แผนพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2553
ประกาศคณะกรรมการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํานัก ได้กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานสารสนเทศ งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานห้องสมุด
งานผลิตสือการเรียนการสอน งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง งานบริหารทั่วไป
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการนักศึกษา เช่น
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
เพื่ อ ให้ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางดั งกล่ า ว สํา นั กวิ ท ยบริก ารฯ จึง ได้ จั ด ทํา แผนพั ฒนาบุ ค ลากร
ประจําปี 2554
ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมาย

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติทดี่ ี คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากร ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านห้องสมุด และ
ด้านผลิตสื่อการเรียนการสอน ให้มคี วามรู้ ความสามารถทันต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มโี อกาสเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อความก้าวหน้าใน
งานด้วยการดูงาน การฝึกอบรม ประชุมทางวิชาการ
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
3. พัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับระบบงานและภาระงานที่รับผิดชอบ
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความสอดคล้องตามภารกิจและลักษณะงาน
5. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและ
เชื่อมโยงความรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงาน
6. ส่งเสริมจัดการความรู้ภายในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถนําความรู้ จากการ
ปฏิบัติจริงมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
7. เพือ่ พัฒนาสํานักให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้
ตัวชีว้ ัด
1. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 75
2. จํานวนความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 เรือ่ ง ต่อปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดสํานัก อันประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดสํานักทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการนักศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2) พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละ
คนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัตงิ านได้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว้
3) กําหนดประเภทของความจําเป็น ได้แก่ ด้านความรูท้ ั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม

การดําเนินการพัฒนา
1. การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยูใ่ ต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบ้ ังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจําเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนําข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องทีผ่ อู้ ยู่ใต้บังคับบัญชาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การ
คัดเลือกกลุ่มบุคคลทีส่ มควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทาง
หรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยน
หน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา
เป็นต้น
2. วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทําเป็นโครงการเพื่อดําเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดําเนินการ
หลักสูตรการพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแต่ละ
ตําแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
4. หลักสูตรด้านการบริหาร
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
แนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อทัง้ ภายในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานต่างๆ ของสํานักเพื่อให้สามารถนําความรู้จากการปฏิบัติ
จริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคล มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน
5. จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารทุกระดับของ
สํานัก
6. ส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักได้รับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
7. ใช้หลักการมอบหมายงานควบคู่กับการมอบอํานาจในการปฏิบัติงาน(Empowerment) เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น

8. นําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ(Competency) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการประเมิน
สมรรถนะเพือ่ การพัฒนาเป็นรายบุคคล และส่งเสริมการพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับต้นและ
ระดับกลางให้สามารถระบุระดับสมรรถนะที่เป็นอยู่จริงของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลได้
9. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดทําคูม่ ือการปฏิบัติงาน (Standard
operating procedure)
10. ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่สําคัญให้สั้น กระชับ โดยเน้นการผลิตผลงานที่
รวดเร็วและถูกต้อง
11. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเพือ่ สร้างโอกาสให้บุคลากรได้ฝกึ ฝน
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในระดับทีส่ ามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
12. สํานักจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ สร้างทักษะด้านต่างๆ ทีจ่ ําเป็นต่อการปฏิบัติงาน อย่าง
ต่อเนื่องและทัว่ ถึง และส่งเสริมให้แต่ละฝ่ายดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความจําเป็นในการพัฒนา (Training Needs) เฉพาะของแต่ละ
13. สอดแทรกเนือ้ หาเกี่ยวกับการสร้างจิตสํานึกความเป็นสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไว้
ในหลักสูตรการสัมมนาและฝึกอบรมสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
14. จัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ของบุคลากรภายในสํานักเพื่อส่งเสริมให้มีการสือ่ ประสานระหว่าง
บุคลากรที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆ และเพือ่ ให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ(Community of Practice) เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจนให้การสนับสนุนด้วยการจัดการฝึกอบรมในเรื่องการใช้
Weblog ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
15. จัดทําคลังข้อมูลองค์ความรูซ้ งึ่ อยู่ในสือ่ รูปแบบต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ ซีดี แถบบันทึกเสียง และเอกสาร
ไว้บน Website ของสํานัก และเผยแพร่ให้บุคลากรที่สนใจสามารถเข้าถึงเพื่อการศึกษาเรียนรู้และใช้
ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
16. จัดให้มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมทีม่ ีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของบุคลากรผ่าน
Website ของสํานักเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูข้ องบุคลากรและบันทึกไว้ในคลังความรู้
การติดตามและประเมินผล
1.
2.
3.
4.

หน่วยงานที่เสนอแผน : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ตดิ ตามและประเมินผล : รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายบริหาร
การติดตามประเมินผล : สํานักดําเนินการติดตามประเมินผลปีละ 3 ครั้ง โดยติดตามโครงการที่
ดําเนินการในปีงบประมาณที่ผา่ นมา และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
5. การประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร : สํานักดําเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนา
บุคลากร และจัดทํารายงานสรุปผลของแผนพัฒนาบุคลากร ปีละ 3 ครัง้

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของสํานัก เพื่อให้ทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม/ แบบทดสอบ ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
2. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้บงั คับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการพัฒนา
3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ดําเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่
สวท. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

บัญชีการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2553
ที่

โครงการ

1

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

2

หลักสูตรการใช้งานระบบจัดการข้อมูล
Digital Collection และ ระบบจัดการ
สารสนเทศ Repository
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ “Walai AutoLIB
Version 1.3″
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การ
จัดการองค์ความรู้ระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและห้องสมุด
อบรมการใช้โปรแกรมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งเอกสาร
ทางการเงิน

3
4

5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อพัฒนาความรู้และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อพัฒนาความรู้และ บรรณารักษ์ และ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปฎิบัตงิ าน
ห้องสมุด
- เพื่อพัฒนาความรู้และ บรรณารักษ์ และ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปฎิบัตงิ าน
ห้องสมุด
- เพื่อยกระดับความรู้
บุคลากรทุกคนของ
ความสามารถของ
สํานัก
บุคลากรให้สูงขึ้น
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การใช้เทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่สารบรรณ
และเจ้าหน้าที่การเงิน

งบประมาณ
39,800.117,200.30,600.315,700.-

20,200.-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
8–9
ตุลาคม 2552
5–8
สิงหาคม
2553
9 - 11
สิงหาคม
2553
19 – 22
สิงหาคม
2553
18 กุมภาพันธ์
2553

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ได้รับความรู้และนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้รับความรู้และนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- ได้รับความรู้และนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สวท.

- ได้รับความรู้และนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สวท.

สวท.
สวท.
สวท.

บัญชีการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
ที่
6
7

โครงการ

วัตถุประสงค์

อบรมการบริหารจัดการความรู้เรือ่ งการ - เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
จัดทํา Weblog
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
อบรมทักษะการสร้างบทเรียน
- เพื่อพัฒนาความรู้และ
e-learning
การปฏิบัติงานในหน้าที่

เป้าหมาย
คลากรที่ผู้ปฎิบัติงาน
การจัดการความรู้ KM
นักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

71,600.-

26 – 29
พฤษภาคม
2553
324,400.- 22 กุมภาพันธ์ –
31 มีนาคม 2553

8

หลักสูตรการบริหารจัดการความรู้ เรื่อง
การออกแบบและสร้างเว็บไซต์

- เพื่อพัฒนาความรู้และ บุคลากรที่ผู้ปฎิบัติงาน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ จัดทําเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน

46,100.-

2-3
สิงหาคม
2553

9

หลักสูตรเตรียมสอบรับรองมาตรฐาน
ไมโครซอฟต์

- เพื่อพัฒนาความรู้และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การปฏิบัติงานในหน้าที่

508,800.-

10 หลักสูตรระบบสารสนเทศและเครือข่าย - เพื่อพัฒนาความรู้และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การปฏิบัติงานในหน้าที่

540,000.-

19 เมษายน –
31 พฤษภาคม
2553
14 มิถุนายน –
23 กรกฎาคม
2553
12 – 18
กันยายน 2553

11 โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการองค์กรและ ICT สําหรับผู้บริหาร
ระดับสูง

- เพื่อพัฒนาความรู้และ ผู้บริหารระดับสูง
การปฏิบัติงานในหน้าที่

1,653,000.-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ได้รับความรู้และนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้รับความรู้และนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้รับความรู้และนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

สวท.

- ได้รับความรู้และนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้รับความรู้และนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้รับความรู้และนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

สวท.

สวท.
สวท.

สวท.
สวท.

