แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ ปงบประมาณ 2560
และรายงานผลพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ ปงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คําชี้แจง : ดวยแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557 – 2561 ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กลยุทธที่ 3 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการใหเปนมืออาชีพ และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา กําหนดใหอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง ประกอบกับมหาวิทยาลัยตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2558 – 2562 เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เปนไปดวยความ
เรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพ จึงขอรวมมือใหทานโปรดกรอกขอมูลในเอกสารชุดนี้ ขอขอบคุณในความรวมมือ
กองบริหารงานบุคคล
ประเภทบุคลากร
 ขาราชการ
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อ...................................................................................................................................... ตําแหนง..................................................................................................................................
โปรแกรมวิชา/กลุมวิชา.................................................................................................. คณะ.........................................................................................................................................
คําชื้แจง 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ใน  หัวขอแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 (เฉพาะหัวขอที่ทานตองการพัฒนา อยางนอย 1 หัวขอ)
2. โปรดทําเครื่องหมาย  ใน  ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และใสรายละเอียดผลการพัฒนาในปงบประมาณ 2560 (กรอกขอมูลภายใน 30 กันยายน 2560)
หัวขอแผนการพัฒนา
ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560
บุคลากรรายบุคคล ประจํางบประมาณ 2560 ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
รายละเอียดผลการพัฒนา
หลักสูตร/ สาขา/สถาบันการศึกษา/ในประเทศ /ตางประเทศ
1) การศึกษาตอ
 ระดับปริญญาเอก


 ระดับปริญญาโท


2) การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
 ผูชวยศาสตราจารย
 รองศาสตราจารย
 ศาสตราจารย

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









หมายเหตุ

3) การพัฒนาสมรรถนะหลัก
 การมุงผลสัมฤทธิ์
 บริการที่ดี
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
และจริยธรรม
 การทํางานเปนทีม
4) การพัฒนาสมรรถนะประจําตําแหนง
 การมองภาพองครวม
 การใสใจและพัฒนาผูอื่น
 การสืบเสาะหาขอมูล
 ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม
 ความผูกพันที่มีตอสถาบันอุดมศึกษา
5) การพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ
 คอมพิวเตอร
 ภาษาอังกฤษ
 งานวิจัย
 อื่นๆ ระบุ..........................................
6) การศึกษาดูงาน
 การศึกษาดูงาน

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














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












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










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





หัวขอแผนการพัฒนา
ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560
บุคลากรรายบุคคล ประจํางบประมาณ 2560 ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
รายละเอียดผลการพัฒนา
อบรม/ดูงาน/สัมมนา/อื่นๆ…………………………………………………………………………………………..
7) อื่นๆ
 อื่นๆ



หมายเหตุ



หมายเหตุ : คําจํากัดวาม
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. มองภาพองครวม การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุ ปรู ปแบบเชื่อมโยงหรื อประยุกต์ แนวทางจากสถานการณ์ ข้ อมูล หรื อ ทัศนะต่างๆ จนได้
เป็ นกรอบความคิดหรื อแนวคิดใหม เชน โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หรือพัฒนาการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับการทํางาน

2. การใสใจและการพัฒนาผูอื่น ความใสใจและตั้งใจที่จะสงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาใหผูอื่นมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจ และทัศนคติท่ีดีอยาง
ยั่งยืนเกินกวากรอบของการปฏิบัติหนาที่ เชน โครงการการเปนที่ปรึกษา การเปนวิทยากร โครงการจัดการความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. การสืบเสาะหาขอมูล ความใฝ่ รู้ เชิงลึกที่จะแสวงหา ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็ นมา ประเด็นปั ญ หา หรื อเรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องหรื อจะเป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน เชนโครงการ/กิจกรรม สืบคนฐานขอมูลตางประเทศ
4. ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม การรับรู้ ถึงข้ อแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ ความเข้ าใจ เพื่อสร้ าง สัมพันธภาพระหว่างกันได้ เชน โครงการศึกษาดู
งาน โครงการทางดานวัฒนธรรม
5. ความผูกพันที่มีตอสถาบันอุดมศึกษา จิตสํานึกหรื อความ ตังใจที
้ ่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับความต้ องการ และ เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา ยึดถื อ
ประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาเป็ นที่ตงก่
ั ้ อน ประโยชน์สว่ นตัว เชน โครงการอบรมธรรมาภิบาล โครงการสรางจิตสํานัก โครงการอบรมจรรยาบรรณ
เสนอแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560

รายงานแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560

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

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

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

ความเห็นเพิ่มเติมของผูบังคับบัญชาระดับตน
..................................................................................................................................
..........
..................................................................................................................................
..........
..................................................................................................................................
...........
ลงนาม ......................................................................
(.................................................................................)

คณบดี/ผูอํานวยการกอง/ศูนย/อื่นๆ..........................................
วันที่................................................................

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

