิบัติ
(นโยบายเร	งด	วนของสภา
มหาวิทยาลัย) 
ข�อ 4 ส	งเสริมการเพิ่มพูน
ศักยภาพของบุคลากรสู	ระดับ
สากลด�านความรู�ลึกในศาสตร& 
การสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา



ตัวชี้วัดระดับ
เปcาประสงค� 
มหาวิทยาลัย

1. หลักสูตรที่มีมาตรฐานเน�น
กระบวนการเรียนรู�ที่เปOน 
activity-based learning 
2. หลักสูตรใหม'ที่เน�นการปรับตาม
ยุทธศาสตรLมหาวิทยาลัย
3. การจัดกิจกรรมการศึกษา
ทางด�านวิทยาศาสตรLและเทคโนโลยี 
(STEM Education) (วิทยาศาสตรL :
 Science เทคโนโลยี : 
Technology วิศวกรรมศาสตรL : 
Engineering และคณิตศาสตรL : 
Mathematics) 
4. หลักสูตรวิชาชีพ/หลักสูตรที่เปOน
ความร'วมมือระหว'ามหาวิทยาลัย
กับผู�ประกอบการ

1. ระบบพี่เลี้ยงส'งเสริมการพัฒนา
งานวิจัยและนักวิจัยรุ'นใหม'
2. ทีมวิจัยมืออาชีพของมหาวิทยาลัย 
3. งานวิจัยที่สามารถตีพิมพLเผยแพร'
ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือ
งานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 
4. งบประมาณที่ได�จากแหล'งทุน
วิจัยภายนอกที่เพิ่มขึ้น
5. เครือข'ายความร'วมมือทางด�าน
งานวิจัยภายในหรือต'างประเทศ
6. งานวิจัยที่มาจากโจทยLของชุมชน
ท�องถิ่น
7. งานวิจัยที่นําไปใช�ประโยชนLเพื่อ
แก�ป0ญหาหรือพัฒนาชุมชนได�จริง

1. จํานวนหน'วยงานภายนอกที่เข�า
ร'วมโครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
ที่เพิ่มขึ้น 
2. โครงการที่ตอบสนองความ
ต�องการของชุมชนท�องถิ่น
3. การบริการวิชาการที่เกิดจากการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย
4. มีพื้นที่หรือจํานวนชุมชน
เปdาหมายการให�บริการวิชาการ
5. การให�บริการแบบออนไลนL
สําหรับชุมชนและท�องถิ่น
6. มีการให�บริการเพื่อทําหน�าที่
อํานวยความสะดวก (one stop 
service ) เพื่อทําหน�าที่ให�บริการ

1. ผลการดําเนินงานให�บรรลุตาม
เกณฑLมาตรฐานคุณภาพแหล'ง
ท'องเที่ยวทางวัฒนธรรมของการ
ท'องเที่ยวแห'งประเทศไทย 
2. รายวิชาของหลักสูตรที่เปfดสอน
ในมหาวิทยาลัยที่มีการ
บูรณาการกับวังสวนบ�านแก�ว
3. รายได�ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดการ
ท'องเที่ยววังสวนบ�านแก�ว
4. ส'งเสริมและสนับสนุนชุมชน
ให�เข�าร'วมการประกวดระดับชาติ
ด�านภูมิป0ญญาท�องถิ่นหรือ
ศิลปวัฒนธรรม
5. กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมและการละเล'น

1. มีแผนบริหารจัดการที่มีความ
คล'องตัว ทันสมัย ยืดหยุ'น โปร'งใส 
ด�วยหลักธรรมาภิบาล
2. ความพึงพอใจของบุคลากรและผู�
มีส'วนได�ส'วนเสียต'อการบริหาร
จัดการ
3. ความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานแผนยุทธศาสตรL 15 ปg
พ.ศ.2560-2574 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี
4. ความสําเร็จของแผนการ
ประชาสัมพันธLอย'างมีประสิทธิภาพ
5. อันดับของมหาวิทยาลัยสีเขียว
เทียบกับอันดับโลก
6. รายวิชาที่มีการดําเนินงานกับผู�ประกอบการ

5. หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เปOนที่ยอมรับในระดับอาเซียนหรือ
นานาชาติ

แก�ป0ญหาหรือพัฒนาชุมชนได�จริง service ) เพื่อทําหน�าที่ให�บริการ
อํานวยความสะดวกกับชุมชนและ
ท�องถิ่น
7. มีโครงการตามแนวพระราชดําริ

ศิลปวัฒนธรรมและการละเล'น
ท�องถิ่นกับต'างประเทศ
6. ชุมชนภายนอกที่ได�รับการพัฒนา
จากการนําผลงานวิจัยด�าน

6. รายวิชาที่มีการดําเนินงาน
เกี่ยวข�องกับมหาวิทยาลัยสีเขียว
7. หน'วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่
ผ'านเกณฑLสํานักงานสีเขียว



6. รายวิชาหรือบทเรียน/
courseware เอกสาร ตํารา สื่อ
และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสLได�
มาตรฐาน online , และการจัด
การศึกษาทางไกล /Tele-Education
7. จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาที่มีงาน
ทํา
8. นักศึกษาชั้นปgสุดท�ายผ'านเกณฑL
มาตรฐานด�านภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 
9. สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่มี
มหาวิทยาลัย (คณะครุศาสตรL) เปOน
พี่เลี้ยงผ'านการรับรองมาตรฐานใน
ระดับประเทศ

8. มีโครงการที่ส'งเสริมการสร�าง
รายได�ให�กับชุมชนท�องถิ่น
9. รายได�จากโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย
10. หลักสูตรระยะสั้น/การ
ฝoกอบรมที่หารายได�จากงานบริการ
วิชาการ
11. หน'วยงานภาครัฐ/เอกชนให�การ
สนับสนุนการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป0ญญาไปใช�
ประโยชนL
7. ฐานข�อมูลด�านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิป0ญญาท�องถิ่นภาคตะวันออก
8. เครือข'ายที่มีการทํากิจกรรม
ร'วมกันในการพัฒนาภูมิป0ญญา

8. ความก�าวหน�าของการเข�าสู'
มหาวิทยาลัยพระปกเกล�ารําไพ
พรรณี 
9. ความสําเร็จของการสร�างระบบ 
ERP (Enterprise Resource 
Planning : การวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจ
ขององคLกรโดยรวม) บริหาร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยและ
ฐานข�อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับ
ทุกระบบและใช�สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ
10. จํานวนเครือข'ายขององคLกร/
หน'วยงานในระดับอาเซียนและ
นานาชาติระดับประเทศ

10. โรงเรียนสาธิตแห'งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ได�ผ'านการ
รับรองมาตรฐานโรงเรียนใน
ระดับประเทศ
11. เครือข'ายความร'วมมือกับชุมชน
 ท�องถิ่น ครูภูมิป0ญญาท�องถิ่นและ
ผู�ประกอบการ 
ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

นานาชาติ
11. อันดับของมหาวิทยาลัยเทียบ
กับมหาวิทยาลัยทั้งหมด
12. รายได�จากการระดมทุนและ
รายได�เข�ามหาวิทยาลัย
13. ความสําเร็จของผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 ปg พ.ศ.
2557-2561
14. ความสําเร็จของแผนพัฒนา
ผู�บริหารที่มีสมรรถนะสอดคล�องกับ
เปdาหมายตามภารกิจ
15. จํานวนอาจารยLที่มีขีด
ความสามารถในระดับนานาชาติ
16. จํานวนอาจารยLที่ได�รับการ
พัฒนาด�านการเรียนการสอนโดย
เน�นผู�เรียนเปOนสําคัญ

ตัวชี้วัดระดับ
เปcาประสงค�



1. ปรับกระบวนการเรียนการสอน
โดยมุ'งเน�นผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนเปOน
สําคัญ

1. พัฒนาศักยภาพด�านการวิจัย
ให�กับอาจารยLและนักวิชาการ

1. บูรณาการงานวิจัยสู'การเรียนการ
สอนและบริการวิชา
การเพื่อตอบสนองความต�องการ
ของชุมชนท�องถิ่น

1. ส'งเสริมให�วังสวนบ�านแก�วเปOน
แหล'งเรียนรู�และเปOนสถานที่จัด
กิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ป0ญญาท�องถิ่น และแหล'งท'องเที่ยว

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให�ทันต'อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

2. พัฒนาหลักสูตรใหม'ที่มีความ
เปOนสหวิทยาการหรือหลักสูตรที่
สอดคล�องกับความต�องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม

2. สนับสนุนการตีพิมพLเผยแพร'
ผลงานวิจัยและจัดการทรัพยLสินทาง
ป0ญญา

2. สร�างระบบและกลไกบริหาร
จัดการโครงการบริการวิชาการโดย
ให�ชุมชนมีส'วนร'วม

2. สร�างค'านิยมด�านศิลปวัฒนธรรม
ให�กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป

2. เร'งสร�างภาพลักษณLที่ดีให�กับ
มหาวิทยาลัย

3. การเปfดหลักสูตรนานาชาติ ใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
โดยความร'วมมือกับมหาวิทยาลัย
กับหน'วยงานต'างประเทศ

3. สร�างเครือข'ายด�านการวิจัยเชิง
พื้นที่ (area base research)

3. ส'งเสริมบุคลากรดําเนินงานแบบ
ทีมในการให�บริการวิชาการ
ตอบสนองต'อชุมชนท�องถิ่น

3. สร�างเครือข'ายด�าน
ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่นและการ
ท'องเที่ยวกับหน'วยงานภายนอกให�มี
ความเข�มแข็งและยั่งยืน

3. นําการบริหารจัดการโดยนํา
หลักเกณฑL Green University 
มาใช�

4. เพิ่มการใช�สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเรียนการสอน

4. ส'งเสริมการวิจัยที่สอดคล�องกับ
ทรัพยากรในท�องถิ่นสู'การนําไปใช�

4. ส'งเสริมโครงการตามแนว
พระราชดําริ เพื่อเสริมสร�างความ

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให�ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบสาสารสนเทศ ในการเรียนการสอน ทรัพยากรในท�องถิ่นสู'การนําไปใช�

ประโยชนL
พระราชดําริ เพื่อเสริมสร�างความ
เข�มแข็งของชุมชนท�องถิ่น

เพื่อให�ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบสา
สนเทศเพื่อการตัดสินใจ

5. จัดกิจกรรมให�ผู�ประกอบการ
พบกับบัณฑิต เพื่อสร�างโอกาสใน
การได�งานทํา หรือจัดอบรม/แนะ
แนวเพื่อสร�างอาชีพ

5. เพิ่มช'องทางการหารายได�จาก
ภายนอก

5. เสริมสร�างเครือข'ายความร'วมมือ
กับองคLกร/หน'วยงานในระดับ
อาเซียนและนานาชาติ

6. ผลิตบัณฑิตครู พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได�
มาตรฐานทางวิชาชีพ (สมรรถนะ
ด�านวิชาชีพครูและด�านคู'ธรรม 
จริยธรรม)

6. เพิ่มช'องทางการหารายได�จาก
ภายนอก

7. บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตให�
เปOนไปตามเกณฑLมาตรฐานของการ
จัดการศึกษา

7. เพิ่มศักยภาพและพัฒนา
คณาจารยL รวมทั้งผู�บริหารรุ'นใหม' 
และบุคลากรมหาวิทาลัยในด�าน
วิชาการ วิชาชีพด�านการบริหาร
และทักษะทางภาษา

8. พัฒนาศักยภาพคณาจารยL และ
นักวิชาการในการผลิตบัณฑิตนัก

8. ผลักดันให�อาจารยLเข�าสู'ตําแหน'ง
ทางวิชาการ

กลยุทธ� 
มหาวิทยาลัย

นักวิชาการในการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ให�สอดรับกับความต�องการ
ของท�องถิ่นมหาวิทยาลัย

ทางวิชาการ



ยุทธศาสตร�
สํานัก

1. จัดหาทรัพยากรและนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�เพื่อการ
เรียนการสอน

2. บริการวิชาการแบบมีส'วนร'วมสู'
สังคม ชุมชนและท�องถิ่น

3. สนับสนุนและส'งเสริมฐานข�อมูล
ด�านศิลปวัฒนธรรม และภูมิป0ญญา
ท�องถิ่น

4. มุ'งเน�นการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เปcาประสงค� 
สํานัก

1. เปOนศูนยLกลางแห'งการเรียนรู�ที่มี
ทรัยพากรสารสนเทศที่หลากหลาย 
ทันสมัย และมีความพร�อมในการ
สนับสนุนพันุกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย                           
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให�เกิดประโยชนLสูงสุดใน
การสนับสนุน บริการด�านการเรียน
การสอนที่มีรูปแบบให�บริการที่
หลากหลาย                             

1. บริการวิชาการที่ตอบสนองต'อ
ความต�องการของสังคม ชุมชนและ
ท�องถิ่น                                 
2. สืบสานการเรียนรู�โครงการอัน
เนื่องมากจากพระราชดําริ            
3. เพื่อส'งเสริมการเรียนรู� การ
พัฒนาและถ'ายทอดองคLความรู�
สามารถนําไปใช�ประโยชนLในการ
พัฒนาชุมชน และท�องถิ่น            
 4. ศูนยLการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

1. แหล'งข�อมูลด�านศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิป0ญญาท�องถิ่น

1. การบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. บุคลากรมีความรู�ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนา
งานเพื่อสร�างเสริมศักยภาพในการ
แข'งขันขององคLกร                    
3. ส'งเสริมการบริหารจัดการด�วย
ระบบคุณภาพสู'มาตรฐานสากล

หลากหลาย                             
 3. ผู�ใช�บริการสามารถเรียนรู�ได�จาก
ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล�องตาม

 4. ศูนยLการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
ให�บริการแก'ชุมชนและท�องถิ่น
เข�าถึงได�ตลอดเวลา

ตัวชี้วัดสํานัก

1. มีเครื่องมือและสื่อการเรียนรู�เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน         
2. มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย 
3. มีระบบการเรียนรู�แบบเปfด
สําหรับมหาชนสามารถเรียนได�ทุกที่
ทุกวเลา (MOOC)                      
4. มีโครงสร�างพื้นฐานทางด�าน
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการ
สอน                                     
5. มีเอกสาร ตํารา สื่อและทรัยพา
กรอิเล็กทรอนิกสLได�มาตรฐาน 
online และการจัดการศึกษาทางไกล

1. มีโครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต�องการของชุมชน
และท�องถิ่น                             
2. รายได�จากโครงการบริหาร
วิชาการ                                 
3. มีโครงการพระราชดําริ           
4. ถ'ายทอดความรู�ด�านสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ให�บริการวิชาการ สอดคล�องกับ
ความต�องการของสังคม ชุมชนและ
ท�องถิ่น
5. การให�บริการแบบออนไลนL
สําหรับชุมชนและท�องถิ่น

1. มีฐานข�อมูลด�านศิลปวัฒมธรรม
และภูมิป0ญญาท�องถิ่นภาคตะวันออก

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการและสนับสนุนงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย         
2. บุคลากรได�รับการพัฒนาคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานอย'างต'อเนื่อง       
3. ความสําเร็จของการสร�างระบบ 
ERP บริหารทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยและฐานข�อมูล
สารสนเทศเชื่อมโยงกับทุกระบบ
และใช�สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

สําหรับชุมชนและท�องถิ่น



1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
หลากหลายให�ครอบคลุมทุกหลักสูตร

1. มีการประยุกตLและพัฒนาระบบ
สารสนเทศด�านการบริการวิชาการ

1. พัฒนาระบบสารสนเทศด�าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป0ญญา
ท�องถิ่นภาคตะวันออก

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให�ทันต'อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

2. ปรับปรุงสถานที่ให�บริการสร�าง
บรรยากาศแห'งการเรียนรู� เอื้อต'อ
การศึกษาค�นคว�า

2. ส'งเสริมโครงตามแนวพระราชดําริ
 เพื่อเสริมสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชนท�องถิ่น

2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องคLกรอย'างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

3. พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให�ได�มาตรฐานสากล

3. พัฒนาและถ'ายทอดด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให�บริการ
วิชาการที่หลากหลาย สอดคล�องกับ
ความต�องการของสังคม ชุมชนและ
ท�องถิ่น

3. พัฒนาบุคลากรให�มีประสิทธิภาพ
ด�านภาษาต'างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย

4. ส'งเสริม สนับสนุนการใช�สื่อและ 4. สร�างระบบสารสนเทศเพื่อการ 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ�สํานัก

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอน

บริการวิชาการ เพื่อให�ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่มี
มาตรฐานและมีความปลอดภัย
ระดับสากล

5. จัดหา พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสLมา
ใช�เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนและส'งเสริมการ
เรียนรู�ที่หลากหลาย

5. พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการให�มีประสิทธิภาพ

หอสมุดกลาง หอสมุดกลาง หอสมุดกลาง หอสมุดกลาง
กลุ'มงานศูนยLเทคโนโลยีการศึกษา กลุ'มงานศูนยLเทคโนโลยีการศึกษา กลุ'มงานศูนยLเทคโนโลยีการศึกษา กลุ'มงานศูนยLเทคโนโลยีการศึกษา
กลุ'มงานศูนยLเทคโนโลยีการศึกษา กลุ'มงานศูนยLเทคโนโลยีการศึกษา กลุ'มงานศูนยLเทคโนโลยีการศึกษา กลุ'มงานศูนยLเทคโนโลยีการศึกษา

กลุ'มงานบริหารงานทั่วไป

หน วยงานที่
รับผิดชอบ



ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก

สํานักงานผู�อํานวยการ
1 นางมาลีวัลย�  นิโรจน�
2 นางอัญชลี  เมืองสูน
3 นางพรพะวา อังคะหิรัญ
4 นางปรียาภรณ�  ศิริไสยาสน�
5 นายกองพล  เจิมพักตร�

หอสมุดกลาง
6 นางอาภรณ�  ใจกล)า
7 นางสาวบุปผา  ภูมิพ้ืนผล
8 นางเจียมจิต  บวชไธสง
9 นางสาวดาราวรรณ  สุวรรณทา
10 นางสาวปริยาภรณ�  ศรีบุษรา
11 นางอินธิรา  สังคีรี
12 นางสาวเก้ือกูล  พัฒนธัญญา
13 นางสาวสุกัญญา  สีมีแสง
14 นางสาวกรณิกา นามวงศ�
15 นางสาววิไลลักษณ�  รักตะสุวรรณ
16 นางสาวฉวีวรรณ  รัตนมิตร
17 นางสาวสมพร  เจริญศรีสุข
18 นางสาวจรรยา  วัชชา
19 นางสาวจตุพร  พุทธิศา

20 นางสาวลัดดา  เชิดชมกลิ่น
21 นายปริญญา  ภารดีรุจิรา
22 นายเอกลักษณ�  สุขท้ังโลก
23 นางสาวอาริษา  ศรีเจริญ
24 นางสาวอังคณา  วุฒิ

วิชาการ สนับสนุน

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาการ สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน

แผนพัฒนาบุคลากร (ลาศึกษาต(อ) 4 ป+ ประจําป+ 2560 - 2563
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล
2560 2561 2562 2563



ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก

วิชาการ สนับสนุนวิชาการ สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน

แผนพัฒนาบุคลากร (ลาศึกษาต(อ) 4 ป+ ประจําป+ 2560 - 2563
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล
2560 2561 2562 2563

25 นายเอกนรินทร�  สร)อยศรี
26 นางสาวพรพรรณ  ภักดี
27 นายธีรวุฒิ  สุทธิประภา
28 นางสาวรุ;งรัตน�  เชื้อแก)ว
29 นายรัฐสิทธิ์ เสริมสัย
30 นายคุณากร  แก)วคําภา
31 นายสมศักด์ิ  นาคเจริญ

ศูนย�เทคโนโลยีการศึกษา
32 นายพงษ�นที  ศิลาอาศน�
33 นายสุรัตน�  จานทอง
34 นายนพเดช  อยู;พร)อม
35 นางสาวชมจันทร�  ลีลาภรณ�

- - - - - - - - - - - - - - - -รวม
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โครงการพัฒนาบุคลากรระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
  

ประเด็นยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธมหาวิทยาลัย 
องคความรู            

(โครงการ / กิจกรรม) 
ตัวช้ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

5. การปฏิรูป 
การบริหารจัดการดวย 
หลักธรรมาภิบาล ดวย
ความยืดหยุน โปรงใสสู
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมยุคเศรษฐกจิ
ฐานความรู 
(Knowledge-based 
economy) 

กลยุทธท่ี 5 ขอ7 
เพ่ิมศักยภาพและพัฒนา
คณาจารย รวมท้ัง
ผูบริหารรุนใหม และ
บุคลากรมหาวิทาลัยใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ
ดานการบริหารและ
ทักษะทางภาษา 

โครงการพัฒนาบุคลากรสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวนโครงการ     
จํานวนบุคลากรท่ีเขา
รวมโครงการ 

39 คน ไตรมาสท่ี  1 – 4 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

400,000 
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แนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

1.  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการศึกษาตอ 

 สายสนับสนุน 

หนวยงาน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ช่ือ / สาขา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 - 

รวม 0 0 0 0 - 

2.  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการเขาสูตําแหนงวิชาการ  

 สายสนับสนุน 

หนวยงาน ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ รวม 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 
รวม 0 0 0 0 

 




