แผนพัฒนาบุคลากร
ประจำป3งบประมาณ ๒๕๖๒
กองสื่อสารองค>กร
สำนักงานอธิการบดี
----------มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผูKจัดทำโดย นางสาวนภัสสร กัลปนาท นักวิชาการศึกษา
ผูKรับรองแผนการปฏิบัติงานประจำป3
พระครูพิศาลสรวุฒิ ผูKอำนวยการกองสื่อสารองค>กร

สSวนที่ ๑
บทสรุปผูKบริหาร
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
๑.ประวัติความเปWนมา
กองสื่อสารองค+กร เป.นส0วนงานหนึ่งที่สังกัดอยู0ในสำนักงานอธิการบดี ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขPอ ๑.๙ จึงออกประกาศไวP
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบ0งส0วนงาน พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีส0วนงานในกองสื่อสารองค+กร ตามประกาศมหาวิทยาลัยว0าดPวยเรื่อง ภารกิจ อำนาจ
หนPาที่และความรับผิดชอบของส0วนงานในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีการ
กำหนดกลุ0มงานแบ0งออกเป.น ๓ กลุ0มงาน ดังนี:้ - ๑. กลุ0มงานฐานขPอมูล ๒. กลุ0มงานสื่อสิ่งพิมพ+ ๓.
กลุ0มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กองสื่อสารองค>กร มีอำนาจหนPาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสื่อสารทำความเขPาใจและ
ประชาสัมพันธ+งานของมหาวิทยาลัยแก0บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โดยการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ+ในรูปแบบต0างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ+และสื่ออิเล็กทรอนิกส+ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวขPองหรือ
ที่ไดPรับมอบหมาย
๑) กลุSมงานฐานขKอมูลสื่อสารองค>กร ปฏิบัติงานรวบรวมขPอมูลสารสนเทศของส0วนงานต0างๆ เพื่อ
จัดทำเป.นระบบฐานขPอมูลในการเผยแพร0ภายในและภายนอกองค+กร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวขPองหรือ
ที่ไดPรับมอบหมาย
๒) กลุSมงานสื่อสิ่งพิมพ> ปฏิบัติงานกำหนดรูปแบบและทิศทางการประชาสัมพันธ+ผ0านสื่อสิ่งพิ มพ+
รูปแบบต0างๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวขPองหรือที่ไดPรับมอบหมาย
๓) กลุSมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธ+ กิจการของมหาวิทยาลัย ผ0าน
ระบบอินเตอร+เน็ต มัลติมีเดีย อุปกรณ+สื่อใหม0และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวขPองหรือที่ไดPรับมอบหมาย
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กองสื่อสารองค+กรไดPกำหนดนโยบายการบริหารเพื่อมุง0 สัมฤทธิ์ผลของงานเพื่อใหPมีการพัฒนา
อย0างมีประสิทธิภาพและต0อเนื่องและสามารถเขPาถึงผูPรับบริการไดPอย0างรวดเร็ว จึงมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพใหPเกิดขึ้นในแต0ละงานอย0างต0อเนื่องและเกิดวัฒนธรรมองค+กรที่ดี มีความร0วมมือระหว0าง
ผูPบริหาร ผูPปฏิบัติงานและผูPเขPารับบริการไดPดำเนินการอย0างต0อเนือ่ งเพื่อใหPการดำเนินการไปไปตาม
วัตถุประสงค+โดยใชPยุทธศาสตร+บริการวิชาการแก0สังคมสำนักส0งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากเป.นหน0วยงานที่อยู0ใต
กำกับรองอธิการบดีฝjายประชาสัมพันธ+ และมีภารกิจของผูPอำนวยการอยู0ในแผนนีจ้ ึงใชPเป.นกรอบ
แนวทางเพื่อใหPบุคลากรส0วนงานบริหาร สำนักส0งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เพื่อใหP
ดำเนินงานครบถPวนตามภารกิจที่กำหนดการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยเนPนผลสัมฤทธิ์ของผลการ
ดำเนินงานและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของบุคลากรและส0วนงานไดPกำหนดแนวทางในการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร+การพัฒนาบุคลากรภายใตPยุทธศาสตร+แผนการ
ปฏิบัติการประจำปkที่มีความสอดคลPองกับผลการวิเคราะห+สภาพแวดลPอมของกองสื่อสารองค+ฏร เพื่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรใหPบรรลุตามเปlาหมายที่วางไวPการพัฒนาบุคลากรเป.นสิ่งสำคัญในการ
พัฒนางาน พัฒนาคนเพื่อนำองค+กรไปสู0ความเป.นและบุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติใหPเกิดผล
ประโยชน+สูงสุดต0อองค+กร
วิสัยทัศน>
เป.นหน0วยงานสื่อสารองค+กรแก0บุคลากรมหาวิทยาลัยและหน0วยงานภายนอกอย0างมีประสิทธิภาพ
คSานิยม สื่อสารองค+กรอย0างทันเหตุการณ+ ทันสมัย ฉับไว และครอบคลุม
ยุทธศาสตร> (Stratigies)
๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ+และเผยแพร0ขPอมูลข0าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย0างต0อเนื่อง
๒ สรPางเครือข0ายสนับสนุนการประชาสัมพันธ+แก0บุคลากรมหาวิทยาลัย
๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดPานการสื่อสารองค+กรอย0างมีประสิทธิภาพ
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สSวนที่ ๒
ยุทธศาสตร>การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาบุคลากรกองสื่อสารองค+กร ไดPกำหนดวิสัยทัศน+ พันธกิจ เปlาหมายเชิงกลยุทธ+และยุทธศาสตร+
ในการพัฒนากำลังคน เพื่อเป.นกรอบแนวทางในการพัฒนายุคลากรในความรับผิดชอบ ดังนี้ วิสัยทัศน+ยุทธศาสตร+
ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกองสื่อสารองค+กร
ยุทธศาสตร>ที่ ๑ ยุทธศาสตร>การสรKางระบบการจัดการความรูKและพัฒนาบุคลากร
๑.๑แผนงานพัฒนาความรูPในองค+กร
๑.๒แผนงานดPานการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร>ที่ ๒ ยุทธศาสตร>ดKานการฝfกอบรม
๒.๑ แผนงานจัดฝoกอบรมของกองสื่อสารองค+กรเท0าทีจ่ ำเป.น
๒.๒ แผนงานฝoกอบรมบุคลากรในส0วนงานอื่นต0างทีจ่ ัดขึ้นเฉพาะดPาน
ยุทธศาสตร>ที่ ๓ ยุทธศาสตร>ดาK นองค>กรแหSงการเรียนรูK (Learning Organization)
๓.๑ แผนการจัดการความรูPความรูPเพือ่ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร+และการพัฒนากำลังคน
๓.๒ แผนงานสรPางเครือข0ายความร0วมมือการพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร+
ยุทธศาสตร>ที่ ๑ ยุทธศาสตร>การสรKางระบบการจัดการความรูKและพัฒนาบุคลากร
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
รายละเอียดโครงการ
๑.๑แผนงานพัฒนาความรูKในองค>กร
การดำเนินงานของคณะกรรมการ จำนวนครั ้ ง ของการประชุ ม ของ จั ด กิ จ กรรมประชุ ม เพื ่ อ กำหนด
พัฒนาบุคลากรและยุทธศาสตร+การ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกอง แนวทางในการพัฒนาบุ คลกรและ
พัฒนากำลังคน
สื่อสารองค+กร
การดำเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
ยุทธศาสตร+การพัฒนา
๑.๒แผนพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตSอ ฝfกอบรมทัศนศึกษางานภายใน/ภายนอกประเทศ
การจัดทำแผนพัฒ นาบุคลากรใน กองสื่อสารองค+กร จัดทำแผนปฏิบัติ กองสื่อสารองค+กรจัดทำแผนพัฒนา
กองสื่อสารองค+กร
เป.นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร บุ ค ลากรในส0 ว นงานกองสื ่ อ สาร
ในส0วนงานปkงบประมาณ ๒๕๖๑ - องค+กร
๒๕๖๒ แลPวเสร็จ
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การประชุ ม ประสานแผนพั ฒ นา
บุคลากร

- กองสื ่ อ สารองค+ ก รจั ด ทำ ป ร ะ ชุ มคณะก รรมกา รจั ด ทำ

แผนปฏิบัติเ ป.นแนวทางในการ แผนพัฒนาบุคลากร ปkงบประมาณ
พั ฒ นาบุ ค ลากรในส0 ว นงาน ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ปkงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
- ก อ ง ส ื ่ อ ส า ร อ ง + ก ร มี
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรประจำปk
งบประมาณของส0วนงาน
- มีแนวทางการประสานการ
พ ั ฒ น า บ ุ ค ล า ก ร ป ร ะ จ ำ ปk
งบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร>ที่ ๒ ยุทธศาสตร>ดKานการฝfกอบรม
๒.๑ แผนงานจัดฝfกอบรมของกองสื่อสารองค>กร เทSาที่จำเปWน
การพิ จ ารณาเลื ่ อ นขั ้ น เงิ น เดือ น มีการพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือน
บุคลากรของกองสื่อสารองค+กร
การดำเนินการทางวินัยในส0วนงาน มีการดำเนินการทางวินัยในกรณีที่
ตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย บุคลากรกระทำผิดทางวินัย

พิ จ ารณาเลื ่ อ นขั ้ น เงิ น เดื อ นทุ ก
ระดับ
ผูPบ ริห าร สามารถดำเนินการทาง
วิ น ั ย สำหรั บ บุ ค ลากรในส0 ว นงาน
กระทำความผิด
การสรรหาคัดเลือกบุคลากรในส0วน การสรรหาบุค ลากรและคัดเลือ ก การสรรหาบุคลากรและคัดเลือ ก
กองสื่อสารองค+กร
บุคลากรในส0วนงาน
บุคลากรในส0วนงาน
2.2 แผนงานฝfกอบรมบุคลากรในสSวนงานอื่นตSางที่จัดขึ้นเฉพาะดKาน
การแผนงานฝoก อบรมบุคลากรใน ม ี ก า ร จ ั ด ฝ o ก อ บ ร ม ส ั ม ม น า จั ด ทำโครงการ/กิ จ กรรม หรื อ
ส0วนงานอื่นต0างที่จัดขึ้นเฉพาะดPาน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลั ก สู ต รที ่ เ พิ ่ ม ศั ก ยภาพในการ
หรือ การใหPความรูPแก0บุคลารกใน ปฏิบ ัติง านใหPก ับ บุคลากรในส0วน
หลักสูตรต0างๆที่เกี่ยวขPองเพื่อใหPเกิด กองสื่อสารองค+กร
ประโยชน+ป ระโยชน+ส ูงสุดกับส0วน
งานบริห ารและมุ0งผลสัม ฤทธิ์ของ
ผลงานเป.นหลัก
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ยุทธศาสตร>ที่ 3 ยุทธศาสตร>ดาK นองค>กรแหSงการเรียนรูK (Learning Organization)
3.1 แผนการจัดการความรูKความรูKเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร>และการพัฒนากำลังคน
แผนการจัดการความรูPความรูPเ พื่อ มี แ ผนการจั ด การความรู P เ พื่ อ คณะทำงานจัดทำระบบการบริหาร
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร+และ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร+
ความรู P เ พื ่ อ สนั บ สนุ น ประเด็ น
การพัฒนากำลังคน
ยุทธศาสตร+การพัฒนาปk ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
3.2 แผนงานสรKางเครือขSายความรSวมมือการพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร>
แผนงานสรP า งเครื อ ข0 า ยความ มีก ารจัดทำโครงการความร0วมมือ จั ด ทำโครงการความร0 ว มมื อ ทาง
ร0 ว มมื อ การพั ฒ นากำลั ง คนเพื่ อ ทางความรูPระหว0างส0วนงานต0างๆ วิ ชาการระหว0 างส0 วนงานต0 างๆใน
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร+
ส0วนงานบริหารเพื่อความร0วมมือใน
การพั ฒ นาบุ ค ลากรระหว0 า งส0วน
งานๆต0างที่จัดขึ้น
สSวนที่ ๓

๓. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร>การพัฒนาบุคคล
กองสือ่ สารองค+กรไดPกำหนดโครงสรPางการบริหารจัดการและแนวทางการติดตามประเมินผล เพื่อใชPเป.น
แนวทางเครื่องมือตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร+การพัฒนาบุคลากรใหPบรรลุวัตถุประสงค+ที่วางไวPมากนPอย
เพียงใด โดยกำหนดแนวทางไวPดังนี้

๓.๑ การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการและติดตามผลการทำงานตามยุทธศาสตร+การพัฒนาบุคลากรของกองสื่อสารองค+กร
๑. ใหPมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ทำหนPาที่วิเคราะห+และวางระบบการ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานต0อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร+การพัฒนากำลังคนของกอง
สื่อสารองค+กร โดยมีโครงการการบริการเพื่อการบริหารจัดการและติดตามประเมินผล
๓.๒ การติดตามประเมินผล
เพื่อใหPการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงตPองมีการดำเนินงานดังต0อไปนี้
กำหนดตัวชี้วัดเพื่อเป.นเครื่องวัดความสำเร็จและผลกระทบของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร+ส0วนงาน
โดยกำหนดตัวชี้วัดไวP ๒ ระดับ ดังนี้
- ตัวชี้วัดตามเปlาหมายระดับยุทธศาสตร+ ซึ่งเป.นการวัดประสิทธิผลของแต0ละยุทธศาสตร+การพัฒนา (Output)
- ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป.นความวัดความสำเร็จและผลกระทบของโครงการ
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สSวนที่ ๔
การพัฒนาบุคลากร กองสื่อสารองค>กร
หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ในสภาวะยุคการแข0งขันไม0ว0าจะเป.นการเปลี่ยนแปลงทางดPานเทคโนโลยี การบริหารจัดการที่มีการแข0งขัน
ที่ล้ำสมัยซึ่งทำใหPเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+และองค+กรต0างๆเพื่อที่ใหPมองเห็นถึงความสำคัญของ
การเปลี่ยนแปลง ทางความคิด วิธีการทำงานเพื่อ แสวงหาระบบการพัฒนาในรูแบบใหม0ม าเพื่อ พัฒนาตนเอง
พัฒ นาองค+กรใหPไปสู0ความสำเร็จขององค+ก าร และการนำหลักการที่มีการเปลี่ยนแปลงมาประยุกต+ใชPในการ
ปฏิบัติงานเพื่อมุ0งผลสัมฤทธิ์ขององค+
การพัฒนาทรัพยากรบุคล กองสื่อสารองค+กร เป.นส0วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ที่ใหPบริการขPอมูลข0าวสาร ทั้งสื่อออนไลน+และออฟไลน+ ทำใหPมีการติดต0อสื่อสารและรับรูPความเคลื่อนไหว
ในองค+กรขนาดใหญ0ไดPดีมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาองค+กรใหPเป.นองค+กรแห0งการเรียนรูP Learning เป.นองค+กรที่
มีการพัฒนาอยู0เสมอ การพัฒนาบุคลากร การนำนโยบายไปปฏิบัติ กระบวนการบริหารจัดการตามรูปแบบของ
มหาวิทยาลัย
กองสื่อสารองค+กรไดPตระหนักถึงการบริหารจัดการในรูปแบบขององค+รวมโดยใหPความสำคัญในทักษะที่เกิด
ประโยชน+แก0องค+กร เช0น ความรูPและประสบการณ+ แบบแผนทางความคิด การมีวิสัยทัศน+ที่ดี การทำงานเป.นทีม
การคิดออย0างเป.นระบบรวม การบริหารงานดPานพระพุทธศาสนาและการเผยแพร0รวมไปถึงการพัฒนาการศึก ษามี
ความสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหPเท0าทันกับ
สังคมโลกในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดPานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การติดต0อสื่อสารเชื่อมโยงเครือข0าย
โดยใชPสื่อทางโทรทัศน+เป.นสื่อกลางทางการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร0พระพุทธศาสนา กิจกรรมของคณะ
สงฆ+ ดPวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
วัตถุประสงค>
๑.เพื่อเป.นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของกองสื่อสารองค+กร ประจำปkงบประมาณ ๒๕๖๑
ดPานความรูแP ละทักษะของการปฏิบัตงิ าน
ดPานการใหPบริการ
ดPานบุคลิกภาพ ศีลธรรม จริยธรรม
ดPานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.เพื่อพัฒนาความรูPทกั ษะนำมาประยุกต+ใชPในการปฏิบัตงิ านและสื่อเทคโนโลยีทที่ ันสมัย
๓.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ศักยภาพ และความกPาวหนPาทางสายอาชีพของบุคลากรทุกระดับอย0าง
ต0อเนื่องและเป.นระบบ
๔.เพื่อมุง0 ผลสัมฤทธิ์ของงานและสรPางค0านิยมและสรPางความมีส0วนร0วมในส0วนงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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เปvาหมายการพัฒนา
๑.การพัฒนาบุคลากรในระดับผูบP ริหารและเจPาหนPาที่สายปฏิบัติการ
๒.การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรในตำแหน0งงานทีร่ บั ผิดชอบ
๓.การพัฒนาเพือ่ มุ0งสัมฤทธิผ์ ลของลูกจPางประจำ
๔.การพัฒนาลูกจPางชั่วคราว
๑.เชิงปริมาณจำนวนบุคลากรที่เขPารับการอบรมตามที่กองสือ่ สารองค+กรกำหนด รPอยละ ๘๐
๒.เชิงคุณภาพบุคลากรที่ไดPรบั การพัฒนา สามารถนความรูมP าประยุกต+ใชPไดPจริงและเป.นประโยชน+ต0อส0วน
งานอย0างเป.นรูปธรรม
สSวนที่ ๕
การวิเคราะห>การจัดทำแผนพัฒนารายบุคลดKวยเทคนิค
SWOT Analysis

จุดแข็ง
๑.ผูPบริหารใหPความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น
๒.บุคลากรมีการพัฒนาและความกPาวหนPาในการปฏิบัติงาน
๓.บุคลากรมีความเป.นมืออาชีพในสายงานของตน
จุดอSอน
๑.กองสื่อสารองค+กรมอบหมายงานตามภาระหนPาที่ไม0ชัดเจนจึงทำใหPการปฏิบัติงานเป.นไปอย0างล0าชPา
๒.จำนวนบุคลากรบรรจุแต0งตั้งไม0เพียงพอตามอัตรากำลัง ปริมาณงานมากกว0าจำนวนบุคลากร
๓.บุคลากรในส0วนงานบางคนไม0มีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ
โอกาส
๑.การส0งเสริมและใหPความสำคัญต0อการพัฒนาบุคลากร
๒.เป.นหน0วยงานที่ติดต0อสือ่ สารกับหน0วยงานอื่นๆ ตลอดเวลา และมีแหล0งกระจายขPอมูลหลากหลายช0องทาง
๓.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูPซึ่งกันและกันภายในเครือข0ายสื่อสารองค+กรทั่วประเทศส0วนงาน
อุปสรรค
๑.กฎระเบียบขPอบังคับไม0เอื้อต0อการพัฒนาบุคลากร
๒.บุคลากรไม0ไดPรับการพัฒนาและฝoกอบรมตามตำแหน0งหนPาที่ของตน
๓.บุคลากรยังขาดความรูP ความเขPาใจเรื่องวินัยที่ถือปฏิบัติ
๔.งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตPองใชPอย0างจำกัด
๕.การพัฒนาบุคลากรยังเนPนไปที่การพัฒนาโครงสรPางพื้นฐาน มากกว0าการพัฒนาคน
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กลุ#มงานนักจัดการงานทั่วไป
ลำดับที่
รายนามบุคลากร
๑. นายวรวุฒิ ศรีสลัด
นักจัดการงานทั่วไป

ส#วนที่ ๖
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคล กองสื่อสารองค:กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิเคราะห7ภาระงาน
๑.จัดทำ รับเอกสารบันทึกเข?า-ออก กองสือ่ สารองค7กร
๒.จัดทำทะเบียนวัสดุครุภัณฑ7ของกองสื่อสารองค7กร
๓.จัดทำสือ่ สิง่ พิมพ7 ออกแบบไวนิล หรืองานที่ได?รบั มอบหมาย
๔.จัดแฟRมตรวจสอบหนังสือแล?วนำเสนอผู?บริหาร
๕.ติดตามเรือ่ งตUางๆที่เสนอผู?บงั คับบัญชาตั้งแตUต?นจนจบ
ดำเนินการขออนุมัติเบิกจUายจากงบประมาณแผUนดินและงบประมาณรายได?
๖.จัดทำวารสารมหาจุฬาสารออนไลน7
๗.เดินเอกสาร
๘.ถUายทำภาพขUาวกิจกรรมลงสื่อออนไลน7ของมหาวิทยาลัย
๙.นำข?อมูลที่มีจัดลง Data Server เก็บเปhนฐานข?อมูล
๗.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได?รบั มอบหมาย

แผนพัฒนาความรูร? ายบุคคล
๑ต? อ งได? ร ั บ การพั ฒ นาความรู?
ความสามารถในงานด? า นการ
บริหารงานบุคล
-การบริหารจัดการด?านเอกสาร
-การแก?ไขปlญหาได?อยUางได?ผล
-การพัฒนาองค7ความรู?ของ
เจ?าหน?าที่
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กลุ#มงานนักวิชาการศึกษา
ลำดับที่ รายนามบุคลากร
๒. นางสาวนภัสสร
กัลปนาท
นักวิชาการศึกษา

วิเคราะห7ภาระงาน
๑.ดูแลเว็บไซต7กองสื่อสารองค7กรและเว็บมหาวิทยาลัย เรื่องขUาวสารกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม คลังภาพ
๒.ดูแลเพจกองสือ่ สารองค7กร และเพจมหาวิทยาลัยในการลงขUาว
๓.รายงานและสรุปผล ประเมินการประชาสัมพันธ7ของหนUวยงานตUอ
มหาวิทยาลัย
๔.เขียนขUาวประชาสัมพันธ7 กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๕. เขียนของบประมาณประจำ
๖. สรุปงบประมาณประจำปp
๗. จัดทำแผนและโครงการประจำปp
๘. รวบรวมสารสนเทศของหนUวยงานมาสังเคราะห7และเผยแพรU
๙. ตอบปlญหาของผู?ทเี่ ข?ามาสอบถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทางสื่อออนไลน7
๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได?รบั มอบหมาย

แผนพัฒนาความรูร? ายบุคคล
๑.ต?องได?รบั การพัฒนาความรู?
ความสามารถด?านตUางๆเชUน
-พัฒนาความรู?ความสามารถที่
จำเปhนสำหรับนักวิชาการศึกษา
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
- ด?านการดูแลเว็บไซต7
-พัฒนาทักษะที่จำเปhนสำหรับการ
เขียนขUาวในรูปแบบที่สร?างสรรค7
- พัฒนาทักษะการเขียน
แผนปฏิ บ ั ต ิก ารและแผนพัฒ นา
ของหนUวยงาน
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แผนพัฒนาบุคลาร (Individual Development Plan – IDP)
๑. ความสามารถหลักของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
(Employee Core Competencies )
๑.ความสามารถในการบริหารจัดการ
๒.ความเชี่ยวชาญในงาน
๓.ความคิดริเริ่มสร=างสรรค>
๔.ความสามารถในการใช= IT ในการทำงาน
๕.ความเข=าใจในทิศทางขององค>กร
๖.การพัฒนาตนเอง
๗.การมีจิตบริการ
๘.บุคลิกภาพ
๒. ความสามารถหลักเฉพาะงาน (Functional Competency)
๑.ความรู=ในด=านงานด=านการออกแบบสื่อ
๒.ความรู=ในด=านงานเลขานุการ/ธุรการ
๓.ความสามารถในการคิดสร=างสรรค>
๔.ความสามารถในการใช= IT และเว็บไซต>
๕.ความสามารถในการติดตZอประสานงาน
๖.ความสามารถในการผลิตสื่อ
๗.ความสามารถในการใช=สื่อใหมZประชาสัมพันธ>

11

แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan – IDP )
กองสื่อสารองค>กรของ พระครูพิศาลสรวุฒิ
ตำแหนZง ผู=อำนวยการกองสื่อสารองค>กร
Competency
ความเชี่ยวชาญ
ในงาน

ความเข=าใจใน
ทิศทางองค>กร

ความรู=ด=านงาน
และธุรการ

กิจกรรมพัฒนา
๑. ศึกษาด=วยตนเอง
๒. การสอนงาน
ถZายทอดงานให=
ผู=ใต=บังคับบัญชา
เข=ารZวมกิจกรรมของ
องค>กร

ความสามารถใน
การใช=ภาษา

๑. ศึกษาด=วยตนเอง
๒. การสอนงาน
ถZายทอดงานให=
ผู=ใต=บังคับบัญชา
เข=ารับการอบรมและ
ฝoกฝนด=วยตนเอง

ความคิดริเริ่ม
สร=างสรรค>

เข=ารZวมกิจกรรมนอก
องค>กร

รายละเอียดพัฒนา
เรียนรู=จากการทำงาน
และถZายงานได=

เข=ารZวมกิจกรรมกับ
หนZวยงานอื่นๆ เพือ่
สร=างความเข=าใจภายใน
องค>กรรZวมกัน
เข=ารับการฝoกอบรม
และงานสารบรรณ
ศึกษาจากประสบการณ>
ไปตZางประเทศฝoกภาษา
และเข=ารZวมฝoกอบรม
หลักสูตรทางด=านภาษา
กับสถาบันภาษา
ศึกษาแนวทางการ
ดำเนินงานจากสZวนงาน
อื่นๆ เพื่อนำมา
ประยุกต>ใช=ในสZวนงาน

เปgาหมาย
เกิดการ
ปฏิบัติงานที่
ถูกต=อง

เวลา
๑ ต.ค. ๖๑
๓๐ ก.ย.
๖๒
เกิดจากการำงาน ๑ ต.ค. ๖๑
แบบมีเครือขZาย
๓๐ ก.ย.
๖๒
พัฒนาความรู= ๑ ต.ค. ๖๑
ความสามารถ
เปqนที่ยอมรับ
๓๐ ก.ย.
๖๒
มีการพัฒนาเพิม่ ๑ ต.ค. ๖๑
มากขึ้น
๓๐ ก.ย.
๖๒
พัฒนางานให=มี ๑ ต.ค. ๖๑
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
๓๐ ก.ย.
๖๒

12

แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan – IDP )
กองสื่อสารองค>กร ของ นางสาวนภัสสร กัลปนาท ตำแหนZง นักวิชาการศึกษา
Competency

กิจกรรมพัฒนา

รายละเอียดพัฒนา

เปgาหมาย

เวลา

ความเชี่ยวชาญ

ศึกษาด=วย

เรียนรู=จากการทำงาน

เกิดการปฏิบัติงานที่

๑ ต.ค. ๖๑

ตนเอง

และการศึกษางานให=

ถูกต=อง

ในงานด=านสื่อสาน
องค>กร

และเข=ารับการอบรม

เข=าใจอยZางถูกต=อง

๓๐ ก.ย. ๖๒

ความเข=าใจในทิศทาง

เข=ารZวมกิจกรรมของ

เข=ารZวมกิจกรรมกับ

เกิดจากการำงานแบบ

องค>กร

องค>กร

หนZวยงานอื่นๆ เพื่อ

มีเครือขZาย

สร=างความเข=าใจ
ศึกษาด=วย

ด=านการสื่อสารและ
การใช=เทคโนโลยีมา

เข=ารับการฝoกอบรม

พัฒนาความรู=

ตนเองและเข=า

จากผู=เชี่ยวชาญ

ความสามารถเปqนที่

รับการอบรม

ทางด=านนั้นๆ

ยอมรับ

-

๑ ต.ค. ๖๑
๓๐ ก.ย. ๖๒

ประยุกต>ใช=
มีจิตใจบริการ

๑ ต.ค. ๖๑

๓๐ ก.ย. ๖๒

ภายในองค>กรรZวมกัน
ความรู=ความเข=าใจ

-

เข=ารZวมกิจกรรมของ

อบรมเกี่ยวกับการ

พัฒนาการบริการให=

องค>กรและชZวยเหลือ

บริการ

เปqนที่พอใจแกZ

หนZวยงานตZางๆ

ผู=รับบริการ

๑ ต.ค. ๖๑
๓๐ ก.ย. ๖๒

ความคิดริเริ่ม

เข=ารZวมกิจกรรมนอก

ศึกษาแนวทางการ

พัฒนางานให=มี

สร=างสรรค>

องค>กร

ดำเนินงานจากสZวน
งานอื่นๆ เพื่อนำมา

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ประยุกต>ใช=ในสZวน

๑ ต.ค. ๖๑
๓๐ ก.ย. ๖๒

งาน
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แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan – IDP )
กองสื่อสารองค>กร ของ นายวรวุฒิ ศรีสลัด ตำแหนZง นักจัดการงานทั่วไป
Competency

กิจกรรมพัฒนา

รายละเอียดพัฒนา

เปgาหมาย

เวลา

ความเชี่ยวชาญ

ศึกษาด=วย

เรียนรู=จากการทำงาน

เกิดการปฏิบัติงานที่

๑ ต.ค. ๖๑

และถZายงานได=

ถูกต=อง

ในงาน

ตนเอง
การสอนงานถZายทอด

๓๐ ก.ย. ๖๒

งานให=
ผู=ใต=บังคับบัญชา
ความเข=าใจในทิศทาง

เข=ารZวมกิจกรรมของ

เข=ารZวมกิจกรรมกับ

เกิดจากการำงานแบบ

องค>กร

องค>กร

หนZวยงานอื่นๆ เพื่อ

มีเครือขZาย

สร=างความเข=าใจ
ภายในองค>กรรZวมกัน
ความรู=ด=านงาน
และธุรการ

๓๐ ก.ย. ๖๒

ศึกษาด=วย

เข=ารับการฝoกอบรม

พัฒนาความรู=

ตนเอง

และงานสารบรรณ

ความสามารถเปqนที่

ศึกษาจาก

ยอมรับ

การสอนงานถZายทอด
งานให=

๑ ต.ค. ๖๑

๑ ต.ค. ๖๑
๓๐ ก.ย. ๖๒

ประสบการณ>

ผู=ใต=บังคับบัญชา
ความสามารถใน

ศึกษาด=วย

เข=ารับการฝoกอบรม

พัฒนาความรู=

ถZายภาพ ทำขZาว และ

ตนเองและเข=า

จากผู=เชี่ยวชาญ

ความสามารถเปqนที่

ใช=เทคโนโลยีหรือ

รับการอบรม

ทางด=านนั้นๆ

ยอมรับ

๑ ต.ค. ๖๑
๓๐ ก.ย. ๖๒

โปรแกรมชั้นสูงให=เปqน
ประโยชน>
ความคิดริเริ่ม

เข=ารZวมกิจกรรมนอก

ศึกษาแนวทางการ

พัฒนางานให=มี

สร=างสรรค>

องค>กร

ดำเนินงานจากสZวน

ประสิทธิภาพมากขึ้น

งานอื่นๆ

๑ ต.ค. ๖๑
๓๐ ก.ย. ๖๒
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ส[วนที่ ๗
จรรยาบรรณบุคลากร มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตdองยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
๑.มีศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน> และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๒.ประพฤติปฏิบัติอยูZในพระธรรมวินัย ศีลธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย>สุจริตปฏิบัติงานโดยยึดหลัก ศีลธรรม
นโยบาย กฎ ข=อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
๓.ละเว=นการประพฤติปฏิบัติหรือกระทำใดๆอันอาจมีผลกระทบตZอชื่อเสียงและภาพลักษณ>ของมหาวิทยาลัย
๔.มีศรัทธายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเปqนประมุข
๕.รู=รักสามัคคี มีศรัทธายึดมั่นในแนวทางแก=ปvญหาด=วยสันติวิธี
๖.มีทัศนคติ มีความรับผิดชอบตZอหน=าที่ มีความเสมอภาค ปราศจากอคติและปฏิบัติหน=าที่เ ต็ม ความสามารถ
ตามมาตรฐานภาระงานที่กำหนด
๗.ขยันมุZงมั่นและใฝxใจพัฒนาตนให=มีความรู= มีทักษะการทำงาน รวมถึงมีบุคลิกภาพเหมาะสมแกZฐานะ
๘.กัลยาณมิตรตZอเพื่อนรZวมงาน และปฏิบัติงานด=วยความมีมนุษย>สัมพันธ>อันดีกับเพื่อนรZวมงาน มีเมตตาทาง
กาย วาจา และใจตZอเพื่อนรZวมงาน มีน้ำใจ ให=ความเคารพผู=อื่น
๙.ให=เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนรZวมงาน มีอิสระทางความคิดและยอมรับฟvงความคิดเห็นของผู=อื่น
๑๐.ปฏิบัติตนด=วยความรับผิดชอบตZอเพื่อนรZวมงาน สังคม และประเทศชาติ
๑๑.มีความสุภาพเรียบร=อยทางการ วาจา ปฏิบัติยึดมั่นกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตในขณะปฏิบัติหน=าที่
และโอกาสอื่นๆ
๑๒.อุทิศเวลาปฏิบัติงานตรงตZอเวลาอยZางสม่ำเสมอ ใช=เวลาปฏิบัติงานให=เปqนประโยชน>ตZอมหาวิท ยาลัยอยZาง
เต็มที่
๑๓.ประพฤติตนเปqนแบบอยZางที่ดีของสังคม ทั้งในด=านชีวิตสZวนตัวและชีวิตการทำงาน มีเมตตา เอื้ออาทรตZอ
เพื่อนรZวมงานและบุคคลทั่วไปด=วยความเสมอภาค
๑๔.หมั่นศึกษาค=นคว= าอยZางตZอเนื่อง ติดตามความก=าวหน=าทางวิทยาการสมัยใหมZตลอดเวลา สร=างสรรค>
เผยแพรZงานทางวิชาการหรืองานสร=างสรรค>ที่จะกZอให=ประโยชน>แกZมหาวิทยาลัย
๑๕.ให=เกียรติและอ=างถึงบุคคลหรือแหลZงที่มาของข=อมูลทีน่ ำมาใช=ในผลงานทางวิชาการหรืองานสร=างสรรค>ของ
ตนเองและแสดงหลักฐานการศึกษาค=นคว=าหรือการพัฒนาสร=างสรรค>อยZางชัดเจน และนำผลงานของตนไปใช=
ประโยชน>ในทางที่ชอบธรรมและชอบด=วยกฎหมาย
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ส#วนที่ ๘ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดำเนินการพัฒนาและแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ที่

ชื่อโครงการ

ผลผลิต ลักษณะ

ผลการดำเนินการ

โครงการ

๑ โครงการจั ด ทำแผน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ผูOรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัดเชิงเวลา

จำนวนโครงการ

จำนวนผูOเขOา
ร#วมโครงการ

จำนวนครั้ งที่จั ด

ผูOเขOาร#วมมีความรูO
ความเขOาใจ
เพิ่มขึ้น

ความพึงพอใจ
ของผูOรับบริการ

งานโครงการแลOวเสร็จ
ตามเวลาที่กำหนด

(โครงการ)

(คน)

(ครั้ง)

(รOอยละ)

(รOอยละ)

(รOอยละ)

เริ่มตOน

สิ้นสุด

๑ .ต.ค.
๒๕๖๑

๓๐ .ก.ย.
๒๕๖๒

๑. นางสาวนภัสสร
กัลปนาท

๑ .ต.ค.
๒๕๖๑

๓๐ .ก.ย.
๒๕๖๒

๑.นางสาวนภัสสร
กัลปนาท

๑ .ต.ค.
๒๕๖๑

๓๐ .ก.ย.
๒๕๖๒

๑. นางสาวนภัสสร
กัลปนาท

๑ .ต.ค.
๒๕๖๑

๓๐ .ก.ย.
๒๕๖๒

๑. นางสาวนภัสสร
กัลปนาท

๑ .ต.ค.
๒๕๖๑

๓๐ .ก.ย.
๒๕๖๒

๑.นายวรวุฒิ ศรีสลัด

โครงการจบ
ใน
ปZงบประมาณ

แผน

๑

๓๐

๑

๘๐

๘๐

๘๐

ผล

๑

๓๐

๑

๘๕

๘๐

๘๐

โครงการจบ
ใน
ปZงบประมาณ

แผน

๑

๓๐

๑

๘๐

๘๐

๘๐

ผล

๑

๓๐

๑

๙๐

๘๐

๘๐

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิ บ ั ต ิ ก าร การจั ด ทำ
แผน ผลการปฏิบติง าน
และการใชOจ8าย
งบประมาณประจำปP

โครงการจบ
ใน
ปZงบประมาณ

แผน

๑

๘๐

๑

๘๐

๘๐

๘๐

ผล

๑

๘๐

๑

๘๐

๘๐

๘๐

๔ การเขี ย นบทรายการ

โครงการจบ
ใน
ปZงบประมาณ

แผน

๑

๔๐

๑

๘๐

๘๐

๘๐

ผล

๑

๔๐

๑

๘๕

๘๐

๘๐

โครงการจบ
ใน
ปZงบประมาณ

แผน

๑

๔๐

๑

๘๐

๘๐

๘๐

ผล

๑

๔๐

๑

๘๕

๘๐

๘๐

๒
๓

๕

ยุทธศาสตร5การพัฒนา
ส ำ น ั ก ส 8 ง เ ส ริ ม
พระพุ ท ธศาสนาและ
บริการสังคม
โครงการระบบเว็บไซต5
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

และการใชO โ ปรแกรม
ตัดต8อ After Effectขั้น
พื้นฐาน
การเขี ย นบทรายการ
และการใชO โ ปรแกรม
ตัดต8อ After Effectขั้น
พื้นฐาน

กำหนดวัดดำเนินการ
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ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา ปZงบประมาณ ๒๕๖๑
ที่
1
2
3
4

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

หมายเหตุ

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

หมายเหตุ

ประชุมประจำเดือนผูOบริหาร/เจOาหนOาที่
ประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน
ส8งเสริมสนับสนุนใหOบุคลากรเขOารับการฝdกอบรมทุกรูป/คน

จั ด โครงการอบรมพั ฒนาบุ คลากรเพิ ่ ม ประสิท ธิ ภาพในการ
ทำงานใหOเจOาหนOาที่กองสื่อสารองค5กร
5 กำหนดแนวทางปฏิบัต ิใหOบ ุค ลากรที่เ ขOารับ การฝdกอบรมใน
โครงการต8างๆสรุปผลการอบรมเสนอต8อผูOบริหารรับทราบ

ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา ปZงบประมาณ ๒๕๖๒
ที่
1
2
3
4

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

ประชุมประจำเดือนผูOบริหาร/เจOาหนOาที่
ประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน
ส8งเสริมสนับสนุนใหOบุคลากรเขOารับการฝdกอบรมทุกรูป/คน

จั ด โครงการอบรมพั ฒนาบุ คลากรเพิ ่ ม ประสิท ธิ ภาพในการ
ทำงานใหOเจOาหนOาที่กองสื่อสารองค5กร
5 กำหนดแนวทางปฏิบัต ิใหOบ ุค ลากรที่เ ขOารับ การฝdกอบรมใน
โครงการต8างๆสรุปผลการอบรมเสนอต8อผูOบริหารรับทราบ
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ส#วนที่ ๙
การติดตามประเมินผล
ส#วนงานบริหารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ใหOคณะกรรมการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของสื่อสารองค5กร ประกอบดOวย
1.ผูOอำนวยการกองสื่อสารองค5กร
ประธานกรรมการ
2.นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
3. นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ใหOคณะกรรมการ มีหนOาที่ในกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากรกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดำเนินการดOานอื่นที่เกี่ยวขOอง อย8าง
นOอยปPละ ๑ ครัง้ แลOวเสนอผลการติดตามประเมินผลต8อผูOอำนวยการกองสื่อสารองค5กร
การติดตามประเมินผล
๑.กำหนดใหOผเูO ขOารับการอบรมพัฒนาตOองทำรายงานผลการการเขOาอบรมพัฒนา ภายใน ๗ วันทำการ นับแต8วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต8อ
ผูOอำนวยการกองสื่อสารองค5กร
๒.ผูOอำนวยการทำหนOาที่ติดตามผลการปฏิบัตงิ าน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก8อนและหลังการพัฒนาตาม ขOอ ๑
๓.นำขOอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกำหนด
๔.ผูOอำนวยการนำผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขัน้ เงินเดือน เลื่อนระดับตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
๕.ผลตรวจการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของส8วนงานตOองผ8านการประเมินตัวชี้วัดไม8นOอยกว8ารOอยละ ๘๐
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