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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1. ประวัติควำมเป็นมำของกองบรกิำรกำรศึกษำ 

    กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542) ใช้ชื่อว่า ส่วนงานวิชาการ ตั้งอยู่ ณ อาคารส านักงานอธิการบดี  

เลขที่ 19 หมู ่2 ต าบลแมก่าอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้แบ่งหนว่ยงานย่อยออกเป็น 

3 หน่วย คือ หน่วยธุรการ หน่วยทะเบียนและประมวลผล และหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ และในปี

พ.ศ. 2545 ได้แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยธุรการ หน่วยทะเบียนและประมวลผล 

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ หน่วยรับเข้า และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาพ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จงึถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเต็มรูปแบบ 

ส่วนงานวิชาการจึงได้รับการยกฐานะเป็นกองบริการการศึกษา ภายใต้โครงสร้างการบริหารกองบริการ

การศกึษา โดยได้มีการแบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 6 งาน ดังต่อไปนี ้

   1) งานธุรการ 

   2) งานพัฒนาหลักสูตร 

   3) งานรับเข้า 

   4) งานทะเบียนนิสติและประมวลผล 

   5) งานสนับสนุนวิชาการ 

   6) งานวิเทศสัมพันธ์ 

   ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยพะเยาได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ “งานรับเข้า” เป็น “งานรับเข้า

ศกึษา” และในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยพะเยาได้อนุมัตใิหป้รับโครงสร้างการบริหารกองบริการการศึกษา 

ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 75 (9/2557) โดยอนุมัติให้รับบุคลากรจาก 

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มาปฏิบัติงานในกองบริการการศึกษา จึง ได้มีการแบ่ง

โครงสรา้งการบริหารกองบริการการศึกษา เป็น 7 งาน ดังต่อไปนี ้

1) งานธุรการ 

2) งานพัฒนาหลักสูตร 

3) งานรับเข้าศกึษา 

4) งานทะเบียนนิสติและประมวลผล 
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5) งานสนับสนุนวิชาการ 

6) งานวิเทศสัมพันธ์ 

7) งานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

   ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้มีปรับปรุงโครงสร้างงานระดับย่อยระดับงาน ภายในกองบริการ

การศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยให้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองบริการ

การศกึษา ดังนี้ 

1) โอนย้าย “งานวิเทศสัมพันธ์” ไปเป็นหนว่ยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง  

2) โอนย้าย “งานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน” ไปเป็นหนว่ยงานย่อย 

ระดับงาน ภายในศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปลี่ยนชื่อเป็น “งานผลิตสื่อ

นวัตกรรม”  

3) เปลี่ยนชื่อ “งานทะเบียนนิสติและประมวลผล” เป็น “งานทะเบียนนิสติ” 

4) จัดตั้ง “งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ” เป็นหน่วยงานย่อยระดับงาน ภายใน 

กองบริการการศึกษา 

5) จัดตั้ง “งานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา” เป็นหน่วยงานย่อยระดับงาน ภายใน 

กองบริการการศึกษา โดยรับการโอนย้ายจากงานพัฒนาระบบคุณภาพและงานส่งเสริมงานสารสนเทศ 

ด้านการประกันคุณภาพการศกึษา กองบริหารงานวิจัย 

   ต่อมา มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมครั้งที่ 23 

(2/2563) เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 อนุมัติให้งานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งกรอบอัตราก าลัง จ านวน 4 

อัตรา มาสังกัดกองบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น กองบริการการศึกษา 

จงึมกีารแบ่งโครงสรา้งการบริหารกองบริการการศึกษา เป็น 8 งาน ดังต่อไปนี ้

   1) งานธุรการ 

   2) งานพัฒนาหลักสูตร 

   3) งานรับเข้าศกึษา 

   4) งานทะเบียนนิสติ 

   5) งานสนับสนุนวิชาการ 

   6) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

   7) งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ 

   8) งานวิเทศสัมพันธ์ 
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2. ปรัชญำ ปณิธำน และค่ำนิยม กองบรกิำรกำรศึกษำ 

 ปรัชญำ  

  “จติบริการ งานคุณภาพ ประสิทธิภาพ สู่ความส าเร็จ” 

 ปณิธำน 

  “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) 

 ค่ำนิยม 

  Division Of Educational Services อุทิศตนด้วยทัศนคติที่ดี มีความกระตอืรอืร้น เต็มเปี่ยมไปด้วย

ความจริงใจ 

   D =  Devote อุทิศ 

   O = Optimistic ทัศนคตทิี่ดี 

   E = Enthusiasm ความกระตอืรอืร้น 

   S = Sincerity ความจริงใจ 

 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และหน้ำที่หลักตำมพันธกิจ กองบรกิำรกำรศึกษำ 

 วิสัยทัศน์ 

 “กองบริการการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษา และสนับสนุนงานด้านวิชาการ 

อย่างมคีุณภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน” 
  

 พันธกิจ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการงานวิชาการ 

 หน้ำที่หลักตำมพันธกิจ 

1) ประชาสัมพันธ์ และด าเนนิการคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 

2) ให้บริการด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา 

3) เป็นแหล่งสารสนเทศทางด้านวิชาการ และข้อมูลทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

4) ให้บริการนสิิตอาจารย์ บุคลากร และหนว่ยงานดว้ยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 

5) สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 

6) สนับสุนนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตฐานหลักสูตร และ

นโยบายของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาและการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น 
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7) ด าเนนิงานดา้นการประกันคุณภาพการศกึษาและการจัดการความรู ้ 

8) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาความเป็นสากล ของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

9) พัฒนาบุคลากร ให้มจีติบริการ เชี่ยวชาญในงาน ท างานเป็นทีม 
 

4. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ กองบรกิำรกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2569 

   มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน

ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ พ.ศ. 2565 – 2569 รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา นโยบายและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มเีป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้

สอดคลอ้งกับการพลิกโฉมประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21  

    กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ก าหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์

เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล มุ่งเน้นสรา้งความ

เข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 พัฒนาระบบการสนับสนุนการศึกษา

ให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

ด้านการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังตารางตอ่ไปนี ้
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แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองบรกิำรกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2569 
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บทท่ี 2 

สภำพปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
 

1. เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
  

 ทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

ภารกิจหลักขององค์กร ซึ่งถือได้ว่าศักยภาพของบุคลากรจะเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการด าเนินงานของ

องค์กร บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ พร้อมด้วยมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า น าพาไปสู่ความส าเร็จตาม

เป้าหมายต่อไป 

 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหนว่ยงานที่ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติภารกิจใน

ด้านการให้บริการและสนับสนุนงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยกองบริการ

การศึกษามีโครงสร้างการบริหาร แบ่งออกเป็น 8 งาน ประกอบด้วยงานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตร งาน

รับเข้าศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ งานทะเบียนนิสิต งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ งานประกัน

คุณภาพการศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายของกองบริการ

การศกึษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรผูป้ฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีทักษะ ความรู ้ความสามารถ 

ความช านาญ ในหน้าที่ของตนเอง ดังนั้น กองบริการการศึกษาจึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรทุกต าแหน่งมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะที่

จ าเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริม

ให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน มีการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย ดังนัน้ กองบริการการศึกษา จงึได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร กองบริการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนากองบริการการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2569 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยมีการวางกลยุทธ์การพัฒนา

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าเกณฑ์การประกัน

คุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 

2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคคล โดยการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

ส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจ าไปสู่การวิจัย (R2R) หรือการวิจัย

สถาบัน ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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3) การพัฒนาสภาพแวดล้อมของการท างาน (Workplace Environment) โดยการปรับปรุง

สถานที่ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิด

การสื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน และส่งเสริมการสร้างค่านิยมให้บุคลากรเกิดความรัก 

ผูกพันธ์ และการมสี่วนรว่มในองค์กร (Drivers of Engagement) 

4) การส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยการ

ส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และพัฒนาขั้นตอน

การให้บริการใหชั้ดเจน และปฏิบัติตอ่ผูม้ารับบริการอย่างเท่าเทียม 

5) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยการเสริมสร้างกิจกรรมการ

รับรู้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

2. วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 

1) เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษามีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน 

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา กองบริการการศึกษา 

2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน 

3) เพื่อสร้างคุณภาพชวีิตที่ดีในการปฏิบัติงาน สร้างความผูกพันธ์ตอ่องค์กร 

4) เพื่อเป็นแนวทางในการตดิตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

3. สภำพปัจจุบันด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล  

 ปัจจุบัน กองบริการการศึกษา มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 60 คน คน เป็นผู้มีความรู้  

ความสามารถ และความเช่ียวชาญในหลากหลายสาขา จ าแนกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

จ านวน 59 คน และลูกจา้งมหาวิทยาลัยพะเยาจ านวน 1 คน โดยมีการแบ่งโครงสรา้งหนว่ยงานย่อย ระดับงาน 

ของกองบริการการศึกษา เป็น 8 งาน ดังนี้ 

1) งานธุรการ 

2) งานพัฒนาหลักสูตร 

3) งานรับเข้าศกึษา 

4) งานทะเบียนนิสติ 

5) งานสนับสนุนวิชาการ 

6) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

7) งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ 

8) งานวิเทศสัมพันธ์ 
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ตารางที่ 3.1 อัตราส่วนบุคลากรแตล่ะงานจ าแนกตามต าแหนง่ 

 

ที ่ กองบริกำรกำรศกึษำ 

ผู้อ ำนวยกำร

กองบริกำร

กำรศึกษำ 

งำนธุรกำร 

งำน

สนับสนุน

วิชำกำร 

งำน

ทะเบียน

นิสิต 

งำนพัฒนำ

หลักสูตร 

งำน

ประกัน

คุณภำพ

กำรศึกษำ 

งำน

รับเข้ำ

ศึกษำ 

งำนพัฒนำ

ระบบ

สำรสนเทศ

ทำงวิชำกำร 

งำนวเิทศ

สัมพันธ ์

ปฏิบัติงำน 

ณ 

ส ำนักงำน

อธกิำรบด ี

รวม 

(คน) 

1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1   1         5     7 

2 นักวิเทศสัมพันธ์                 4   4 

3 นักวิชาการพัสดุ   1                 1 

4 นักวิชาการเงินและบัญชี    1                1 

5 นักวิชาการศึกษา    1 7 12 6 1 5     2 34 

6 เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป    4   1   3       1 9 

7 ผู้ปฏบัิติงานบรหิาร      1             1 

8 นักประชาสัมพันธ์             1       1 

9 คนงาน   1                 1 

10 พนักงานขับรถยนต์   1                 1 

  รวม (คน) 1 9 8 14 6 4 6 5 4 3 60 
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ตารางที่ 3.2 อัตราส่วนบุคลากรแตล่ะงานจ าแนกตามวุฒิการศกึษา 

กองบรกิำรกำรศึกษำ 
วุฒกิำรศึกษำ รวม  

ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี ต่ ำกว่ำปริญญำตรี (คน) 

ผูอ้ านวยการกองบริการการศกึษา   1     1 

งานวิเทศสัมพันธ์   2 2   4 

งานธุรการ   3 4 2 9 

งานทะเบียนนิสิต   9 5   14 

งานพัฒนาหลักสูตร   1 5   6 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ   1 4   5 

งานประกันคุณภาพการศกึษา   3 1   4 

งานรับเข้าศกึษา   3 3   6 

งานสนับสนุนวิชาการ   3 5   8 

ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานอธิการบดี 1 1 1   3 

รวม (คน) 1 27 30 2 60 
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แผนภาพที่ 3.1 การกระจายอายุของบุคลากรกองบริการการศึกษา 

 

 เมื่อพิจารณาจากแผนภาพที่ 3.1 พบว่าบุคลากรกองบริการการศึกษาส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 

อยู่ใน Generation Y ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 

ชอบการระดมความคิดเห็น ชอบความชัดเจน ชอบความท้าทาย และที่ส าคัญคือชอบเรียนรู้สิ่งใหม่

ตลอดเวลา แต่คนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีความอดทนในการท างานเท่าที่ควร ดังนั้น กองบริการการศกึษาจึงต้อง

มีการเตรียมความพร้อมในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานเพื่อให้เหมาะสมกับ

บุคลากรในแต่ละต าแหน่ง แต่ละช่วงอายุ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้บุคลากรมีความก้าวหน้า  

ในสายงาน 

 

4. กำรวเิครำะห์สภำพปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารงานบุคคล เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลของกองบริการการศึกษา โดยใช้

หลักการ SWOT Analysis สรุปได้ ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. บุคลากรมีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skills) 

2. บุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง 

4. บุคลากรมีความพร้อมที่ปรับตัว เปลี่ยนแปลง

วิธีการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณป์ัจจุบัน 

5. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน

มากกว่า 5 ปี และมีความผูกพันธ์ในองค์กร 

6. มีการท างานเป็นทีม บุคลากรสามารถปรับตัว

ได้ด ี

7. บุคลากรมีจิตบริการ พร้อมท างาน 

1. จ านวนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในระบบ

สารสนเทศที่เกิดขึ้นใหม่ มีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ 

2. การสื่อสารกันภายในองค์กร บางส่วนงานยัง

ขาดความชัดเจน 

3. ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านการ

ป้องกันการขโมยข้อมูล 

4. มีอัตราการลาออกของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง 

 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค์ (Threats) 

1. การมีเครือยข่ายที่พร้อมให้ความร่วมมือใน

การท างาน 

2. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) ท าให้มกีารวางแผน และ

ป รั บ ป รุ ง เ ปลี่ ย น แปล ง วิ ธี ก า รท า ง านที่ มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ท าให้การเข้าถึงขอ้มูลของ

บุคลากรมีขอ้จ ากัด 
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บทท่ี 3 

แผนพัฒนำบุคลำกร กองบริกำรกำรศกึษำ มหำวทิยำลัยพะเยำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2569 

  

 กองบริการการศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกต าแหน่ง มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูน

ความรู ้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน มีการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ควบคู่ไปกับการสรา้งคุณภาพชวีิตที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 กองบริการการศึกษา จึงได้ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2565 – 2569 ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองบริการการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางตอ่ไปนี้
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ประเด็นยุทศำสตร์ แผนพัฒนำบุคลำกร กองบรกิำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2569 
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บทท่ี 4 

กำรติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 

 

    การน าแผนพัฒนาบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 – 2569 ไปสู่การปฏิบัตินัน้ สิ่งส าคัญคือการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความรว่มมือใน

การก าหนด และจัดกิจกรรม/โครงการ ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลยุทธ์ ของแผนพัฒนา

บุคลากร ฯ รวมไปถึงการติดตามก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

 

1. แนวทำงกำรน ำแแผนพัฒนำบุคลำกร ไปสู่กำรปฏิบัติ 

1) สร้างการรับรู้ร่วมกันภายในกองบริการการศกึษาเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร โดยการชี้แจง

รายละเอียด สร้างความเข้าใจร่วมกันถึงเป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด รวมทั้งกิจกรรมหรือ

โครงการ ให้แก่บุคลากรได้รับทราบในการประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา 

2) ก าหนดให้มีการติดตามและรายงานผลความก้ าวหน้ าของกิ จกรรม / โครงการ 

ของแผนพัฒนาบุคลากรฯ อย่างสม่ าเสมอ 

 

2. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

1) ก าหนดกรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรกองบริการ

การศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 โดยมีการรายงานผลตามตัวชี้วัดใน

ทุกๆ 1 ปีงบประมาณ  

2) ก าหนดกรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรกองบริการ

การศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 โดยมีการเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย

ตามตัวชีว้ัดในทุกๆ 2 ปีงบประมาณ  

3) สรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรกองบริการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

เพื่อน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง และวางแผนการพัฒนาบุคลากรต่อไป 

 

 

 


