แผนพัฒนาบุคลากร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีงบประมาณ 2559
1. ที่มาและความสาคัญ
ทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติง านทุกประเภท
ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถูกกาหนดให้เป็นนโยบายที่มีความสาคัญและจัดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศ ดังจะได้เห็นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 8 ที่กาหนดให้การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งของรัฐ และจะมีผลต่อการลงทุนด้านอื่นๆ
การที่จะนาความรู้ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติง านได้นั้นจ าเป็นต้องพัฒนาบุค ลากรขององค์การให้มี
ความพร้อมที่จะรับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ซึ่งสิ่ง เหล่า นี้จ ะช่วยให้องค์การอยู่รอดและ
สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นๆ ได้ ดังนั้นองค์การต่างๆ จึงควรเห็นความสาคัญ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์
เป็นลาดับแรก เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จ ะเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชานาญ และความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งหมดในองค์กร (วารสารการบริหารและการจัดการ, 2539, หน้า 1-2)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้เล็งเห็นความสาคัญของทรัพยากรบุค คลของคณะ จึง ได้จัด ทาแผนพัฒนา
บุคลากร ปี 2559 โดยเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์การดาเนินงานคณะในระยะ 3 ปี แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี คณะ
รัฐ ประศาสนศาสตร์ และแผนการพั ฒนาบุค ลากรของสถาบันและเกณฑ์ก ารประกันคุ ณ ภาพหลัก สูต รตาม
มาตรฐานของ AUN-QA เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ เพื่อพัฒนาบุค ลากรของคณะให้มี
สมรรถนะสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมียุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะ ดังนี้
1. แผนกลยุทธ์การดาเนินงานคณะในระยะ 3 ปี (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 61)
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ
ข้อที่ ๑ ส่งเสริมศักยภาพของคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญ
ข้อที่ 2 สรรหาอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงมาร่วมงานคณะ ทั้งการสอนและวิจัยตีพิมพ์นานาชาติ
ข้อที่ 3 จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรคณะ
ข้อที่ 4 ดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชน์ คุณภาพชีวิตและเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)
ของบุคลากรทุกระดับอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ข้อที่ 5 สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรร่วมใจและพร้อมขับเคลื่อนการทางานคณะ
ข้อที่ 6 พัฒนาสภาพแวดล้อมในคณะให้มีสุนทรียภาพ เน้น Green & Healthy Workplace
เพื่อให้ทุกคนทางานอย่างมีความสุข
2. ยุทธศาสตร์ 10 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งด้านความเป็นเลิศทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 1.2 สรรหา พัฒนา และธารงรักษาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีค วามสามารถสูง และ
มีคุณธรรมเข้ามาทางานในสายงานสนับสนุน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับคณะอย่างยั่งยืน
กลยุ ทธ์ ที่ 2.2 พั ฒนาระบบการจั ด การด้ า นบุ ค ลากรของคณะให้ มีค วามสามารถ และ
สมรรถนะรองรับภารกิจของคณะทั้งในปัจจุบันและอนาคต
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรของคณะ โดยสร้างโอกาสความก้า วหน้า
ในสายงานอาชีพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรรหา/คัด เลือกและพัฒนาบุค คลทุกกลุ่มให้มีขีด ความสามารถสูง (Talent
People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจ ไปสู่ค วาม
เป็นเลิศทางวิชาการ
3. การประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานของ AUN-QA
เกณฑ์คุณภาพที่ ๑๒ การพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities)
เกณฑ์ย่อยที่ ๑๒.๑ มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ชัดเจนตามความ
ต้องการในการอบรมและพัฒนา
เกณฑ์ย่อยที่ ๑๒.๒ มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
เพียงพอกับความต้องการที่ระบุ
๔. TQF
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ข้อที่ ๑ อาจารย์ประจาหลักสูต รอย่า งน้อย ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
ข้อที่ ๘ อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศน์หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ ๙ อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง
๕. EdPEx
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ ข้อที่ ๕ การมุ่ง เน้นบุค ลากร จ านวน ๘๕
คะแนน โดยถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง และ
ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทางานเพื่อนาไปสู่ผลการดาเนินการที่โดดเด่น หมวดนี้ยังถามถึงวิธีการที่สถาบันผูก
ใจ จัดการและพัฒนาบุคลากรเพื่อนาศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่างเต็มที่ โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ
พันธกิจ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบัน
๖.NASPAA
Standard ๓ Matching Operations with the Mission: Faculty Performance
๓.๑ Faculty Qualifications: The program’s faculty members will academically or
professionally qualified to pursue the program’s mission.
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๓.๒ Faculty Diversity: The program will promote diversity and a climate of
inclusiveness through its recruitment and retention of faculty members.
๓.๓ Research, Scholarship and Service: Program faculty members will produce
scholarship and engage in professional and community service activities outside of the
university appropriate to the program’s mission, stage of their careers, and the expectations of
their university.
สถานการณ์ปัจจุบัน
สภาวการณ์ภายในคณะ
จุดแข็ง (Strength)
1. ผู้บ ริห ารระดับ สูง ให้ ก ารสนั บสนุน และส่ ง เสริม การพั ฒนาบุ ค ลากรของคณะอย่ า งต่อ เนื่ อ ง
ตลอดจนกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการพัฒนา
2. มีระบบส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
3. มีมาตรการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเองโดยให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การเข้าถึงความรู้ทาได้ง่าย สะดวก และเป็น
ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ทั้งภายในและภายนอก
5. คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในคณะอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
6. มีการกาหนดสมรรถนะบุคลากรทุกระดับทาให้สามารถกาหนดแนวทางการพัฒนาบุค ลากรได้
อย่างชัดเจน
จุดอ่อน (Weakness)
1. ผลสัมฤทธิ์ระบบการพัฒนาบุคลากรยังไม่เกิดเป็นรูปธรรม ขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและไม่เต็มใจจะเข้ารับการฝึกอบรม
3. ขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Individual development plan)
4. รูปแบบการพัฒนาโดยการฝึกอบรมไม่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้
5. ขาดการส่งเสริมการพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
6. บุคลากรมีภาระงานเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
7. บุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มลูกจ้างได้รับการพัฒนาน้อย
8. การแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดความรู้ระหว่างหน่วยงานภายในมีน้อย
สภาวการณ์ภายนอกคณะ
โอกาส (Opportunities)
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนสนับสนุนและให้ค วามสาคัญ กับการพั ฒนาบุค ลากร โดยจัด
หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาต่อเนื่องตลอดทั้งปี
แรงกดดันภายนอก (Threats)
1. กระแสความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการทาให้บุค ลากรต้องเรียนรู้และฝึกอบรม
เพิ่มเติมตลอดเวลา
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2. เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาอย่างรวดเร็วทาให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทางานและพัฒนาบุค ลากร
ให้สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลง
3. การแข่งขันของหน่วยงาน/องค์กรต่า ง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานทาให้ค ณะต้อง
กระตือรือร้นและปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้ทาการศึกษาข้อมูลการเกษียณอายุราชการของบุค ลากร จ าแนกตาม
ประเภทบุคลากร ระหว่างปี 2559-2561 จาแนกตามประเภทบุคลากร ปรากฏดังข้อมูล ดังนี้
ปี
2559
2560
2561

บุคลากร
สายวิชาการ
4
1

ข้าราชการ
1

บุคลากรสายสนับสนุน
พนักงานสถาบัน พนักงานคณะ
-

ลูกจ้างคณะ
-

จากตารางจะเห็นได้ว่า จะมีผู้เกษียณอายุระหว่า งปี 2559-2561 รวม ๖ คน เป็น บุค ลากรสาย
วิชาการ จานวน ๕ คน และบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 1 คน นอกจากนี้ ปัจ จุบันคณะรัฐ ประศาสนศาสตร์
มีอัตราว่างบุคลากรสายวิชาการ จานวน ๑๒ อัตรา ซึ่งการที่คณะจะพัฒนาบุคลากรให้สามารถทดแทนต าแหน่ง ที่
เกษีย นในอนาคตนั้น ต้อ งอาศั ยเวลาและต้อ งพั ฒนาบุ ค ลากรรุ่ นถั ด ไปอย่า งต่ อเนื่อ ง เป็ นระบบให้มี ค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาที่ต้องการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรของคณะ
4. เพื่อสนับสนุนการบริหารตามแผนกลยุทธ์และการประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะและสถาบัน
3. การดาเนินงาน
๓.๑ คณะกรรมการ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แต่ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒนาบุค ลากร คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์ ซึ่ง มี
หน้าที่จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามที่คณะคาดหวังในการปฏิบัติง านเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะ ประกอบด้วย
1. คณบดี
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. รองคณบดีฝ่ายวางแผน
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
7. เลขานุการคณะ
เลขานุการ
8. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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โดยคณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ตามคาสั่งแต่งตั้งคระกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุค คล คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายและแนวทางดาเนินงานในการพัฒนาบุคลากรของคณะ
2. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรของคณะ
3. จัดระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และวิสัยทัศน์ของคณะ
3.2 แนวคิดการพัฒนาบุคลากร คณะรัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหาร นักวิชาการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร เลขานุการ
คณะ หัวหน้ากลุ่มงาน และระดับปฏิบัติการให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการปฏิบัติง าน ได้ต ามยุทธศาสตร์ของ
คณะ มีจุดมุ่งเน้นการพัฒนาบทบาทของแต่ละระดับดังนี้
1. ระดับบริหาร มีบทบาทหน้าที่ในการวางนโยบาย ทิศทางการดาเนินงานในภาพรวมของคณะ
2. นักวิชาการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งบริหาร มีบทบาทหน้าที่ในการสอนและการวิจัยด้านการบริหาร
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อได้รับการ
ยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศในศาสตร์
ด้านการบริหารการพัฒนาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ระดับเลขานุการคณะ มีบทบาทในการเปลี่ยนโยบาย ยุทธศาสตร์ค ณะมาสู่การปฏิบัติใ ห้เป็น
รูปธรรมซึ่ง กลุ่มนี้ถือได้ว่า เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ต้องให้ค วามสาคัญ การพั ฒนาทั กษะการบริหาร การ
วางแผนกลยุทธ์
4. ระดับหัวหน้า กลุ่มงาน มีหน้า ที่ ค วามรับผิ ด ชอบในการกากับ ติด ตาม การด าเนิ นงานตาม
แผนงานที่ได้รับ ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับต้น ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะการบริหารการปฏิบัติงาน
๕. ระดับปฏิบัติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติงาน จึงต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติง าน การ
ทางานร่วมกัน รวมถึงปลูกฝังค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุค ลากรของคณะ ได้ประยุกต์ใ ช้แนวคิด การพัฒนาตามกรอบสมรรถนะ (Competency
based HR Development) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรตามค่านิยมร่วม
2. การพัฒนาศักยภาพการบริหารและความต่อเนื่องการทดแทนตาแหน่ง
3. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
4. การพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายคณะ
4 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
4.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน มีการรายงานผลการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
4.2 การติดตามความก้าวหน้าในการนาความรู้ ทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน
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5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
4.1 ผู้บริหารระดับสูง : ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน ส่ง เสริมการพัฒนาบุค ลากรและการจัด การ
ความรู้ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้
4.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสะดวกต่อการเข้า ถึง และเป็นศูนย์กลางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกคณะ
4.3 งบประมาณ : คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้เกิดการด าเนินกิจ กรรมการพัฒนาบุค ลากร
อย่างเพียงพอ
4.4 บุคลากร : มีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
๖. งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ บุคลากรสายวิขาการสามารถสอน วิจัย บริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ
7.2 บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสาเร็จตามภารกิจที่กาหนด
7.3 บุคลากรมีความชานาญในการปฏิบัติงานในวิชาชีพและทักษะการบริหารจัดการ
7.4 คณะมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการทดแทนตาแหน่งในอนาคต
7.5 บุคลากรมีทัศนคติและพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคณะในการปฏิบัติงาน
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แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปีง บประมาณ 2559 (โดยมีการบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ปีง บประมาณ 2559)
ลาดับ
ที่

รายการ

กลุ่ม หน่วยงานที่ จานวน
เป้าหมาย รับผิดชอบ คน ม.ค.
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บุคลากรสายวิชาการ
1
2

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
สถาบัน
ผู้บริหารสถาบันเสวนากับอาจารย์
ใหม่(ถ้ามี)

คณบดี/รอง
คณบดี/ผอ.

สพ.

20

ผู้บริหาร/
อาจารย์ใหม่

บค

15

3

สัมมนาการขอตาแหน่งทางวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ 2559

อาจารย์

บค

15

4

เทคนิคการสอนใหม่

อาจารย์

สพ

20

5

การบริหารหลักสูตร สาหรับ
ผู้อานวยการหลักสูตร(ถ้ามี)

อาจารย์

บค

50

สพ.

1

บุคลากรสายสนับสนุน

1

การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูงสาย
สนับสนุน

เลขานุการ
คณะ

2

สัมมนาผู้บริหารระดับกลาง

1

3

การปฐมนิเทศบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ 2559
อบรมเกณฑ์คุณภาพสาหรับการพัฒนา
องค์การสู่สากล
(EdPEx/AUNQA/CUPT)
อบรมเกณฑ์เชิงปฏิบตั ิการ

เลขานุการ บค.
คณะ
บุคลากร บค.
บรรจุใหม่
สาย บค./ทค.
สนับสนุน
สาย บค./ทศ.
สนับสนุน
สาย
บค.
สนับสนุน

4

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสูตร “การ
พัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศด้วย
ค่านิยม WISDOM”
8 อบรม “ภาษาอังกฤษสาหรับการ
ปฏิบัติงานสถาบันการศึกษา”
9 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสูตร “การ
วางแผนเชิงยุทธ์ สาหรับผู้บริหารระดับ
ต้น”
10 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสูตร “เทคนิค
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา สาหรับ
ผู้บริหารระดับต้น”

สาย
สนับสนุน

4

11 โครงการประเมินศักยภาพบุคลากร
(Assessment Center)

4
5
6

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (งานวิเคราะห์
สังเคราะห์ งานวิจัย)

7

บค.

1
2

2

สาย บค./ภส.
สนับสนุน
หัวหน้า บค.
กลุ่มงาน

5

หัวหน้า
กลุ่มงาน

บค.

3

หัวหน้า
กลุ่มงาน

บค.

3

3

24 พค
– 3 มิย.

20-22

8
ลาดับ
รายการ
ที่
12 การสัมมนาประจาปีคณะ
- การบรรยายหัวข้อ “Happy
Workplace เสริมสร้างประสิทธิภาพ มี
ความสุข สนุกกับงาน” (๘ ม.ค. 59)
- การบรรยายหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ EdPEx และ
AUN-QA
- Retreat เพื่อทาแผนยุทธศาสตร์คณะ
13 อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เพื่อสนับสนุนการ
ทางานของแต่ละกลุ่มงาน เช่น
นักวิชาการศึกษาที่ดี ขอบข่ายหน้าที่ที่
ควรรู้ การเขียน SAR
14 อบรมเรือ่ งการเบิกจ่ายสาหรับการ
เดินทางไปต่างประเทศและในประเทศ
โดยวิทยากรจากสานักตรวจสอบ (สตว.)

ปีงบประมาณ 2559
กลุ่ม หน่วยงานที่ จานวน
เป้าหมาย รับผิดชอบ คน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

16 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงาน
17 ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน

สาย
วิชาการ/
สนับสนุน

รศ.

60-70

สาย
สนับสนุน

รศ.

15-20

สาย
สนับสนุน

รศ.

6

สาย
สนับสนุน
สาย
สนับสนุน

รศ.

15-20

รศ.

15-20

มาตรการสนับสนุน
1 สนับสนุนการทาผลงานทางวิชาการ สายวิ ชาการ
2 ทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์
สายวิ ชาการ
- ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานใน
ประเทศและต่างประเทศ
- สนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนา ดูงาน
ฝึกอบรม ประชุมทางวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ
- จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 ทุนอุดหนุนการเขียนตารา
สายวิ ชาการ
4 ทุนอุดหนุนกรณีศึกษา
สายวิ ชาการ
5 ทุนอุดหนุนงานวิจัย
สายวิ ชาการ
6 ทุนอุดหนุนซื้อหนังสือวิชาการ
สายวิ ชาการ
7 ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรใน บุคลากรสาย
ประเทศ (โท)
สนับสนุน
8 ทุนสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสาย
ไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภายนอก สนับสนุน
9 ทุนอุดหนุนพัฒนาเจ้าหน้าที่คณะ
บุคลากรสาย
- การเข้าร่วมสัมมนา ดูงาน
สนับสนุน
ฝึกอบรม ประชุมทางวิชาการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
- ทุนการศึกษาเจ้าหน้าที่
- เงินอุดหนุนซื้อหนังสือวิชาการ

รศ.
รศ.

รศ.
รศ.
รศ.
รศ.
รศ.
รศ.
รศ.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

9
ลาดับ
ที่
9
10
11
12

รายการ
สนับสนุนการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน
Assessor Training
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลกรสาย
สนับสนุน
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ประเทศ (ตรี-โท)
ทุนสนับสนุนบุคลากร สอธ.และ วจ.
ไปอบรมภายนอก

กลุ่ม หน่วยงานที่ จานวน
เป้าหมาย รับผิดชอบ คน ม.ค.
สายวิ ชาการ/
สนับสนุน
บุคลากรสาย
สนับสนุน
บุคลากรสาย
สนับสนุน
บุคลากรสาย
สนับสนุน

บค.
บค.
บค.
บค.

ปีงบประมาณ 2559
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