แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

๑
สารบัญ
เรื่อง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หลักการและเหตุผล
ขอมูลทั่วไป
โครงสรางการบริหารงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอมูล บุคลากร และเจาหนาที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
แผนพัฒนาบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
การแบงสวนงานและการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
การเขาสูตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุนเสนทางความกาวหนาของ
ตําแหนงประเภทผูบริหาร
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (สายสนับสนุน)
แผนความตองการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
การวิเคราะหปญหาการบริหารงานดานบุคลากร ( SWOT)
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงบประมาณดานการพัฒนาศักยภาพผูบริหารและบุคลากร
กิจกรรม/โครงการดานการพัฒนาศักยภาพผูบริหารและบุคลากร
แผนการดําเนินงาน พัฒนาบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรมประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙
ระบบประเมินความพึงพอใจ

หนา
๒
๓
๕
๖
๗
๘
๑๐
๑๑
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

๒
หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา
๑๑ ระบุดังนี้ “ สวนราชการมีหนาที่พั ฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริม
และพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทั ศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปน
บุ ค ลากรที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพและมี ก ารเรี ยนรูร วมกั น ทั้ งนี้ เพื่ อ ประโยชน ในการปฏิ บั ติราชการของส วน
ราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”
แผนพัฒนาบุคลากร เปน แนวทาง กลยุทธหรือยุท ธศาสตรของสถาบั น ในการพั ฒนาบุ คลากร
ของสถาบั น ตามสาขาวิชาชีพ เพื่ อธํ ารงรั กษาบุ คลากรที่ มีป ระสิท ธิภ าพใหอ ยูคูอ งค กรตลอดไป โดย
แผนพัฒนาบุคลากรมีหลักการที่สําคัญ คือ การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการไทยที่
ระบุให ข าราชการตอ งกําหนดสมรรถนะ (Competency) และพั ฒ นาสมรรถนะให ข าราชการสามารถ
ปฏิบัตงิ านไดอยางมีประสิทธิผล ผลงานมีคุณภาพตามที่สํานักงาน ก.พ.และสํานักงาน ก.พ.ร.ไดผลักดันให
ทุกหนวยงานราชการมีการกําหนดสมรรถนะ และการประเมินผลสมรรถนะเพื่อจะไดทราบขอมูลพื้นฐาน
และนําไปสูการพัฒนาตอไป นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.ยังไดผลักดันการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและ
วัฒนธรรมการทํางานผานโครงการที่ เกี่ยวของกับการพั ฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํ างานของ
บุคลากรและหนวยงานภาครัฐ
ดัง นั้ น สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ นครสวรรค จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ ง
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒ นาบุ คลากรให สอดรับกั บการพัฒ นาสมรรถนะบุ คลากร และสามารถรองรับ
แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในอนาคต

๓
ขอมูลทั่วไป
ปรัชญา
อนุรักษ ฟน ฟู พัฒนา และเผยแพร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ํา
เจาพระยา
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม
เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ
๑. ประสานความรวมมือจัดการศึกษาวิชาการในทุกระดับ
๒. ประสานความรวมมือการวิจัยประวัติศาสตรและวัฒนธรรม สงเสริมและสืบสาน
โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓. บริการวิชาการแกสังคมและบูรณาการโครงการพระราชดําริ
๔. ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๕. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖. รวมสงเสริมการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ประสานรวมมือสรางโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและสงเสริมการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน
๒. สรางความรูและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสูการปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล
ชุมชน องคกร และภาคการผลิต
๓. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนของทองถิ่น
๔. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และสืบสานคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๕. สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมีโลกทัศนใหม
เกี่ยวกับการเรียนรูวฒ
ั นธรรมศึกษา
๖. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

๔
เปาประสงค
๑. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทางวัฒนธรรมที่ดีงามเปนที่ยอมรับ
ของสังคม
๒. มีฐานขอมูลทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตอยอดภูมิปญญาสูการพัฒนา
ทองถิ่น
๓. บุคลากรและหนวยงานทองถิ่น ไดรับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนทองถิ่น
๔. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่นเพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๕. ครูและบุคลกรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรูวัฒนธรรมศึกษา
๖. มีระบบบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

๕
โครงสรางการบริหารงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนหนวยงาน ตามโครงสรางการ
บริหารงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้

สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี
ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร

กลุมงานบริหาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการ

คณะกรรมการประจําสํานัก

รองผูอํานวยการ
ฝายกิจการนักศึกษา

กลุมงานสงเสริมและ
เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม

กลุมงานวิจัยและ
บริการวิชาการ

รองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ

หนวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ศิลปกรรมทองถิ่น
จ.นครสวรรค

๖
ขอมูล บุคลากร และเจาหนาที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผูบริหารทั้งสิ้น ๕ คน หัวหนางาน ๓ คน และเจาหนาทีป่ ฏิบัติงาน
๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒ คน โดยจําแนกไดดังนี้
๑. อาจารย ขาราชการ (สายวิชาการ)
๔
คน
๒. ขาราชการ (สายสนับสนุน)
๑
คน
๓. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
๓
คน
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
๓
คน
๕. ลูกจางชั่วคราว (สายสนับสนุน)
๑
คน
บุคลากรในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการบริหาร
๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
๒. อาจารยพงษศกั ดิ์ ศิริโสม
๓. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร
๔. อาจารยอนุสรณ สินสะอาด
๕. นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

หัวหนากลุมงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
หัวหนากลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
๒. ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
หัวหนากลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
๓. อาจารยพัทธดนย สนธิรกั ษ
หัวหนากลุมงานสงเสริมและเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔. อาจารยอนุสรณ สินสะอาด
หัวหนาหนวยอนุรักษส่งิ แวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
เจาหนาที่ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. นายปริญญา จั่นเจริญ
นักวิชาการศึกษา
๒. นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา
๓. นางชอลัดดา คันธชิต
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๔. นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ
นักวิจัย

๗
จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา
ประเภท
อาจารย ขาราชการ (สายวิชาการ)
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)
รวม

ปริญญา
ตรี
๐
๐
๓
๐
๓

วุฒิการศึกษา
ปริญญา
ปริญญา
โท
เอก
๒
๓
๓
๐
๑
๐
๐
๐
๖
๓

รวม
๔
๓
๓
๑
๑๒

จําแนกตามตําแหนงที่บรรจุแตงตั้ง
ตําแหนง

จํานวน
๔
๔
๑
๒
๑
๑๒

ผูบริหาร
หัวหนากลุมงาน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิจัย
รวม
จําแนกตามกลุมงาน
กลุมงาน
กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
กลุมงานสงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
กลุมงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น
กลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
รวม

ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา

จํานวน
๑
๑

นักวิชาการศึกษา
นักวิจัย

๑
๑
๔

๘
การแบงสวนงานและการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
 งานบริหารงานทั่วไป
 งานธุรการ – สารบรรณ
 งานการเงินและพัสดุ
 งานประกันคุณภาพ งานกพร.
 งานนโยบายและแผน
 งานประชาสัมพันธ
 งานประชุมและพิธกี าร
กลุมงานสงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
 งานวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
 งานสงเสริมกิจการนักศึกษา
 งานเสริมสรางอัตลักษณดา นวัฒนธรรมใหกับนักศึกษา
 งานอนุรักษ พัฒนา เผยแพรศิลปะการแสดง
 งานสราง ประสานงาน ทํากิจกรรมรวมกันกับเครือขายดานวัฒนธรรม
 งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 งานบริการวัฒนธรรมชุมชน ทองถิ่น
 งานสงเสริม สนับสนุนศักยภาพศิลปนพื้นบานและปราชญทองถิ่น
 งานจัดทําเอกสารสื่อมัลติมีเดียดานศิลปวัฒนธรรม
 งานจัดทําเอกสารแผนพับเผยแพรประชาสัมพันธ
 งานเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลและกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
 งานจัดทําเอกสารเพื่อการเผยแพรงานดานศิลปวัฒนธรรมและวารสารวัฒนธรรม
 งานศึกษารวบรวมขอมูลดานศาสนา
 งานเชื่อมความสัมพันธกับหนวยงานและวัฒนธรรม ๔ ภาค
 งานนําชมและบรรยายในหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค

๙
กลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
 จัดทําระบบฐานขอมูลฐานศิลปวัฒนธรรมเพื่อการสืบคนและการบริการผานระบบสารสนเทศ
 งานดูแลและปรับปรุงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมที่นําเสนอผานระบบสารสนเทศใหทันสมัยเปน
ปจจุบัน
 งานสํารวจ วิจัย และติดตามผลงานวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม
 งานรวบรวมและบันทึกงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยูในสํานักฯ และที่
ไดรับจากหนวยงานอื่น
 งานจัดการประชุม อบรม สัมมนา ศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ
กลุมงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
 งานศึกษารวบรวม บันทึกขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
 งานสงเสริมและสนับสนุนการแกปญหาการทําลายสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมในทองถิ่น
 งานสงเสริม และสนับสนุนใหเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมในทองถิ่น
 งานแหลงขอมูลทางวิชาการ ใหคําปรึกษาในการพิจารณาโครงการพัฒนาตางๆ ในพื้นที่แหลง
ธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อใหการพัฒนาดานตางๆไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น
 งานจัดทําวารสารเผยแพรงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
 งานสนับสนุนในการเผยแพรขาวสารและผลงานการอนุรักษฯ ผานระบบสารสนเทศ

๑๐
การเขาสูตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน
เสนทางความกาวหนาของตําแหนงประเภทผูบริหาร
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และเงื่อนไขอื่น ๆ
๑.๑ เปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หรือ
๑.๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และ
๑.๓ เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๔๓๖ เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติตางไป
จากคุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตํ าแหน งตามมาตรฐานกํ าหนดตําแหน ง ลงวัน ที่ ๑๘ พฤศจิ กายน ๒๕๕๓
หรือ เปนผูมี คุณ สมบั ติตรงตามมาตรฐานกําหนดตํ าแหน งประเภทผู บ ริ ห าร ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิ กายน
๒๕๕๔ ดังนี้
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ
สายงานบริหารงานทั่วไป และ
๒) ดํารงตําแหนงในระดับ ๘ หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา หนึ่ง ป หรือ
๓) ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๗ หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา สอง ป หรือ
๔) ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลวดังนี้
(ก) ประเภทผู บ ริ ห าร ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ห รื อ
เทียบเทา
(ข) ประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ไมนอยกวา หนึ่ง ป
(ค) ประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา และประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไมนอยกวา สี่ ป
(ง) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา สี่ ป
(ฉ) ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) หรือ (ง) หรือ (จ)
แลวแตกรณีตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.กําหนด และ
(ช) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง และ
๕) มีประสบการณที่เกี่ยวของกับงานของตําแหนงที่จะแตงตั้ง มาแลวไมนอย
กวา หนึ่ง ป และ
๖) ผานการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรองหรือผานการอบรมหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานหลั ก สู ตรการบริห ารงานอุ ดมศึ ก ษาระดั บ สู งที่ ก.พ.อ.
กําหนด และรับรองหนวยจัดในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอาจแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงไปกอน โดยตองเขารับการอบรมหลักสูตรดังกลาว ภายใน
ระยะเวลา สอง ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง

๑๑
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (สายสนับสนุน)
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เชี่ยวชาญพิเศษ
- เชี่ยวชาญไมนอยกวา ๒ ป
- เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับที่จะแตงตั้ง
เชี่ยวชาญ
- ชํานาญการพิเศษไมนอยกวา ๓ ป
- เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับที่จะแตงตั้ง
ชํานาญการพิเศษ
- ชํานาญการไมนอยกวา ๔ ป
- เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับที่จะแตงตั้ง
ชํานาญการ
- ปฏิบัติการมาแลว ป.เอก ไมนอยกวา ๒ ป
- ปฏิบัติการมาแลว ป.โท ไมนอยกวา ๔ ป
- ปฏิบัตกิ ารมาแลว ป.ตรี ไมนอยกวา ๖ ป
ปฏิบตั ิการ

๑๒
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (สายสนับสนุน)
ตําแหนงประเภททั่วไป

ชํานาญงานพิเศษ
- ชํานาญงานไมนอยกวา ๖ ป
- เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับที่จะแตงตั้ง
ชํานาญงาน
ปฏิบตั ิงาน

ปฏิบัติงานมาแลว ปวส. ไมนอยกวา ๔ ป
ปฏิบัติงานมาแลว ปวท. ไมนอยกวา ๕ ป
ปฏิบัติการมาแลว ปวช. ไมนอยกวา ๖ ป
เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับที่จะแตงตั้ง

๑๓
แผนความตองการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
แผนการทําผลงานทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
บรรจุ
ตําแหนง
อายุงาน
ตําแหนง
ทางวิชาชีพ
นายปริญญา จั่นเจริญ
นักวิชาการ ๖ ป ๖ เชี่ยวชาญ
ศึกษา
เดือน
เฉพาะ
นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร นักวิชาการ ๕ ป ๙ เชี่ยวชาญ
ศึกษา
เดือน
เฉพาะ
นางชอลัดดา คันธชิต
เจาหนาที่ ๕ ป ๒ เชี่ยวชาญ
บริหารงาน เดือน
เฉพาะ
ทั่วไป
นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ
นักวิจัย ๔ เดือน เชี่ยวชาญ
เฉพาะ
ชื่อ-สกุล

ปงบประมาณ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
ชํานาญ

การ
ชํานาญ

การ
ชํานาญ

การ
ระดับ

ชํานาญ
การ



แผนการศึกษาตอของบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อ-สกุล
นายปริญญา จั่นเจริญ

คุณ
วุฒิ
เดิม
ป.ตรี

นางสาวศุภรสวรรค
รอเพ็ชร
นางชอลัดดา คันธชิต

ป.ตรี

นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ

ป.โท

ป.ตรี

บรรจุ
ตําแหนง
นักวิชาการ
ศึกษา
นักวิชาการ
ศึกษา
เจาหนาที่
บริหารงาน
ทั่วไป
นักวิจัย

คุณวุฒิที่ สาขาที่
ปงบประมาณ
ตองการ ตองการ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
ศึกษาตอ ศึกษาตอ
๖ ป ๖ ป.โท
การ

เดือน
ประชา
สัมพันธ
๕ ป ๙ ป.โท
บริหาร

เดือน
ธุรกิจ
๕ ป ๒ ป.โท
บริหาร

เดือน
ธุรกิจ
อายุ
งาน

๔
เดือน

-

-

๑๔
การวิเคราะหปญหาการบริหารงานดานบุคลากร ( SWOT)
จุดแข็ง (S)
๑. บุคลากรมีความสามัคคี รวมมือรวมใจในการ
ทํางานเปนอยางดี
๒. บุคลากรสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน
๓. บุคลากรมีความเปนมิตร มีมนุษยสัมพันธที่ดี
๔. บุคลากรมีความรับผิดชอบ ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายเปนอยางดี มีความมุงมั่น ทุมเทในการ
ทํางาน
๕. มีบุคลากรที่มาจากหลายศาสตรที่เกี่ยวของกับ
งานดานศิลปะและวัฒนธรรม
โอกาส (O)
๑. เนื่องจากบุคลากรทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
ของแตละหนวยงานยังมีจํานวนจํากัด การดําเนิน
กิจกรรมรวมกันจะทําใหผลการดําเนินงานมี
ศักยภาพและเขมแข็งมากขึ้น
๒. อยูในพื้นที่ที่มีผูทรงคุณวุฒิทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรม สามารถเชิญมาใหความรูเพื่อพัฒนา
ความรูใหกับบุคลากรได

จุดออน (W)
๑. บุคลากรยังไมครอบคลุมทุกตําแหนงงาน
๒. จํานวนบุคลากรนอยไมเพียงพอตอปริมาณ
งาน
๓. ขาดผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและดาน
วัฒนธรรม
๔. ขาดการกระจายงาน มีงานหนักอยูกับคนใด
คนหนึ่ง บางคนก็ไมมีงาน
๕. ขาดบุคลากรประจําตองขอความรวมมือจาก
คณะตาง ๆ
อุปสรรค (T)
๑. บุคลากรที่สามารถดําเนินการในดานนี้ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ ใน
ระดับจังหวัดยังมีนอย การจัดการพัฒนา
องคความรูจึงดําเนินการไดคอนขางชา
๒. บุคลากรที่สามารถจะดําเนินงานในฐานะผูนํา
และประสานงานในการดําเนินกิจกรรม
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยยัง
ขาดแคลน และมีภาระงานจํานวนมาก จึง
ไมสามารถสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงาน
ในทองถิ่นไดอยางเต็มที่

๑๕
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร

ลําดับ

กิจกรรม

จํานวนกิจกรรม/
ปงบประมาณ ๒๕๕๙

๑

โครงการฝกอบรมดานความรูเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติราชการ

๑

๒

โครงการ / กิจกรรมดานการจัดการความรูหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู

๑

๓

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ

๒

๔

โครงการศึกษาดูงานในตางประเทศ

-

๕

จัดสงบุ คลากรเข าร วมอบรมดานคุ ณ ธรรม และจริยธรรมในการ
ใหบริการ และคุณภาพชีวิต
จั ดส ง บุ ค ลากรเข า ร ว มอบรมด า นความรู แ ละทั ก ษะที่ เกี่ ย วกั บ
ปฏิบัติงาน
จัดสงบุคลากรเขารวมฝกอบรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๖
๗
๘
๙
๑๐

ปรับปรุงกระบวนงานหลักของหนวยงานใหใชระยะเวลาดาเนินงาน
ลดลง
จัดทํารายละเอียดงานในทุกตําแหนงงาน (Job Description) ใหมี
ความชัดเจน
บุคลากรมีการปรับปรุงคูมือสาหรับการปฏิบัตงิ าน

๑
๑
๑
๑
๑

๑๖
แผนพัฒนาบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
การบริห ารงานบุ คคล เป นภารกิ จที่ สําคั ญ ในการบริห ารและเกี่ย วข อ งกั บ งานทุ ก ฝ ายจึ งเป น
ภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานดานบุคคลโดยเฉพาะที่ตองมุงปฏิบัติในกิจกรรม
ที่ เกี่ยวกับ บุคลากร เพื่ อทํ าให บุ คลากรในหน วยงานเป นทรัพ ยากรมนุ ษ ยที่ มีป ระสิทธิภ าพอั นจะสงผล
สําเร็จตอเปาหมายของหนวยงานการพัฒนาบุคลากรเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่
ตองปฏิ บั ติอยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภ าพใหกับ บุ คลากร ตลอดจนทําให บุค ลากรมี ความเติบ โต
กาวหนาและทันตอโลก โดยอาศั ยผลที่ ไดรับทราบจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนป ญหาที่
เกิดขึ้นภายในหนวยงานซึ่งตองมีการวิเคราะหสาเหตุปญหากอนวาเปนการขาดความรู / บุคลากรมีความ
เหนื่อยและทอถอยอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมในการทํางาน / ปริมาณงานมีมากเกินไป เพื่อนํามาใช
ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร พรอมทั้งเสริมสรางความสามารถดวยการใหการอบรม ซึ่ง
การฝกอบรมเปนกระบวนการที่จะทํ าให มี การเปลี่ย นแปลงพฤติ กรรมและ/หรือ ทัศ นคติ ข องบุ คลากร
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดดีย่งิ ขึ้น
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีวิธีการอบรมบุคลากรอยู ๒ วิธีคือ จัดสงบุคลากรไป อบรม และ
เชิญวิทยากรมาใหการอบรม และเพื่อใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จึงกําหนด ขั้นตอนการการดําเนินการและผูมีหนาที่เกี่ยวของ ในการพัฒนาบุคลากรสํานักดังนี้
รายละเอียด
๑. วิเคราะหปญหาที่ไดจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นของหนวยงาน
๒. พิจารณาวา ณ จุดใดของหนวยงานที่สมควรตอง
จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ทํางาน พรอมทั้งสํารวจความตองการในการ
ฝกอบรมเพิ่มเติมจากบุคลากรของหนวยงาน
๓. ดําเนินการเสนอเรื่องตอผูบริหารเพื่อให
พิจารณาสั่งการ
๔. ประเมินความจําเปนที่ตองมีการฝกอบรมและ
จัดลําดับความสําคัญกอนหลัง
๕. จัดสงบุคลากรไปอบรม และ จัดทําโครงการ
ฝกอบรมที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา
๖. ดําเนินการฝกอบรมตามโครงการที่ไดวางแผนไว
ขางตน
๗. ประเมินผล

ผูมีหนาที่เกี่ยวของ
- ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ
- หัวหนากลุมงาน
- ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ
- หัวหนากลุมงาน
- บุคลากรในหนวยงาน
- หัวหนากลุมงาน
- ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ
- รองผูอํานวยการ
- ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ
- หัวหนากลุมงาน
- บุคลากรในหนวยงาน
- หัวหนากลุมงานหรือผูไดรับมอบหมาย

๑๗
แผนงบประมาณดานการพัฒนาศักยภาพผูบริหารและบุคลากร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับตาง ๆ และบุคลากรในสังกัด โดยการสนับสนุนใหผูบริหารไดเขารวมประชุม
อบรม สั ม มนา ในกิ จกรรมที่ จัดขึ้ นทั้ ง ภายในและหน ว ยงานภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อเพิ่ ม พู นศั กยภาพในการบริห ารและการปฏิ บั ติง านงาน ให มี
ประสิท ธิภาพและประสิท ธิ ผล โดยมี เกณฑ การใหการสนับ สนุนดานการเงินเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับ ผูบริหารของสํานัก ในปงบประมาณ
๒๕๕๙ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตัวชี้วัด - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนบุคลากร ในการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน ไมนอยกวา ๒ กิจกรรม/โครงการ
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา (อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน) ไมนอยกวา รอยละ ๙๐
ลักษณะการพัฒนา
๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝกอบรม ศึกษาดู
งาน เขารวมประชุม สรางเครือขายการ
ประกันคุณภาพ ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และนํานักศึกษาเขารวม
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑ ป
- ค า เดิ น ทาง ที่ พั ก เบี้ ย เลี้ ย ง อาจารย
เจ า หน า ที่ ในการเข า ร ว มอบรม สั ม มนา
ประชุม ศึกษาดูงาน สรางเครือขายดานศิลปะ
และวั ฒ นธรรมภ ายในป ระเทศ และนํ า
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

กลุมเปาหมาย
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
หัวหนากลุมงาน
ผูปฏิบัติงานในกลุมงานตางๆ

งบประมาณที่ตั้ง
๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒๕๐,๐๐๐ บาท

ระยะเวลา
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑๘
กิจกรรม/โครงการดานการพัฒนาศักยภาพผูบริหารและบุคลากร
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด
๑. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา - จํานวนผูเขารวมโครงการ
แผนปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานดาน
- จํานวนเครือขายความรวมมือ
ศิลปะและวัฒนธรรม
- รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
๒. โครงการลงนามความรวมมือ แลกเปลี่ยน - จํานวนผูเขารวมโครงการ
วัฒนธรรม ศึกษาดูงานดานศิลปะและ
- จํานวนเครือขายความรวมมือ
วัฒนธรรม และดานประกันคุณภาพ
- รอยละความพึงพอใจของ
การศึกษา
ผูเขารวมโครงการ

เปาหมาย
- ๑๒ คน
- ๑ แหง
- รอยละ
๘๐
- ๑๔ คน
- ๑ แหง
- รอยละ
๘๐

งบประมาณ
๕๙,๕๗๐
บาท
๗๑,๗๐๐
บาท

ระยะเวลา
ผูรบั ผิดชอบ
ก.พ.๕๙ สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
พ.ค.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑๙
แผนการดําเนินงาน พัฒนาบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
รายการ
๑.ประชุม ผูบริหาร และหัวหนากลุมงาน เพื่อวิเคราะหปญหา
ที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ สํานักฯ ใน
ปงบประมาณ ๕๙
๒.พิจารณาวา ณ จุดใดของสํานักฯ ที่สมควรตองจัดใหมีการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางาน พรอมทั้ง
สํารวจความตองการในการฝกอบรมเพิ่มเติมจากบุคลากรของ
หนวยงาน
๓. ดําเนินการเสนอเรื่องตอผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
๔. ประเมินความจําเปนที่ตองมีการฝกอบรมและจัดลําดับ
ความสําคัญกอนหลัง
๕. จัดสงบุคลากรไปอบรม หรือ จัดทําโครงการฝกอบรมที่
ไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา
๖. ดําเนินการฝกอบรมตามโครงการที่ไดวางแผนไวขางตน
๗. ประเมินผล

ระยะเวลา
ต.ค. ๕๘
พ.ย. ๕๘

ธ.ค. ๕๘
ม.ค. ๕๙

ก.พ. ๕๙
มี.ค. ๕๙

เม.ย. ๕๙
พ.ค. ๕๙

มิ.ย. ๕๙
ก.ค. ๕๙

ดําเนินการภายใน ๑ เดือน หลังการฝกอบรม

ส.ค. ๕๙
ก.ย. ๕๙

๒๐
ระบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
สํานั กศิลปะและวั ฒนธรรมมีการประเมิ นความพึ งพอใจของบุ คลากรอยางเป นระบบ ทั้งที่เปน
ทางการ และไมเปนทางการ แสดงดังแผนภาพดังนี้

บุคลากร

ระบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

ไมเปนทางการ

สังเกต

ซักถาม

เปนทางการ

พูดคุย

แบบประเมิน

ผูบริหาร

*ปจจัยดานลบ เชน สภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
ปจจัยดานบวก เชน สนับสนุนความกาวหนาในสายงาน

แกไข ปจจัยดานลบ*
สงเสริมปจจัยดานบวก

รายงานขอเสนอแนะ

๒๑
แบบประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคากร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
๑.๑ เพศ

 ชาย

 หญิง

๑.๒ อายุ

 ต่ํากวา ๒๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป

๑.๓ สถานะ  ขาราชการ
 พนักงานราชการ

 ๒๑ – ๓๐ ป
 ๕๑ – ๖๐ ป

 ๓๑ – ๔๐ ป
 ๖๐ ปขึ้นไป

 ลูกจางประจํา
 ลูกจางชั่วคราว

 พนักงานมหาวิทยาลัย
 อื่น ๆ ระบุ…………………

สวนที่ ๒ ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการพัฒนาบุคลากร
คําชี้แจง โปรดอานขอความทําเครื่องหมาย  ลงชองระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ทานมากที่สุดเพียงชองเดียว
ประเด็นขอคําถาม
ความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรในรอบ ๑ ป ที่ผานมา
๑. หนวยงานสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา
ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู
๒. ไดรับโอกาสใหเขารวมกิจกรรมการพัฒนางาน
รูปแบบตาง ๆ ทั้งการทํางานเปนทีม การไดรับ
มอบหมายงานสําคัญ ๆ
๓. การอบรมเพิ่มเติมที่บุคลากรไดรับ เกี่ยวของโดยตรง
กับการพัฒนาความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
๔. บุคลากรที่ไดรับการอบรมเพิ่มเติม ไดนําความรูมาใช
ในการพัฒนาคุณภาพงานที่ไดรับผิดชอบ
๕. หนวยงานใหความสําคัญตอเรื่องการพัฒนาบุคลากร
๖. หนวยงานใหความสําคัญในการสรางแรงจูงใจและ
การมีสวนรวมของบุคลากรในการทํางานและ
กิจกรรม
๗. บุคลากรใหความสําคัญในการมีสวนรวมในงานและ
กิจกรรม

๕

ระดับความพึงพอใจ
๔
๓
๒

๑

๒๒
ประเด็นขอคําถาม

๕

ระดับความพึงพอใจ
๔
๓
๒

๘. ทานมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง และ
แสวงหาขอมูลขาวสารหรือโอกาสเพื่อการพัฒนา
ตนเองนอกเหนือจากขอมูลที่ไดรับจากหนวยงาน
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

๑

