แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ ปงบประมาณ 2561
และรายงานผลพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ ปงบประมาณ 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คําชี้แจง : ดวยแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557 – 2561 ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กลยุทธที่ 2 พัฒนา
อาจารยใหมีสมรรถนะสากล ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารการจัดการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี กลยุทธที่ 3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อความกาวหนาและธํารง
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา กําหนดใหอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ประกอบกับมหาวิทยาลัยตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปงบประมาณ 2561 – 2565 เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เปนไปดวยความเรียบรอย
และเกิดประสิทธิภาพ จึงขอความรวมมือใหทานโปรดกรอกขอมูลในเอกสารชุดนี้ ขอขอบคุณในความรวมมือ
กองบริหารงานบุคคล
ประเภทบุคลากร
 ขาราชการ
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อ...................................................................................................................................... ตําแหนง..................................................................................................................................
หลักสูตร......................................................................................................................... คณะ.........................................................................................................................................
คําชื้แจง 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ใน  หัวขอแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ 2561 (เฉพาะหัวขอที่ทานตองการพัฒนา อยางนอย 1 หัวขอ)
2. โปรดทําเครื่องหมาย  ใน  ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และใสรายละเอียดผลการพัฒนาในปงบประมาณ 2561 (กรอกขอมูลภายใน 30 กันยายน 2561)
ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
หมายเหตุ
หัวขอแผนการพัฒนา
รายละเอียดการพัฒนา
ได
ไมได
รายละเอียดผลการพัฒนา
ดําเนินการ ดําเนินการ
หลักสูตร/ สาขา/สถาบันการศึกษา/ในประเทศ /
หลักสูตร/ สาขา/สถาบันการศึกษา/ใน
1) การศึกษาตอ
ตางประเทศ

 ระดับปริญญาเอก
 ระดับปริญญาโท
2) การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
 ผูชวยศาสตราจารย
 รองศาสตราจารย
 ศาสตราจารย

ประเทศ /ตางประเทศ







ชื่อผลงานวิชาการ...........................................

ชื่อผลงานวิชาการ...........................................









3) การพัฒนาสมรรถนะหลัก
 การมุงผลสัมฤทธิ์
 บริการที่ดี
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
และจริยธรรม
 การทํางานเปนทีม

อบรม/ดูงาน/สัมมนา/อื่นๆ………………………

4) การพัฒนาสมรรถนะประจําตําแหนง
 การมองภาพองครวม
 การใสใจและพัฒนาผูอื่น
 การสืบเสาะหาขอมูล
 ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม
 ความผูกพันที่มีตอสถาบันอุดมศึกษา

อบรม/ดูงาน/สัมมนา/อื่นๆ………………………

5) การพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ
 คอมพิวเตอร
 ภาษาอังกฤษ
 งานวิจัย
 อื่นๆ ระบุ..........................................

อบรม/ดูงาน/สัมมนา/อื่นๆ………………………

6) การศึกษาดูงาน
 การศึกษาดูงาน

อบรม/ดูงาน/สัมมนา/อื่นๆ………………………














อบรม/ดูงาน/สัมมนา/อื่นๆ………………………












อบรม/ดูงาน/สัมมนา/อื่นๆ………………………















หัวขอแผนการพัฒนา

รายละเอียดการพัฒนา

ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ได
ไมได
รายละเอียดผลการพัฒนา
ดําเนินการ ดําเนินการ

หมายเหตุ

7) อื่นๆ
 อื่นๆ





หมายเหตุ : คําจํากัดวาม
การพัฒนาสมรรถนะหลัก
1. มุงผลสัมฤทธิ์: ความมุงมั่นจะปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเองหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถ
กระทําไดมากอน เชน โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
2. บริการที่ดี: ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการใหบริการเพื่อสนองความตองการของผูรับบริการทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน โครงการอบรม
เกี่ยวกับการใหบริการ
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ: ความสนใจใฝรู สั่งสมความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องจนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เชน โครงการอบรมพัฒนางานเฉพาะดานของแตละ
ตําแหนง หรือในงานที่ทํา
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม : การครองตนเองและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม ทั้งตามหลักกฎหมาย และคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพขาราชการและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชน อบรมทางดานกฎหมาย จรรยาบรรณ การไปปฏิบัติธรรม
5. การทํางานเปนทีม: ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งในทีมงาน หนวยงาน หรือองคกร โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม ไมจําเปนตองมี
ฐานะหัวหนาทีม และความสามารถในการสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม เชน โครงการที่เกี่ยวกับการทํางานเปนทีม โครงการWalk rally

การพัฒนาสมรรถนะประจําตําแหนง
1. มองภาพองครวม การคิดในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกต แนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือ
ทัศนะตางๆ จนไดเปนกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม เชน โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หรือพัฒนาการจัดการเรียนรูที่บูรณาการs
กับการทํางาน
2. การใสใจและการพัฒนาผูอื่น ความใสใจและตั้งใจที่จะสงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาใหผูอื่นมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจ และทัศนคติ
ที่ดีอยางยั่งยืนเกินกวากรอบของการปฏิบัติหนาที่ เชน โครงการการเปนที่ปรึกษา การเปนวิทยากร โครงการจัดการความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. การสืบเสาะหาขอมูล ความใฝรูเชิงลึกที่จะแสวงหา ขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็นปญหา หรือเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของหรือ
จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน เชนโครงการ/กิจกรรม สืบคนฐานขอมูลตางประเทศ
4. ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม การรับรูถึงขอแตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกต ความเขาใจ เพื่อสราง สัมพันธภาพระหวางกันได เชน
โครงการศึกษาดูงาน โครงการทางดานวัฒนธรรม
5. ความผูกพันที่มีตอสถาบันอุดมศึกษา จิตสํานึกหรือความ ตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคลองกับความตองการ และ เปาหมายของสถาบันอุดมศึกษา
ยึดถือประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาเปนที่ตั้งกอน ประโยชนสวนตัว เชน โครงการอบรมธรรมาภิบาล โครงการสรางจิตสํานัก โครงการอบรมจรรยาบรรณ

เสนอแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2561

ลงชื่อ............................................................................ผูใหขอมูล
(..............................................................................)
วันที่.........................................................
ความเห็นเพิ่มเติม

รายงานแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2561

ลงชื่อ............................................................................ผูใหขอมูล
(..............................................................................)
วันที่.........................................................
ความเห็นเพิ่มเติม

.......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................
ลงนาม ..................................................................
(..............................................................................)
ประธานหลักสูตร/กลุมวิชา
วันที่................................................................
ความเห็นเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

ลงนาม ......................................................................
(.................................................................................)
ประธานหลักสูตร/กลุมวิชา
วันที่................................................................
ความเห็นเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

ลงนาม ..................................................................
(..............................................................................)
คณบดี
วันที่................................................................

ลงนาม ..................................................................
(..............................................................................)
คณบดี
วันที่................................................................

โครงการอบรมตางๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณป 2561 ในการพัฒนาบุคลากร รายละเอียดดังนี้
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
- โครงการพัฒนาบุคลากรและสงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
- โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
3. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม
- โครงการปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรมในการทํางานและสรางความภักดีตอองคกร
- โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสรางความภักดีตอองคกร
- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมและจัดหาบุคลากร
4. โครงการพัฒนาผูบริหาร
- พัฒนาวิสัยทัศนผูบริหาร โดยการอบรมและหรือศึกษาดูงาน

