ระบบการพัฒนาบุคลากร

ระบบพี่เลี้ยง

บุคลากรเขาใหม

บุคลากรเดิม

ชี้แจง กฎ ระเบียบ

สํารวจความตองการ

ขอบังคับ

หลักสูตรที่จะอบรม/พัฒนา

อาจารยมืออาชีพ(สายสอน)

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม

แผนพัฒนาบุคลากร
หนวยงาน

มหาวิทยาลัย

พัฒนาตําแหนงใหสูงขึ้น

พัฒนาสมรรถนะ

พัฒนาคุณวุฒิ

- สมรรถนะหลัก
- สมรรถนะตามตําแหนง
- สมรรถนะบริหาร
- ทักษะที่จําเปนสําหรับ

พัฒนาเสนทางความกาวหนา

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ

(สายสนับสนุน)

(สายวิชาการ)

การปฏิบัติงาน

รายงานติดตามผลสัมฤทธิ์

ระบบการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรเขาใหม
- รับรายงานตัว
เมื่อผานการคัดเลือกเปนพนักงานใหม ทางงานสรรหาบรรจุแตงตั้งจะเรียกพนักงานใหมมารายงาน
ตัวเพื่อทําการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และสิท ธิ
ประโยชนตางๆ ที่พนักงานจะไดรับ
- ระบบพี่เลี้ยง
หนวยงานตนสังกัดจะตองแตงตั้งพี่เลี้ยงสําหรับพนักงานใหม จํานวน 2 คน ซึ่งทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง
คอยใหความชวยเหลือ ปรึกษา สอนงาน ตลอดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน (1 ป)
สายสอน คณะมีการแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหความชวยเหลือแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํา มคอ.3
แผนการสอน สื่อการสอน แผนวัดผลและประเมินผล แฟมสะสมงานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนให
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพครูกับการปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน
สายสนั บ สนุ น หน วยงานต น สั งกัด แตงตั้งพี่ เลี้ยง เพื่ อให ความชวยเหลือแนะนํ าเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
- การปฐมนิเทศบุคลากรใหม
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม เพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความเขาใจในระบบของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหนาที่ ตามตําแหนงที่
ไดรับมอบหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรอาจารยมืออาชีพ (เฉพาะสายสอน)
เมื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน ไดผานการปฐมนิเทศบุคลากรใหมแลว งานพัฒนา
บุคลากร จะจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสูอาจารยมืออาชีพ เพื่อใหบุคลากรสายผูสอนไดรับ
ความรูเนื้อหาทางวิชาชีพครู เทคนิคการสอน เทคนิควิธีการถายทอดความรูใหทันสมัยและเปนสากล การฝก
ปฎิบัติที่นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนและยังเปนการพัฒนาอาจารยตามที่กําหนดไวใน มคอ.3 และ
มคอ. 5
บุคลากรเดิม
สํารวจความตองการหลักสูตรที่จะอบรม/พัฒนา
กองบริหารงานบุคคลจะจัดทําแบบสํารวจความตองการของบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน
ในการฝกอบรม ศึกษาดูงาน และการพัฒนาตนเอง เชน การขอลาศึกษาตอ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
สายสอน สายสนับสนุน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตอไป

แผนพัฒนาบุคลากร
หลังจากการสํารวจแผนพัฒ นาบุคลากร มหาวิทยาลัยจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อวิเคราะห สังเคราะห ความตองการของบุคลากร จัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากร
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรประจําป ประกอบกับไดมีการใหบุคลากร
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลควบคูกันไป
การพัฒนาบุคลากรระดับหนวยงาน
มหาวิทยาลัยจัดสรรใหงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายสอนจํานวน 6,000 บาท และสาย
สนับสนุน จํานวน 4,000 บาท และขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน จํานวน 6,000 บาทตอคน โดยระดับ
หนวยงานมุงใหมีการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ไดแก
- พัฒนาสมรรถนะหลัก 5 ดาน คือ
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
- การพัฒนาสมรรถนะตามตําแหนงเปนสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมี 4 ดาน
1. การใสใจและพัฒนาผูอื่น
2. การดําเนินการเชิงรุก
3. ความยืดหยุนผอนปรน
4. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
- การพัฒนาสมรรถนะบริหาร มี 6 ดาน คือ
1. สภาวะผูนํา
2. วิสัยทัศน
3. การวางกลยุทธภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและมอบหมายงาน
- ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ดานตางๆ เชน
1. ทักษะการใชคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ การนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน
3. ทักษะการคํานวณ ทําความเขาใจและคิดคํานวณขอมูลตางๆ ไดอยางถูกตอง
4. ทักษะการจัดการขอมูล การบริหารจัดการขอมูล ตลอดจนวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนในงาน

การพัฒนาบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสูงขึ้น โดยการ
ไปเพิ่มพูนความรูและประสบการณในรูปแบบตางๆ เชน การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย การไป
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ การไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จําเปนและเหมาะสม
เพื่ อ ประโยชน ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากร การไปประชุ ม สั ม มนาหลั ก สู ต รต า งๆ ที่ อ งค ก รภายนอกจั ด
ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ ที่จะใหความรูใหมๆ เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุนและ
สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา ไดแก
การพัฒนาตําแหนงใหสูงขึ้น
การพัฒนาเสนทางความกาวหนา (สายสนับสนุน)
มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสนทางความกาวหนาบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ทั้งขาราชการและพนักงานใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ แต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งประเภทผู บ ริห าร ตํ าแหน งประเภทวิช าชี พ เฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไป ใหสูงขึ้น
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (สายสอน)
มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดโครงการคายปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากร
สายสอนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ทั้งในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
บุคลกรสายสอนจะตองปฏิบัติตนใหสอดคลองกับบทบาทหลัก 5 ภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว
โดยเฉพาะภารกิจดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถในการ
นําเสนอแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วิธีที่ไดรับจากการศึกษา ตลอดจนประสบการณในหนาที่การทํางาน การขอ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการในแตละระดับจะตองมีคุณสมบัติตามเฉพาะตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่
ก.พ.อ. กําหนด สามารถพัฒนาผลงานไดถูกตองตามรูปแบบ และดําเนินงานไดตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย
กําหนด บุคลากรสายสอนสามารถสงผลงานทางวิชาการตองานพัฒนาบุคลากร เพื่อขอเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ การขอทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารฯ และการสงผลงานทางวิชาการเพื่อเขารวมโครงการตางๆ
การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ ไดมีนโยบาย สนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายสอน และสายสนับสนุนสามารถขอศึกษา
ต อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ กํ า หนด เพื่ อ พั ฒ นา
ขีดความสามารถใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยสามารถขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาตอ จากกองทุน
พัฒนาบุคลากร
รายงานติดตามผลสัมฤทธิ์
มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร
เพื่ อติดตามประเมิ นผลการปฏิบัติการตามแผนพั ฒ นาบุคลากรและหาแนวทางการปรับปรุงแผนพั ฒ นา
บุคลากร เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนในปถัดไป

