แผนพัฒนาบุคลากร
ประจำป3การศึกษา ๒๕๖๒
กองสื่อสารองค?กร
สำนักงานอธิการบดี
----------มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผูNจัดทำโดย นางสาวนภัสสร กัลปนาท นักวิชาการศึกษา
ผูNรับรองแผนการปฏิบัติงานประจำป3
พระครูพิศาลสรวุฒิ ผูNอำนวยการกองสื่อสารองค?กร

สSวนที่ ๑
บทสรุปผูNบริหาร
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 ดังนี้ :- ๑. กลุ0มงานฐานขPอมูล ๒. กลุ0มงานสื่อสิ่งพิมพ+ ๓.
กลุ0มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กองสื่อสารองค?กร มีอำนาจหนPาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสื่อสารทำความเขPาใจและ
ประชาสัมพันธ+งานของมหาวิทยาลัยแก0บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โดยการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ+ในรูปแบบต0างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ+และสื่ออิเล็กทรอนิกส+ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวขPองหรือ
ที่ไดPรับมอบหมาย
๑) กลุSมงานฐานขNอมูลสื่อสารองค?กร ปฏิบัติงานรวบรวมขPอมูลสารสนเทศของส0วนงานต0า งๆ
เพื่อจัดทำเป.นระบบฐานขPอมูลในการเผยแพร0ภายในและภายนอกองค+กร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวขPอง
หรือที่ไดPรับมอบหมาย
๒) กลุSมงานสื่อ สิ่งพิมพ? ปฏิบัติงานกำหนดรูปแบบและทิศทางการประชาสัมพันธ+ผ0านสื่อ
สิ่งพิมพ+รูปแบบต0างๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวขPองหรือที่ไดPรับมอบหมาย
๓) กลุ S มงานนวั ตกรรมและเทคโนโลยี ปฏิ บ ั ต ิ งานสื ่ อสารและประชาสั มพั นธ+ กิ จ การของ
มหาวิทยาลัย ผ0านระบบอินเตอร+เน็ต มัลติมีเดีย อุปกรณ+สื่อใหม0และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวขPองหรือที่ไดPรับ
มอบหมาย
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กองสื่อสารองค+กรไดPกำหนดนโยบายการบริหารเพื่อมุ0งสัมฤทธิ์ผลของงานเพื่อใหPมีการพัฒนา
อย0า งมีประสิทธิภาพและต0อเนื่องและสามารถเขPา ถึงผูPรับบริการไดPอย0า งรวดเร็ว จึงมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพใหPเกิดขึ้นในแต0ละงานอย0างต0อเนื่องและเกิดวัฒนธรรมองค+กรที่ดี มีความร0วมมือระหว0าง
ผูPบริหาร ผูPปฏิบัติงานและผูPเขPารับบริการไดPดำเนินการอย0างต0อเนื่องเพื่อใหPการดำเนินการไปไปตาม
วัตถุประสงค+โดยใชPยุทธศาสตร+บริการวิชาการแก0สังคมสำนักส0งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากเป.นหน0วยงานที่อยู0ใต
กำกับรองอธิการบดีฝjา ยประชาสัมพัน ธ+ และมีภารกิจของผูPอำนวยการอยู0ในแผนนี้จ ึงใชPเป.น กรอบ
แนวทางเพื่อใหPบุคลากรส0วนงานบริหาร สำนักส0งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เพื่อใหP
ดำเนินงานครบถPวนตามภารกิจที่กำหนดการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยเนPนผลสัมฤทธิ์ของผลการ
ดำเนิน งานและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของบุคลากรและส0วนงานไดPกำหนดแนวทางในการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร+การพัฒนาบุคลากรภายใตPยุทธศาสตร+แผนการ
ปฏิบัติการประจำปkที่มีความสอดคลPองกับผลการวิเคราะห+สภาพแวดลPอมของกองสื่อสารองค+ฏร เพื่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรใหPบรรลุตามเปlาหมายที่วางไวPการพัฒนาบุคลากรเป.นสิ่งสำคัญในการ
พัฒนางาน พัฒนาคนเพื่อนำองค+กรไปสู0ความเป.น และบุคลากรมีส มรรถนะในการปฏิบัติใหPเกิ ดผล
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+และยุท ธศาสตร+
ในการพัฒนากำลังคน เพื่อเป.นกรอบแนวทางในการพัฒนายุคลากรในความรับผิดชอบ ดังนี้ วิสัยทัศน+ยุทธศาสตร+
ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกองสื่อสารองค+กร
ยุทธศาสตร?ที่ ๑ ยุทธศาสตร?การสรNางระบบการจัดการความรูNและพัฒนาบุคลากร
๑.๑แผนงานพัฒนาความรูPในองค+กร
๑.๒แผนงานดPานการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร?ที่ ๒ ยุทธศาสตร?ดNานการฝfกอบรม
๒.๑ แผนงานจัดฝoกอบรมของกองสื่อสารองค+กรเท0าที่จำเป.น
๒.๒ แผนงานฝoกอบรมบุคลากรในส0วนงานอื่นต0างที่จัดขึ้นเฉพาะดPาน
ยุทธศาสตร?ที่ ๓ ยุทธศาสตร?ดNานองค?กรแหSงการเรียนรูN (Learning Organization)
๓.๑ แผนการจัดการความรูPความรูPเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร+และการพัฒนากำลังคน
๓.๒ แผนงานสรPางเครือข0ายความร0วมมือการพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร+
ยุทธศาสตร?ที่ ๑ ยุทธศาสตร?การสรNางระบบการจัดการความรูNและพัฒนาบุคลากร
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
รายละเอียดโครงการ
๑.๑แผนงานพัฒนาความรูNในองค?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 ๒๕๖๒ - องค+กร
๒๕๖๓แลPวเสร็จ
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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

แผนปฏิบ ัติเป.นแนวทางในการ แผนพัฒนาบุคลากร ปkงบประมาณ
พั ฒ นาบุ ค ลากรในส0 ว นงาน ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
ปkงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
- 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 ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร?ที่ ๒ ยุทธศาสตร?ดNานการฝfกอบรม
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 แผนงานฝfกอบรมบุคลากรในสSวนงานอื่นตSางที่จัดขึ้นเฉพาะดNาน
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 ู งสุดกั บส0วน
งานบริห ารและมุ0งผลสัม ฤทธิ์ของ
ผลงานเป.นหลัก
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ยุทธศาสตร?ที่ ๓ ยุทธศาสตร?ดNานองค?กรแหSงการเรียนรูN (Learning Organization)

๓.๑ แผนการจัดการความรูNความรูNเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร?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
๓.๒ แผนงานสรNางเครือขSายความรSวมมือการพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร?
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
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สSวนที่ ๓
๓. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร?การพัฒนาบุคคล
กองสื่อสารองค+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 ละทักษะของการปฏิบัติงาน
ดPานการใหPบริการ
ดPานบุคลิกภาพ ศีลธรรม จริยธรรม
ดPานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.เพื่อพัฒนาความรูPทักษะนำมาประยุกต+ใชPในการปฏิบัติงานและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๓.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ศักยภาพ และความกPาวหนPาทางสายอาชีพของบุคลากรทุกระดับอย0าง
ต0อเนื่องและเป.นระบบ
๔.เพื่อมุ0งผลสัมฤทธิ์ของงานและสรPางค0านิยมและสรPางความมีส0วนร0วมในส0วนงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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เปtาหมายการพัฒนา
๑.การพัฒนาบุคลากรในระดับผูPบริหารและเจPาหนPาที่สายปฏิบัติการ
๒.การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรในตำแหน0งงานทีร่ ับผิดชอบ
๓.การพัฒนาเพื่อมุ0งสัมฤทธิ์ผลของลูกจPางประจำ
๔.การพัฒนาลูกจPางชั่วคราว
๑.เชิงปริมาณจำนวนบุคลากรที่เขPารับการอบรมตามทีก่ องสื่อสารองค+กรกำหนด รPอยละ ๘๐
๒.เชิงคุณภาพบุคลากรที่ไดPรับการพัฒนา สามารถนความรูPมาประยุกต+ใชPไดPจริงและเป.นประโยชน+ต0อส0วน
งานอย0างเป.นรูปธรรม
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สSวนที่ ๕
การวิเคราะห?การจัดทำแผนพัฒนารายบุคลดNวยเทคนิค
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.นหน0วยงานที่ติดต0อสื่อสารกับหน0วยงานอื่นๆ ตลอดเวลา และมีแหล0งกระจายขPอมูลหลากหลายช0องทาง
๓.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูPซึ่งกันและกันภายในเครือข0ายสื่อสารองค+กรทั่วประเทศส0วนงาน
อุปสรรค
๑.กฎระเบียบขPอบังคับไม0เอื้อต0อการพัฒนาบุคลากร
๒.บุคลากรไม0ไดPรับการพัฒนาและฝoกอบรมตามตำแหน0งหนPาที่ของตน
๓.บุคลากรยังขาดความรูP ความเขPาใจเรื่องวินัยที่ถือปฏิบัติ
๔.งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตPองใชPอย0างจำกัด
๕.การพัฒนาบุคลากรยังเนPนไปที่การพัฒนาโครงสรPางพื้นฐาน มากกว0าการพัฒนาคน
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ส#วนที่ ๖
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคล กองสื่อสารองค:กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กลุ#มงานนักจัดการงานทั่วไป
ลำดับที่ รายนามบุคลากร
๑.
นายวรวุฒิ ศรีสลัด
นักจัดการงานทั่วไป

วิเคราะห7ภาระงาน
๑.จัดทำ รับเอกสารบันทึกเข?า-ออก กองสื่อสารองค7กร
๒.จัดทำทะเบียนวัสดุครุภัณฑ7ของกองสื่อสารองค7กร
๓.จัดทำสื่อสิ่งพิมพ7 ออกแบบไวนิล หรืองานที่ได?รับมอบหมาย
๔.จัดแฟRมตรวจสอบหนังสือแล?วนำเสนอผู?บริหาร
๕.ติดตามเรื่องตUางๆที่เสนอผู?บังคับบัญชาตั้งแตUต?นจนจบ
ดำเนินการขออนุมัติเบิกจUายจากงบประมาณแผUนดินและงบประมาณรายได?
๖.จัดทำวารสารมหาจุฬาสารออนไลน7
๗.จิตอาสา
๘.ถUายทำภาพขUาวกิจกรรมลงสื่อออนไลน7ของมหาวิทยาลัย
๙.นำข?อมูลที่มีจัดลง Data Server เก็บเปhนฐานข?อมูล
๗.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได?รับมอบหมาย

แผนพัฒนาความรู?รายบุคคล
๑ต? อ งได? ร ั บ การพั ฒ นาความรู?
ความสามารถในงานด? า นการ
บริหารงานบุคล
-การบริหารจัดการด?านเอกสาร
-การแก?ไขปlญหาได?อยUางได?ผล
-การพั ฒ นาองค7 ค วามรู ? ข อง
เจ?าหน?าที่
-จิตอาสา
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กลุ#มงานนักวิชาการศึกษา
ลำดับที่ รายนามบุคลากร
๒.
นางสาวนภัสสร
กัลปนาท
นักวิชาการศึกษา

วิเคราะห7ภาระงาน
๑.ดูแลเว็บไซต7กองสื่อสารองค7กรและเว็บมหาวิทยาลัย เรื่องขUาวสารกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม คลังภาพ
๒.ดูแลเพจกองสื่อสารองค7กร และเพจมหาวิทยาลัยในการลงขUาว
๓.รายงานและสรุ ป ผล ประเมิ น การประชาสั ม พั น ธ7 ข องหนU ว ยงานตU อ
มหาวิทยาลัย
๔.เขียนขUาวประชาสัม พันธ7 กิจ กรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๕. การออกแบบกราฟฟpก
๖. สรุปงบประมาณประจำปq การจัดทำงบประมาณรายจUายประจำกอง
๗. จัดทำแผนและโครงการประจำปq
๘. รวบรวมสารสนเทศของหนUวยงานมาสังเคราะห7และเผยแพรU
๙. ตอบปlญหาของผู?ที่เข?ามาสอบถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทางสื่อออนไลน7
๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได?รับมอบหมาย

แผนพัฒนาความรู?รายบุคคล
๑.ต? อ งได? ร ั บ การพั ฒ นาความรู?
ความสามารถด? า นตU า งๆเ ชU น
-พั ฒ นาความรู? ค วามรู ? ด ? า นแผน
และงบประมาณ
- พัฒนาด?านการดูแลเว็บไซต7
- พั ฒ นาทั ก ษะที่ จ ำเปhนสำหรับ
การออกแบบกราฟฟp ก แบบมื อ
อาชีพ
- พัฒนาด?านจิตอาสา
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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>
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แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan – IDP )
กองสื่อสารองค^กรของ พระครูพิศาลสรวุฒิ
ตำแหนbง ผูcอำนวยการกองสื่อสารองค^กร
Competency
ความเชี่ยวชาญ
ในงาน

ความเข=าใจใน
ทิศทางองค>กร

ความรู=ด=านงาน
และธุรการ

ความสามารถใน
การใช=ภาษา

ความคิดริเริ่ม
สร=างสรรค>

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

รายละเอียดพัฒนา
เรียนรู=จากการทำงาน
และถZายงานได=

เปfาหมาย
เกิดการ
ปฏิบัติงานที่
ถูกต=อง

เวลา
๑ ต.ค. ๖๒
๓๐ ก.ย.
๖๓
เข=ารZวมกิจกรรมกับ
เกิดจากการำงาน ๑ ต.ค. ๖๒
หนZวยงานอื่นๆ เพือ่
แบบมีเครือขZาย สร=างความเข=าใจภายใน
๓๐ ก.ย.
องค>กรรZวมกัน
๖๓
๑. ศึกษาด=วยตนเอง เข=ารับการฝdกอบรม
พัฒนาความรู=
๑ ต.ค. ๖๒
๒. การสอนงาน
และงานสารบรรณ
ความสามารถ
ถZายทอดงานให= ศึกษาจากประสบการณ> เปfนที่ยอมรับ
๓๐ ก.ย.
ผู=ใต=บังคับบัญชา
๖๓
เข=ารับการอบรมและ ไปตZางประเทศฝdกภาษา มีการพัฒนาเพิม่ ๑ ต.ค. ๖๒
ฝdกฝนด=วยตนเอง
และเข=ารZวมฝdกอบรม
มากขึ้น
หลักสูตรทางด=านภาษา
๓๐ ก.ย.
กับสถาบันภาษา
๖๓
เข=ารZวมกิจกรรมนอก ศึกษาแนวทางการ
พัฒนางานให=มี ๑ ต.ค. ๖๒
องค>กร
ดำเนินงานจากสZวนงาน ประสิทธิภาพ
อื่นๆ เพื่อนำมา
มากขึ้น
๓๐ ก.ย.
ประยุกต>ใช=ในสZวนงาน
๖๓
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แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan – IDP )
กองสื่อสารองค^กร ของ นางสาวนภัสสร กัลปนาท ตำแหนbง นักวิชาการศึกษา
Competency

กิจกรรมพัฒนา

ความเชี่ยวชาญ
ในงานด=านสื่อสาน
องค>กร

ศึกษาด=วย
ตนเองและ
เข=ารับการ

รายละเอียดพัฒนา

เปfาหมาย

เวลา

เรียนรู=จากการทำงาน เกิดการ
และการศึกษางานให= ปฏิบัติงานที่
เข=าใจอยZางถูกต=อง
ถูกต=อง

๑ ต.ค. ๖๒
๓๐ ก.ย. ๖๓

เข=ารZวมกิจกรรมกับ
หนZวยงานอื่นๆ เพือ่

๑ ต.ค. ๖๒
๓๐ ก.ย. ๖๓

อบรม
ความเข=าใจใน
ทิศทางองค>กร

เข=ารZวมกิจกรรม
ขององค>กร

เกิดจากการำ
งานแบบมี

สร=างความเข=าใจ
เครือขZาย
ภายในองค>กรรZวมกัน
ความรู=ความเข=าใจ
ด=านการสื่อสารและ
การใช=เทคโนโลยีมา

ศึกษาด=วย
ตนเองและ
เข=ารับการ

ประยุกต>ใช=

อบรม

มีจิตใจบริการ

เข=ารZวมกิจกรรม
ขององค>กรและ

เข=ารับการฝdกอบรม
จากผูเ= ชี่ยวชาญ
ทางด=านนั้นๆ

พัฒนาความรู=
ความสามารถ
เปfนที่ยอมรับ

๑ ต.ค. ๖๒
๓๐ ก.ย. ๖๓

อบรมเกี่ยวกับการ
บริการ

พัฒนาการ
บริการให=เปfนที่

๑ ต.ค. ๖๒
๓๐ ก.ย. ๖๓

ชZวยเหลือ
หนZวยงานตZางๆ
ความคิดริเริ่ม
สร=างสรรค>

เข=ารZวมกิจกรรม
นอกองค>กร

พอใจแกZ
ผู=รบั บริการ
ศึกษาแนวทางการ
ดำเนินงานจากสZวน
งานอื่นๆ เพื่อนำมา

พัฒนางานให=มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

๑ ต.ค. ๖๒
๓๐ ก.ย. ๖๓

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

กิจกรรมพัฒนา

รายละเอียดพัฒนา

เปsาหมาย

ความเชี่ยวชาญ

ศึกษาด=วยตนเอง เรียนรู=จากการทำงาน เกิดการปฏิบัติงานที่

ในงาน

การสอนงาน

เวลา

๑ ต.ค. ๖๒
๓๐ ก.ย. ๖๓

และถZายงานได=

ถูกต=อง

เกิดจากการำงานแบบ ๑ ต.ค. ๖๒
มีเครือขZาย
-

ถZายทอดงานให=
ผู=ใต=บังคับบัญชา
ความเข=าใจในทิศทาง

เข=ารZวมกิจกรรมของ

เข=ารZวมกิจกรรมกับ

องค>กร

องค>กร

หนZวยงานอื่นๆ เพื่อ

๓๐ ก.ย. ๖๓

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

ศึกษาด=วยตนเองการ
สอนงานถZายทอดงาน

เข=ารับการฝdกอบรม
และงานสารบรรณ

พัฒนาความรู=
ความสามารถเปfนที่

ให=ผู=ใต=บังคับบัญชา

ศึกษาจาก

ยอมรับ

๑ ต.ค. ๖๒
๓๐ ก.ย. ๖๓

ประสบการณ>
ความสามารถใน

ศึกษาด=วยตนเองและ

เข=ารับการฝdกอบรม

พัฒนาความรู=

ถZายภาพ ทำขZาว และ เข=ารับการอบรม

จากผู=เชี่ยวชาญ

ความสามารถเปfนที่

ใช=เทคโนโลยีหรือ
โปรแกรมชั้นสูงให=เปfน

ทางด=านนั้นๆ

ยอมรับ

พัฒนางานให=มี

๑ ต.ค. ๖๒
๓๐ ก.ย. ๖๓

ประโยชน>
ความคิดริเริ่ม

เข=ารZวมกิจกรรมนอก

ศึกษาแนวทางการ

สร=างสรรค>

องค>กร

ดำเนินงานจากสZวน
งานอื่นๆ

๑ ต.ค. ๖๒
ประสิทธิภาพมากขึ้น ๓๐ ก.ย. ๖๓

16

สbวนที่ ๗
จรรยาบรรณบุคลากร มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตcองยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม 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>ทรงเปfนประมุข
๕.รู=รักสามัคคี มีศรัทธายึดมั่นในแนวทางแก=ปvญหาด=วยสันติวิธี
๖.มีทัศนคติ มีความรับผิดชอบตZอหน=าที่ มีความเสมอภาค ปราศจากอคติและปฏิบัติหน=าที่เต็ม 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=เปfนประโยชน>ตZอมหาวิท ยาลัยอยZาง
เต็มที่
๑๓.ประพฤติตนเปfนแบบอยZางที่ดีของสังคม 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

การติดตามประเมินผล
กองสื่อสารองค:กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ให$คณะกรรมการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของสื่อสารองค?กร ประกอบด$วย
๑.ผู$อำนวยการกองสื่อสารองค?กร
ประธานกรรมการ
๒.นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
๓. นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ให$คณะกรรมการ มีหน$าที่ในกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากรกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดำเนินการด$านอื่นที่เกี่ยวข$อง อยRาง
น$อยปSละ ๑ ครั้ง แล$วเสนอผลการติดตามประเมินผลตRอผู$อำนวยการกองสื่อสารองค?กร
การติดตามประเมินผล
๑.กำหนดให$ผู$เข$ ารั บการอบรมพัฒนาต$องทำรายงานผลการการเข$าอบรมพัฒนา ภายใน ๗ วั นทำการ นั บ แตR วันกลั บจากการอบรมสั มมนา เพื ่ อเสนอตRอ
ผู$อำนวยการกองสื่อสารองค?กร
๒.ผู$อำนวยการทำหน$าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกRอนและหลังการพัฒนาตาม ข$อ ๑
๓.นำข$อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกำหนด
๔.ผู$อำนวยการนำผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
๕.ผลตรวจการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของสRวนงานต$องผRานการประเมินตัวชี้วัดไมRน$อยกวRาร$อยละ ๘๐
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แบบติดตามผลการปฏิบัตงิ านหลังการฝDกอบรมกองสือ่ สารองค:กร
ชื่อผูGเขGารับการอบรม.................................................................................... ตำแหน"ง.......................................................................
ส"วนงาน....................................................................................สังกัด................................................................................................
เบอร:โทรศัพท:.....................................................................................................................................................................................
โครงการที่เขGาร"วมอบรม/สัมมนา.......................................................................................................................................................
วันที่เขGาร"วมอบรม/สัมมนา................................................................................................................................................................

ความรูทG ี่ไดGจากการอบรม

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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คำชี้แจง

๑. แบบประเมินนี้จัดขึ้นสำหรับติดตามผลการปฏิบัติงานภายหลังการอบรมและศึกษาผลของการนำองค?ความรู$ ข$อเรียนรู$และประสบการณ?
ตRางๆ ของผู$ผRานการอบรมที่นำมาพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต?ใช$จริงกับการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค? ดังนี้
๑.๑ เพื่อทราบถึงผลการพัฒนาในระดับการเรียนรู$ (Learning) โดยสังเกตถึงการ
เปลี่ยนแปลงความรู$ รวมถึงทัศนคติหลังจากเข$ารับการฝlกอบรม และระดับการนำความรู$ไปใช$หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
ผู$เข$ารับการอบรมโดยสรุปเปmนภาพรวม มิได$นำเสนอเปmนรายบุคคล
๑.๒ เพื่อนำข$อมูลการติดตามผลเปmนฐานข$อมูลในการพัฒนาปรับปรุงในการปฏิบัติงาน
การอบรมในครั้งตRอๆ ไป ให$เอื้อประโยชน?ตRอการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพแกRผู$ผRานการฝlกอบรมและองค?กรอยRางสูงสุด
๒. ขอความรRวมมือประเมินตามแบบติดตามผลการอบรม
ชุดที่ ๑ แบบประเมินการปฏิบัติงานของเจGาหนGาที่หลังผ"านการอบรม
ส"วนที่ ๑ ขGอมูลทั่วไป
คำอธิบาย เพื่อการบริหารจัดการองค?กรแหRงการเรียนจึงขอความรRวมมือจากทRานในฐานะผู$บังคับบัญชาของผู$ผRานการอบรมหลักสูตรตRางตามที่สRวนงาน
ได$สRงบุคลากรเข$ารับการอบรม โปรดประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการฝlกอบรม ดังตRอไปนี้
๑.หลังจากการฝlกอบรมผู$ใต$บังคับบัญชาของทRานรายงานผลการฝlกอบรมให$ทRานทราบหรือไมR อยRางไร
สรุปรายงานให$ทราบ
มารายงานด$วยตนเอง
ไมRมีการรายงานในทางใดเลย
อื่นๆ โปรดระบุ.................................
คำอธิบาย ขอให$ทRานพิจารณาและประเมินผู#ใต#บังคับบัญชาในสังกัดท2านหลังการฝlกอบรมวRามีการถRายโอน ความรู$ตRางๆ จากการอบรมสูRการ
ปฏิบัติงาน ตRอไปนี้ในระดับใด โดยทำเครื่องหมาย P ลงในชRองระดับคะแนนตามที่ทRานได$นำแนวคิด และความรู$ตRางๆ มาใช$ในการปฏิบัติงานจริง
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หลังจากเจGาหนGาที่ผ"านการฝDกอบรมมีระดับการนำความรูGไปใชG
ต"อไปนี้เพียงใด

นGอยที่สุด
๑

นGอย
๒

ปาน
กลาง
๓

มาก
๔

มากที่สุด
๕

๑. หลังการอบรมผู$ใต$บังคับบัญชาของทRา นมีองค?ความรู$ ความ
เข$าใจตRางๆ ในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติอยูRเพิ่มมากขึ้น
๒. มีการขยายผลและถRายทอดความรู$จากการอบรมให$แกRบุคลากรใน
หนRวยงาน
๓. ทRานรู$สึกวRาหลังการอบรมผู$ใต$บังคับบัญชาของทRานมีความสามารถ
และความมุRงมั่นในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
๔. ผู$ใต$บังคับบัญชาของมีความตั้งใจที่จะนำองค?ความรู$ ตRางๆ จากการ
อบรมมาประยุกต?ใช$ พัฒนาในการปฏิบัติงาน หรือสร$างสรรค?ผลงานให$
ดีขึ้น
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ส"วนที่ ๒ : สรุปผลการปฏิบัติงานหลังผRานการฝlกอบรม
คำอธิบาย โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในชRองวRางในแตRละข$อเพียงชRองเดียว เพื่อตอบคำถาม ดังตRอไปนี้
๒.๑ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทRานคิดวRาเจ$าหน$าที่ในสังกัดที่ผ Rานการอบรมมีก ารปฏิบัติงาน หรือมีทัศนคติตRองานที่รับผิดชอบกRอ นและหลังการอบรมหลัก สูตร
เปลี่ยนแปลงไปหรือไมR
ระดับการเปลี่ยนแปลง/ความพึงพอใจ
มาก คRอนข$ ปาน คRอนข$า น$อย ไมRมีการ
หลังการฝlกอบรม
เปลี่ยนแปลง
าง กลา งน$อย
มาก
ง
๑.ประเมินโดยภาพรวมหลังการอบรมหลักสูตร ผู$ใต$บังคับบัญชาทRานมีผลการปฏิบัตงิ านที่มี
ประสิทธิภาพเพิม่ สูงขึ้น
๒.ประเมินโดยภาพรวมหลังการอบรมหลักสูตร ผู$ใต$บังคับบัญชาทRานมีทัศนคติที่ดีตRองานและ
องค?กรเพิ่มมากขึ้น
๓.ประเมินโดยภาพรวมหลังการอบรมหลักสูตร ผู$ใต$บงั คับบัญชาทRานมีผลการปฏิบัตงิ านอยูRใน
ระดับที่ดีขึ้น กRอนเข$าฝlกอบรม
๔.ประเมินโดยภาพรวมทRานมีความพึงพอใจตRอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน
๕.ภายหลังผู$ใต$บงั คับบัญชาทRานผRานการอบรม หลักสูตร ทRานพึงพอใจผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
๖.ความรู$ ประสบการณ?ของผูผ$ Rานการอบรม ได$นำมาปรับใช$ในการปฏิบัตงิ านกRอให$เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตRอหนRวยงาน
ระดับการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตRอหนRวยงาน

ไมRมีการ
เปลี่ยนแปลง
ตRอหนRวยงาน
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๑. ทRานคิดวRาการฝlกอบรมหลักสูตรนี้คุ$มคRา เปmนประโยชน?ตRอการปฏิบัติงานของผู$ผRานการฝlกอบรมหรือไมR
ไมRคุ$มคRา ไมRเปmนประโยชน?
คุ$มคRาน$อยและเปmนประโยชน?น$อย
คุม$ คRาปานกลางและเปmนประโยชน?ปานกลาง
คุ$มคRามากและเปmนประโยชน?มาก
๒. ทRานได$ให$ความสนับสนุนสRงเสริมผู$ใต$บังคับบัญชาของทRานนำความรู$ ทักษะ แนวคิดที่ได$จากการ
ฝlกอบรมมาปรับใช$ให$เกิดประโยชน?ในการปฏิบัติงานอยRางไร
มอบหมายงานให$เหมาะสมหรืองานที่ต$องใช$ความรู$ ทักษะทีไ่ ด$รับจากการฝlกอบรมให$ปฏิบัติ
สนับสนุนให$มกี ารแสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน?ใหมRๆ เสนอแนะในการปฏิบัตงิ าน
ให$โอกาสในการคิดสร$างสรรค? ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน เพือ่ เรียนรู$ทจี่ ะปรับปรุงประสิทธิภาพด$วยตนเอง
ให$คำปรึกษา แนะนำแนวทางปรับปรุง และแก$ไขข$อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยนำความรู$
ประสบการณ?ที่ได$รบั จากการอบรมมาประยุกต?ใช$
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนในการพัฒนางาน
ไมRได$ให$การสนับสนุนใดๆ แกRผู$ใต$บงั คับบัญชา
๓. ถ$ามีการจัดฝlกอบรมหลักสูตรนี้อีก ทRานจะสนับสนุนสRงผูใ$ ต$บังคับบัญชาคนอื่นเข$ารับฝlกอบรมอีก
หรือไมR
สนับสนุนสRงผู$ใต$บังคับบัญชาคนอื่นๆ เข$าอบรม
ไมRสนับสนุน
ผูGประเมิน

พระครูพิศาลสรวุฒิ
ผูGอำนวยการกองสื่อสารองค:กร
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