แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายสนับสนุน ปงบประมาณ 2560
และรายงานผลพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายสนับสนุน ปงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คําชี้แจง : ดวยแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557 – 2561 ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี กลยุทธท่ี 3
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อความกาวหนาและธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา กําหนดใหอาจารยทุกคนได
พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง ประกอบกับมหาวิทยาลัยตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2558 – 2562 เพื่อใหการดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร เปนไปดวยความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพ จึงขอรวมมือใหทานโปรดกรอกขอมูลในเอกสารชุดนี้ ขอขอบคุณในความรวมมือ
กองบริหารงานบุคคล
ประเภทบุคลากร
 ขาราชการ
 ลูกจางประจํา
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 พนักงานราชการ
ชื่อ............................................................................................................................................................ ตําแหนง.................................................................................................
กอง/ศูนย/กลุมงาน..................................................................................................................... คณะ/สํานัก/สถาบัน.........................................................................................
คําชื้แจง 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ใน  หัวขอแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 (เฉพาะหัวขอที่ทานตองการพัฒนา อยางนอย 1 หัวขอ)
2. โปรดทําเครื่องหมาย  ใน  ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และใสรายละเอียดผลการพัฒนาในปงบประมาณ 2560 (กรอกขอมูลภายใน 30 กันยายน 2560)
หัวขอแผนการพัฒนา
ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2560
บุคลากรรายบุคคล ประจํางบประมาณ 2560 ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
รายละเอียดผลการพัฒนา
หลักสูตร/ สาขา/สถาบันการศึกษา/ในประเทศ /ตางประเทศ
1) การศึกษาตอ
 ระดับปริญญาโท


 ระดับปริญญาตรี


2) การเขาสูตําแหนง
ประเภทผูบริหาร
 ผูอํานวยการกอง
 หัวหนาสํานัก/สถาบัน
 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

อบรม/ดูงาน/สัมมนา/อื่นๆ…………………………………………………………………………………………..









หมายเหตุ

-2หัวขอแผนการพัฒนา
ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2560
บุคลากรรายบุคคล ประจํางบประมาณ 2560 ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
รายละเอียดผลการพัฒนา
อบรม/ดูงาน/สัมมนา/อื่นๆ……………………………………………………………………………………..…..
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
 ชํานาญการ


 ชํานาญการพิเศษ


 เชี่ยวชาญ
 เชี่ยวชาญพิเศษ
ประเภททั่วไป
 ชํานาญงาน
 ชํานาญงานพิเศษ
3) การพัฒนาสมรรถนะหลัก
 การมุงผลสัมฤทธิ์
 บริการที่ดี
 การสั่งสมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ
 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
และจริยธรรม
 การทํางานเปนทีม
4) การพัฒนาสมรรถนะประจําตําแหนง
 การใสใจและพัฒนาผูอื่น
 การดําเนินการเชิงรุก
 ความยืดหยุนผอนปรน
 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ








อบรม/ดูงาน/สัมมนา/อื่นๆ…………………………………………………………………………………………..






อบรม/ดูงาน/สัมมนา/อื่นๆ……………………………………………………………………………………..…..














อบรม/ดูงาน/สัมมนา/อื่นๆ…………………………………………………………………………………………..











หมายเหตุ

-3หัวขอแผนการพัฒนา
ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2560
บุคลากรรายบุคคล ประจํางบประมาณ 2560 ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
รายละเอียดผลการพัฒนา
อบรม/ดูงาน/สัมมนา/อื่นๆ……………………………………………………………………………………..…..
5) การพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ
 คอมพิวเตอร


 ภาษาอังกฤษ


 อื่นๆ ระบุ............................................
6) การศึกษาดูงาน
 การศึกษาดูงาน

7) อื่นๆ
 อื่นๆ




อบรม/ดูงาน/สัมมนา/อื่นๆ……………………………………………………………………………………..…..





อบรม/ดูงาน/สัมมนา/อื่นๆ…………………………………………………………………………………………..





หมายเหตุ

-4หมายเหตุ : คําจํากัดความ
การพัฒนาสมรรถนะหลัก
1. มุงผลสัมฤทธิ์: ความมุงมั่นจะปฏิบั ติงานใหดี หรือใหเกินมาตรฐานที่ มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิ บัติงานที่ผานมาของตนเองหรือเกณฑ วัดผลสัมฤทธิ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมา
กอน เชน โครงการอบรมการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน
2. บริการที่ดี: ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการใหบริการเพื่อสนองความตองการของผูรับบริการทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน โครงการอบรมเกี่ยวกับการ
ใหบริการ
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ: ความสนใจใฝรู สั่งสมความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องจนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เชน โครงการอบรมพัฒนางานเฉพาะดานของแตละตําแหนง หรือในงาน
ที่ทํา
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม : การครองตนเองและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม ทั้งตามหลักกฎหมาย และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลัก
แนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพขาราชการและบุคลากรของมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
นครราชสีมา เชน อบรมทางดานกฎหมาย จรรยาบรรณ การไปปฏิบัติธรรม
5. การทํางานเปนทีม: ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งในทีมงาน หนวยงาน หรือองคกร โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนา
ทีม และความสามารถในการสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม เชน โครงการที่เกี่ยวกับการทํางานเปนทีม โครงการWalk rally
การพัฒนาสมรรถนะประจําตําแหนง
1. การใสใจและการพัฒนาผูอ่ืน ความใสใจและตั้งใจที่จะสงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาใหผูอื่นมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดีอยาง
ยั่งยืนเกินกวากรอบของการปฏิบัติหนาที่ เชน โครงการการเปนที่ปรึกษา การเปนวิทยากร โครงการจัดการความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู
2. การดําเนินการเชิงรุก: การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมีใครรองขอ และอยางไมยอทอ หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชนตอ
งาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ เกี่ยวกับงานดวย เพื่อแกไขปญหาหรือสรางโอกาสดวย เชน กิจกรรมสัญจรใหความรูกับหนวยงานอื่น
3. ความยืดหยุนผอนปรน: ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณ และกลุมคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับ
ความเห็นที่แตกตาง และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป เชน กิจกรรมการปรับกระบวนทัศนในการทํางาน
4. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ: ความสามารถที่จะสื่อความดวยการเขียน พูด โดยใชสื่อตางๆ เพื่อใหผูอื่นเขาใจยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน เชนโครงการอบรมภาษา
อบรมศิลปะการพูด เทคนิคงานสารบรรณ การฝกอบรมคอม และสื่อตางๆ

-5เสนอแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2560

รายงานแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2560

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

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

ความเห็นเพิ่มเติมของผูบังคับบัญชาระดับตน

ความเห็นเพิ่มเติมของผูบังคับบัญชาระดับตน

............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
ลงนาม ..................................................................
(..............................................................................)
คณบดี/ผูอํานวยการกอง/ศูนย/อื่นๆ..................................................
วันที่................................................................

ลงนาม ......................................................................
(.................................................................................)
คณบดี/ผูอํานวยการกอง/ศูนย/อื่นๆ....................................................
วันที่................................................................

-6โครงการอบรมตางๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณป 2560 ในการพัฒนาบุคลากร รายละเอียดดังนี้
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
- โครงการพัฒนาบุคลากรและสงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
- โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
3. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม
- โครงการปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรมในการทํางาน
- โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสรางความภักดีตอองคกร

