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คำนำ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทำ
แผนพัฒ นำบุ ค ลำกรประจ ำปี ง บประมำณ ๒๕๖๐ เพื่ อ ใช้ เ ป็น แผนก ำกั บ ทิศ ทำงในกำรวำงแผนกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร เพื่อเป็นกำรเพิ่ม พัฒนำ และปรับปรุง เช่น กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดู
งำน โดยได้มีกำรจัดรวบรวมข้อมูลภำยในหน่วยงำน ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรจัดทำ
แผนพัฒนำบุคลำกรจำกกระบวนกำรที่เป็นระบบ ได้แก่ กำรสำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรมของบุคลำกร
ข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บริกำร ตลอดจนข้อสรุปจำกกำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเพื่อจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ สำนักวิทยบริกำรฯ จึงได้จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนทักษะ ควำมชำนำญในกำรทำงำน ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลำกรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ได้บุคลำกรที่มีคุณภำพและสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่ และมุ่งไปสู่ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
แผนพัฒนำบุคลำกรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรซึ่งเป็นทรัพยำกรที่มี
ค่ำที่สุดของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป

(ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.จรรยำ เหลียวตระกูล)
ผู้อำนวยสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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สำรบัญ
เรื่อง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หน้ำ
หลักกำรและเหตุผล
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ข้อมูล บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แผนพัฒนำบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แผนงบประมำณด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรและบุคลำกร
แผนกำรดำเนินงำน พัฒนำบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
งบประมำณ ๒๕๖๐
กระบวนกำรกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำบุคลำกร
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ระบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร
แบบประเมินควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
สรุปแบบประเมินควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

๑
๒
๓
๗
๙
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ภำคผนวก
ระยะเวลำขอตำแหน่งสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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หลักกำรและเหตุผล
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ
๑๑ ระบุดังนี้ “ ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำรเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้อย่ำงสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อนำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัด ให้เป็น
บุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วน
รำชกำรให้สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
แผนพัฒนำบุคลำกร เป็น แนวทำง กลยุทธ์หรือยุทธศำสตร์ของสถำบัน ในกำรพัฒนำบุคลำกร
ของสถำบันตำมสำขำวิชำชีพ เพื่อธำรงรักษำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพให้อยู่คู่องค์กรตลอดไป โดย
แผนพัฒนำบุคลำกรมีหลักกำรที่สำคัญ คือ กำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรไทยที่
ระบุให้ข้ำรำชกำรต้องกำหนดสมรรถนะ (Competency) และพัฒนำสมรรถนะให้ข้ำรำชกำรสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล ผลงำนมีคุณภำพตำมที่สำนักงำน ก.พ.และสำนักงำน ก.พ.ร.ได้ผ ลักดันให้
ทุกหน่วยงำนรำชกำรมีกำรกำหนดสมรรถนะ และกำรประเมินผลสมรรถนะเพื่อจะได้ทรำบข้อมูลพื้นฐำน
และนำไปสู่กำรพัฒนำต่อไป นอกจำกนี้ สำนักงำน ก.พ.ร. ยังได้ผลักดันกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และ
วัฒนธรรมกำรทำงำนผ่ำนโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมกำรทำงำนของ
บุคลำกรและหน่วยงำนภำครัฐ
ดังนั้น สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จึงมีควำม
จำเป็นต้องดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรให้สอดรับกับกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร และสำมำรถ
รองรับแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสำรสนเทศในอนำคต
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ข้อมูลบุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำแนกบุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรฯ ได้ดังนี้
๑. ข้ำรำชกำรพลเรือน และพนักงำนรำชกำรในสถำบันอุดมศึกษำ จำแนกออกเป็น
๑.๑ ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ สำยวิชำกำร
๑.๒ ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ สำยสนับสนุน
๑.๓ พนักงำนรำชกำรในสถำบันอุดมศึกษำ
๒. พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ จำแนกออกเป็น
๒.๑ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ สำยวิชำกำร
๒.๒ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ สำยสนับสนุน
๒.๓ ลูกจ้ำงชั่วครำว
จำนวนบุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วุฒิกำรศึกษำ
ประเภท
ข้ำรำชกำรพลเรือน
สำยวิชำกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน
สำยสนับสนุน
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนในถำบันอุดมศึกษำ
สำยวิชำกำร
พนักงำนในถำบันอุดมศึกษำ
สำยสนับสนุน
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
รวม
ร้อยละ

ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี
(คน)

ปริญญำ
ตรี (คน)

ปริญญำโท
(คน)

ปริญญำ
เอก(คน)

รวม
(คน)

ร้อยละ

-

-
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๘
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๔.๖๕

๔๓
๑๐๐

๑๐๐

-๗จำนวนผู้บริหำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ประเภท
ผู้อำนวยกำร
รอง
ผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วย
ผู้อำนวยกำร
หัวหน้ำ
กลุ่มงำน
บุคลำกรใน
กลุ่มงำน
รวม
ร้อยละ

ข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำร
พลเรือน
พลเรือน
สำย
สำย
วิชำกำร สนับสนุน
๑
-

-

พนักงำนใน
สถำบัน
อุดมศึกษำ
สำยวิชำกำร
-

พนักงำน
รำชกำร
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๖

๓
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๑
๒.๓๓

๖
๑๓.๙๕

รำยชื่อบุคลำกร และตำแหน่ง
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จรรยำ เหลียวตระกูล
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
๓. ดร.วรวิทย์ พัฒนำอิทธิกุล
๔. อำจำรย์ภำสกร วรอำจ
๕. อำจำรย์ชยันต์ นันทวงศ์
๖. อำจำรย์กำญจนำ สดับธรรม
๗. อำจำรย์ภูริพัศ เหมือนทอง
๘. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย

พนักงำนใน
สถำบัน
อุดมศึกษำ
สำยสนับสนุน
-

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

รวม
(คน)

-

๑
๓

-

-

-

-

-

๒๕

๔

๓๕

๔
๙.๓๐

๒๕
๕๘.๑๔

๔
๙.๓๐

๔๓
๑๐๐

๑
๓

ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร
รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ
รักษำกำรหัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำรและหัวหน้ำ
กลุ่มงำนคลังและพัสดุ

-๘สำนักงำนผู้อำนวยกำร ประกอบด้วยบุคลำกร ดังนี้
๑. นำงสำวกุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒนิ นท์
ผู้ช่วยหัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร และรักษำกำรหัวหน้ำ
กลุ่มงำนนโยบำยและแผน
๒. นำงสำวรุ่งนภำ สำจิตร
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรและเลขำนุกำร
๓. นำงสำวสุณิสำ อ่อนฉ่ำ
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนประกันคุณภำพและประชำสัมพันธ์
๔. นำงสำววิภำรัตน์ อ่อนละออ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
๕. นำงสำวไพรสุดำ ปำนพรม
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ศูนย์วิทยบริกำร ประกอบด้วยบุคลำกร ดังนี้
๑. นำงสำวปรียพัศ พัฒนะสุธำดล
๒. นำงสำวนิตยำ ทวีศักดิ์วนำไพร
๓. นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย
๔. นำยสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ
๕. นำยวุฒิชัย ทองชื่น
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นำงสำวภัทรำพร วงษ์น้อย
นำงสำวกัญญำ สิงหบุตร
นำงสำววรรณี คณฑำ
นำงสำวฉัตรดำว ชำติเชื้อ
นำงสำวรมย์นลิน แตงนวลจันทร์
นำงสำวบุสดี หมื่นขัน
นำงสำวรุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ
นำงสำวสุภัตรำ พรมสีนอง
นำงสำวณัฐฐิดำ มำกหมู่
นำยวีระศักดิ์ ศรีผง
นำยพิเชษฐ อยู่เย็น
นำงสำวภคมน เด่นประเสริฐ

รองหัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรและกิจกรรม
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศและจัดทำรำยงำน
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
บรรณำรักษ์
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ผู้ปฏิบัตงิ ำนห้องสมุด

-๙ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประกอบด้วยบุคลำกร ดังนี้
๑. นำงสำวกุลดำ สวนสลำ
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนผลิตสื่อกำรเรียนออนไลน์
๒. นำยสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์
๓. นำยสุวิศำล ทับแสง
รักษำกำรผู้ช่วยหัวหน้ำกลุ่มงำนระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย
๔. นำยนภดล แข็งกำรนำ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
๕. นำงดวงพร สีระวัตร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
๖. นำงสำวกชกร พิเดช
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
๗. นำงอัญชลีพร แก้ววงษำ
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์
๘. นำยวิชชำกร คูหำทอง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
๙. นำงสำวณัฐณิชำ คงประกอบ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
๑๐. นำยอำดัม จิกิตศิลปิน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
๑๑. นำยวิทยำ สีระวัตร
เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์
๑๒. นำยปิยพนธ์ ปั้นนำค
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์
๑๓. นำยศักดิ์ดำ จตุพร
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์

-๑๐-

แผนพัฒนำบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรบริหำรงำนบุคคล เป็นภำรกิจที่สำคัญในกำรบริหำรและเกี่ยวข้องกับงำนทุกฝ่ำยจึงเป็น
ภำระหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติของผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบงำนด้ำนบุคคลโดยเฉพำะที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับบุคลำกร เพื่อทำให้บุคลำกรในหน่วยงำนเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพอันจะส่งผล
สำเร็จต่อเป้ำหมำยของหน่วยงำนกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลที่
ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้กับบุคลำกร ตลอดจนทำให้บุคลำกรมีควำมเติบโต
ก้ำวหน้ำและทันต่อโลก โดยอำศัยผลที่ได้รับทรำบจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตลอดจนปัญหำที่
เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนซึ่งต้องมีกำรวิเครำะห์สำเหตุปัญหำก่อนว่ำเป็นกำรขำดควำมรู้ / บุคลำกรมีควำม
เหนื่อยและท้อถอยอันเนื่องมำจำกสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน / ปริมำณงำนมีมำกเกินไป เพื่อนำมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนพัฒนำบุคลำกร พร้อมทั้งเสริมสร้ำงควำมสำมำรถด้วยกำรให้กำรอบรม ซึ่ง
กำรฝึกอบรมเป็น กระบวนกำรที่จะทำให้มีกำรเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมและ/หรือทัศนคติของบุคลำกร
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้น
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีวิธีกำรอบรมบุคลำกรอยู่ ๒ วิธีคือ จัดส่งบุคลำกร
ไป อบรม และ เชิญวิทยำกรมำให้กำรอบรม และเพื่อให้กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงกำหนด ขั้นตอนกำรกำรดำเนินกำรและผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง
ในกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักดังนี้
รำยละเอียด
๑. วิเครำะห์ปัญหำที่ได้จำกกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตลอดจนปัญหำที่เกิดขึ้นของหน่วยงำน
๒. พิจำรณำว่ำ ณ จุดใดของหน่วยงำนที่สมควรต้อง
จัดให้มีกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพกำร
ทำงำน พร้อมทั้งสำรวจควำมต้องกำรในกำร
ฝึกอบรมเพิ่มเติมจำกบุคลำกรของหน่วยงำน
๓. ดำเนินกำรเสนอเรื่องต่อผู้บริหำรเพื่อให้
พิจำรณำสั่งกำร
๔. ประเมินควำมจำเป็นที่ต้องมีกำรฝึกอบรมและ
จัดลำดับควำมสำคัญก่อนหลัง

ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง
- ผู้อำนวยกำร และรองผู้อำนวยกำร
- หัวหน้ำกลุ่มงำน
- ผู้อำนวยกำร และรองผู้อำนวยกำร
- หัวหน้ำกลุ่มงำน
- บุคลำกรในหน่วยงำน
- หัวหน้ำกลุ่มงำน
- ผู้อำนวยกำร และรองผู้อำนวยกำร

-๑๑รำยละเอียด
๕. จัดส่งบุคลำกรไปอบรม และ จัดทำโครงกำร
ฝึกอบรมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ
๖. ดำเนินกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรที่ได้วำงแผน
ไว้ข้ำงต้น
๗. ประเมินผล

ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง
- รองผู้อำนวยกำร
- ผู้อำนวยกำร และรองผู้อำนวยกำร
- หัวหน้ำกลุ่มงำน
- บุคลำกรในหน่วยงำน
- หัวหน้ำกลุ่มงำนหรือผู้ได้รับมอบหมำย

แผนงบประมำณด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรและบุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีนโยบำยในกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ และบุคลำกรในสังกัด โดยกำรสนับสนุนให้ผู้บริหำร
ได้เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ ในกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้ง ภำยในและหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย ฯ เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพในกำรบริหำรและกำร
ปฏิบัติงำนงำน ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีเกณฑ์กำรให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติสำหรับผู้บริหำรของสำนัก
วิทยบริกำรฯ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

๑. ประชุม/อบรม กับ
หน่วยงำนนอก ที่ต้องเข้ำ
ร่วมเป็นประจำทุกปี

เชิงปริมำณ :
ผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำนเข้ำร่วมประชุม/
อบรม อย่ำงน้อยจำนวน ๖ ครั้ง ได้แก่
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรดำเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อ
พัฒนำกำรศึกษำ (WUNCA)”
จำนวน ๒ ครั้ง
๒. ประชุมโครงกำรกำรเครือข่ำยประกัน
คุณภำพด้ำนห้องสมุด สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัย
รำชภัฏในเขตภำคเหนือ จำนวน ๖ แห่ง

- ผู้อำนวยกำร
- รองผู้อำนวยกำร
- หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
- หัวหน้ำกลุ่มงำน
- บุคลำกรในกลุ่มงำนต่ำงๆ

งบประมำณ (บำท)
ปี ๒๕๖๐
๑๐๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำสำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

-๑๓-

โครงกำร/กิจกรรม

๒. อบรมผู้ปฏิบัติงำนใน
กลุ่มงำนต่ำงๆ

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

จำนวน ๑ ครั้ง
๓. สัมมนำวิชำกำรเรื่องระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (ALIST) จำนวน ๑ ครั้ง
๔. อบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อกำรสืบค้น จำนวน ๒ ครั้ง
เชิงปริมำณ :
- หัวหน้ำกลุ่มงำน
ผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนเข้ำร่วมรับกำร
- บุคลำกรในกลุ่มงำนต่ำงๆ
พัฒนำควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ
๑ คน/ปี/ครั้ง
จำนวนบุคลำกรทั้งสิ้น ๓๑ คน แบ่งเป็น
- สำนักงำนผู้อำนวยกำร จำนวน ๕ คน
- ศูนย์วิทยบริกำร จำนวน ๑๕ คน
- ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร จำนวน ๑๑ คน

งบประมำณ (บำท)
ปี ๒๕๖๐

๑๔๐,๐๐๐
(ประมำณ ๔,๑๑๗
บำทต่อคน)

ผู้รับผิดชอบ

รองผู้อำนวยกำร

-๑๔-

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เชิงงบประมำณ :
ใช้งบประมำณตำมที่ได้รับอนุมัติไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๘๐
๓. ประชุม อบรมผู้บริหำร เชิงปริมำณ :
เพื่อกำรปรับกระบวนทัศน์ ผู้บริหำรในหน่วยงำนได้ศึกษำดูงำนด้ำน
กำรทำงำน และ
ทรัพยำกร และเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่
แลกเปลี่ยนแนวคิดในกำร น้อยกว่ำ ๕ คน/ปี
ทำงำน
เชิงงบประมำณ :
ใช้งบประมำณตำมที่ได้รับอนุมัติไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๘๐
๔. อบรม เพิ่มศักยภำพ
เชิงปริมำณ :
กำรทำงำนในหน่วยงำน บุคลำกรในหน่วยงำนเข้ำได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ คน/ปี
เชิงงบประมำณ :
ใช้งบประมำณตำมที่ได้รับอนุมัติไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๘๐

เป้ำหมำย

งบประมำณ (บำท)
ปี ๒๕๖๐

- ผู้อำนวยกำร
- รองผู้อำนวยกำร
- หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

๘๐,๐๐๐
(ประมำณ ๑๖,๐๐๐
บำทต่อคน)

ผู้อำนวยกำร

๔๐,๐๐๐

หัวหน้ำสำนักงำน

- หัวหน้ำกลุ่มงำน
- บุคลำกรในกลุ่มงำนต่ำงๆ

ผู้รับผิดชอบ

-๑๕-

โครงกำร/กิจกรรม
๕. ศึกษำดูงำน

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ :
บุคลำกรในหน่วยงำนเข้ำร่วมรับกำรศึกษำ
พัฒนำควำมรู้กับหน่วยงำนภำยนอกไม่
น้อยกว่ำ ๓๐ คน/ปี

- ผู้อำนวยกำร
- รองผู้อำนวยกำร
- หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
- หัวหน้ำกลุ่มงำน
- บุคลำกรในกลุ่มงำนต่ำงๆ

เชิงงบประมำณ :
ใช้งบประมำณตำมที่ได้รับอนุมัติไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๘๐

งบประมำณ (บำท)
ปี ๒๕๖๐
๑๖๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำร

แผนกำรดำเนินงำน พัฒนำบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐

รำยกำร
๑.ประชุม ผู้บริหำร และหัวหน้ำกลุ่มงำน เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ
ที่ได้จำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักวิทยบริกำรฯ
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐
๒.พิจำรณำว่ำ ณ จุดใดของสำนักวิทยบริกำรฯ ที่สมควรต้อง
จัดให้มีกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพกำรทำงำน
พร้อมทั้งสำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมเพิ่มเติมจำก
บุคลำกรของหน่วยงำน
๓. ดำเนินกำรเสนอเรื่องต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำสั่งกำร
๔. ประเมินควำมจำเป็นที่ต้องมีกำรฝึกอบรมและจัดลำดับ
ควำมสำคัญก่อนหลัง
๕. จัดส่งบุคลำกรไปอบรมหรือ จัดทำโครงกำรฝึกอบรมที่ได้
รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ
๖. ดำเนินกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรที่ได้วำงแผนไว้ข้ำงต้น
๗. ประเมินผล

ระยะเวลำ
ต.ค. ๕๙
พ.ย. ๕๙

ธ.ค. ๕๙
ม.ค. ๖๐

ก.พ. ๖๐
มี.ค. ๖๐

เม.ย. ๖๐
พ.ค. ๖๐

มิ.ย. ๖๐
ก.ค. ๖๐

ส.ค. ๖๐
ก.ย. ๖๐

ดำเนินกำรภำยใน ๑ เดือน หลังกำรฝึกอบรม

-๑๔-

กระบวนกำรกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำบุคลำกร

กำรติด ตำมควำมก้ ำวหน้ ำของกำรดำเนิ นโครงกำรพัฒนำบุ คลำกร ของส ำนั กวิท ยบริก ำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรและขั้นตอนต่ำง ๆ เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้

กระบวนกำร
ตรวจสอบอนุมัติโครงกำร รวมถึง
เป้ำหมำยและขอบเขตของโครงกำร

จัดทำแผนปฏิบัติกำรโครงกำร
และแผนงบประมำณโครงกำร

ติดตำมคืบหน้ำตำมแผนปฏิบัติกำร
และแผนงบประมำณ

ปรับเปลีย่ นแผนปฏิบัติกำร แผน
งบประมำณ และระยะเวลำดำเนินงำน

ติดตำมปัญหำและอุปสรรค
ตลอดจนวิธีกำรแก้ไขปัญหำ

กำรดำเนินงำน
 ตรวจสอบรำยละเอียดกำรอนุมัติให้ดำเนินโครงกำร
 ตรวจสอบเป้ำหมำยและขอบเขตของโครงกำร
 จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร (Project Schedule) แผน
งบประมำณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน
 ใช้เป็นแผนอ้ำงอิงในกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของ
โครงกำรและสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ
 ติดตำมควำมคืบหน้ำตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณ
โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดำเนินกำรได้จริง ณ เวลำปัจจุบัน

 วิเครำะห์ควำมเบีย่ งเบนของแผนทั้งในเชิงปริมำณคุณภำพ
และระยะเวลำ
 พิจำรณำปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิกำร แผนงบประมำณและ
ระยะเวลำดำเนินงำน เพื่อให้โครงกำรจะบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด
 ประมวลผลปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำร
• บุคลำกร (Man)
• กำรบริหำรจัดกำร (Management)
• วัตถุดิบ/อุปกรณ์ (Material)
• งบประมำณ (Money)
• เทคโนโลยี (Technology)
• สภำวะแวดล้อม (Environment)

-๑๕-

กำรรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำบุคลำกร

ในกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องจัดทำ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมินจำกหน่วยงำน
ที่มำประเมินทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ดังนี้
๑. กำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณ
๒. รำยงำนผลกำรไปรำชกำร ทั้งกำรฝึกอบรม และศึกษำดูงำน
๓. รำยงำนประเมินผลประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและประเมินหัวหน้ำ
หน่วยงำนคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลงำนมหำวิทยำลัยฯ ที่สภำมหำวิทยำลัยฯ
แต่งตั้ง

-๑๖-

ระบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรอย่ำงเป็น
ระบบ ทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร แสดงดังแผนภำพดังนี้

บุคลำกร

ระบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร

ไม่เป็นทำงกำร
สังเกต

ซักถำม

เป็นทำงกำร

พูดคุย

แบบประเมิน

ผู้บริหำร

* ปัจจัยด้ำนลบ เช่น สภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน
ปัจจัยด้ำนบวก เช่น สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน

รำยงำนข้อเสนอแนะ

แก้ไข ปัจจัยด้ำนลบ*
ส่งเสริมปัจจัยด้ำนบวก

-๑๗แบบประเมินควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
ชื่อ – สกุล……………………………………กลุ่มงำน........................................ตำแหน่ง.................................
ส่วนที่ ๑ ระดับควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อกำรทำงำนของบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ระดับควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำน
น้อยมำก
น้อย
ปำนกลำง
มำก
มำกที่สุด
๑. กำรเรียนกำรสอน
๒. วิจัย
๓. บริกำรวิชำกำร
๔. บริหำรจัดกำร
๕. ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๖. ธุรกำร
๗. ห้องสมุด
๘. คอมพิวเตอร์
ส่วนที่ ๒ หลักสูตรที่ท่ำนต้องกำรฝึกอบรม (ถ้ำมี)
๑)หลักสูตร...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถำนที่จดั .......................................................................ค่ำลงทะเบียน................................................
๒)หลักสูตร..........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถำนที่จัด.......................................................................ค่ำลงทะเบียน................................................
๓)หลักสูตร..........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถำนที่จัด.......................................................................ค่ำลงทะเบียน................................................

-๑๘สรุปแบบประเมินควำมพึงพอใจ
ระดับควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อกำรทำงำนของบุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อกำรทำงำนของบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรทบทวนกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๕๙
และจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐” จำนวน ๒๘ ชุด ดังนี้
ด้ำน
๑. กำรเรียนกำรสอน (๖)
๒. วิจัย (๓)
๓. บริกำรวิชำกำร (๒)
๔. บริหำรจัดกำร (๕)
๕. ประกันคุณภำพกำรศึกษำ (๗)
๖. ธุรกำร (๗)
๗. ห้องสมุด (๔)
๘. คอมพิวเตอร์ (๑)

ระดับควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพ
คะแนน
ค่ำร้อยละ
๗๓
๑๒.๔๑
๘๕
๑๔.๔๕
๘๖
๑๔.๖๒
๗๙
๑๓.๔๓
๗๐
๑๑.๙๐
๗๐
๑๑.๙๐
๘๒
๑๓.๙๔
๙๔
๑๕.๙๘

ส่วนที่ ๒ หลักสูตรที่ท่ำนต้องกำรฝึกอบรม (ถ้ำมี)
๑. กำรทำงำนวิจัย , กำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำตนเอง
๒. กำรพัฒนำบุคลิกภำพและกำรสื่อสำรในงำนบริกำร
๓. กำรพัฒนำตนเอง, กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
๔. นักบริหำรระดับสูงหรือหลักสูตรเทียบเท่ำ สถำนที่ (สกอ.) ค่ำลงทะเบียน ๑๙๕,๐๐๐ บำท
(งบกลำงของมหำวิทยำลัย)
๕. กำรบริหำรงำนพัสดุ (ภำครัฐ) สถำนที่จัดสมำคมนักบริหำรพัสดุ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ค่ำลงทะเบียน ๔,๕๐๐ บำท
๖. ศึกษำดูงำน ณ สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK pork ชั้น ๗ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหำนคร)
(หนังสือ-ดนตรี-กิจกรรม-มัลติมีเดีย และจินตนำกำรไม่รู้จบ)
๗. กำรจัดกำรรำยกำรอ้ำงอิงด้วย EndNote สำนักหอสมุดที่เปิด หรือเชิญวิทยำกรมำอบรม

-๑๙๘. อบรมกำรใช้งำนโปรแกรม ALIST ศูนย์วิทยบริกำรโดยเชิญวิทยำกรมำ
๙. กำรทำแอนิเมชัน , กรำฟิก , มัลติมีเดียสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน
๑๐. อบรมกำรเป็นวิทยำกร Microsoft Office สถำนที่กรุงเทพมหำนคร ค่ำลงทะเบียน ๖,๐๐๐ บำท
๑๑. อบรมวิจัยในกำรทำงำน สถำนที่กรุงเทพมหำนคร ค่ำลงทะเบียน ๘,๐๐๐ บำท
๑๒. กำรสอบใบ Cert Good สถำนที่กรุงเทพมหำนคร ค่ำลงทะเบียน ๗,๐๐๐ บำท
๑๓. อบรม Microsoft Access เบื้องต้น มหำวิยำลัยบูรพำ เขตบำงแสน จังหวัดชลบุรี
ค่ำลงทะเบียน ๓,๐๐๐ บำท
๑๔. อบรม Microsoft Specialist (MOS) ค่ำลงทะเบียน ๘,๐๐๐ บำท
๑๕. อบรมภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร

