5.1.1 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน
สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพ/IT/เทคโนโลยี และภาษา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง แผนการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละคนให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมตามสมรรถนะที่กาหนด เพื่อยกระดับ
ความสามารถของบุคลากรและองค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยให้บุคลากรวางแผนในการพัฒนาตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการทางานและการสนทนาร่วมกัน
3. เพื่อกระตุ้นบุคลากรให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเอง
4. เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการใฝ่รู้และการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร
สมรรถนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) ตามระบบบริหารงานบุคคล (HRDRMUTSB)
CC-01 ใฝ่รู้ หมายถึง รักในความรู้ มุ่งมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ตนเอง
ระดับที่ 1 สนใจและชอบค้นคว้าในเรื่องใหม่ ๆ ในสาขาวิชาชีพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ระดับที่ 2 มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ใหม่จนเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ระดับที่ 3 สามารถถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
เพื่อนร่วมงานและผู้อื่น
ระดับที่ 4 บูรณาการองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาตนเองและ
หน่วยงาน
ระดับที่ 5 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยี องค์ความความรู้ หรือวิทยาการใหม่ ๆ
ต่อการปฏิบัติงานในอนาคตและสนับสนุนให้มีการนามาประยุกต์ใช้
ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
CC-02 มีความคิดเชิงระบบ หมายถึง การคิดในภาพรวม โดยตระหนักชัดใน
องค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์และมีหน้าที่เชื่องโยงกัน
ระดับที่ 1 เข้าใจบทบาทหน้าที่ กระบวนการทางานในหน่วยงานและเชื่อมโยง
กับระบบงานของหน่วยงานที่เกี่ยวระดับที่ง
ระดับที่ 2 ประมวลข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนการ
ทางานให้เข้ากับสถานการณ์การทางาน
ระดับที่ 3 สังเคราะห์ความคิดไปสู่การปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการ
ป้องกันหรือลดปัญหาที่เกิดขึ้น

ระดับที่ 4 วิเคราะห์และเชื่อมโยงสถานการณ์โดยการประมวลข้อมูล ความรู้ทาง
ทฤษฎีหลักเหตุผลและประสงการณ์เพื่อสร้างสรรค์วิธีการทางาน
ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ระดับที่ 5 ใช้ตรรกะและเหตุผลเพื่อชี้บ่งจุดแข็งจุดอ่อนของทางเลือกที่มี
ศักยภาพที่เหมาะสมในการนามาปฏิบัติจากการพิจารณาต้นทุนและ
ประโยชน์ตอบแทน
CC-03 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
ยอมรับร่วมกัน
ระดับที่ 1 สามารถติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลตาม
จุดมุ่งหมายได้
ระดับที่ 2 สามารถสรุปใจความสาคัญและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
เพื่อโน้มน้าวผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร
ระดับที่ 3 สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันในหน่วยงาน
ระดับที่ 4 สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างในการรับฟังและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกัน
ระดับที่ 5 ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการ
ทางาน ทาให้เจ้าหน้าที่ทั่วทั้งองค์กรมีส่วนร่วม ไม่เฉพาะหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่ง
CC-04 เป็นมืออาชีพ หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดี มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ จนมีความชานาญการหรือเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ มีผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้วยกันและผุ้รับบริการ เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
ระดับที่ 1 มีความรู้ ความชานาญในวิชาชีพของตนและสามารถนามาปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม
ระดับที่ 2 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และทาความเข้าใจในวิทยาการหรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 3 สามารถพัฒนาระบบ ชั้นตอน วิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น
และแตกต่าง
ระดับที่ 4 สามารถนาองค์ความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และ
สร้างความพร้อมในการแข่งขัน

ระดับที่ 5

สามารถสร้างผลงานใหม่เป็นที่ยอมรับและสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร
CC-05 จิตสาธารณะ หมายถึง ตระหนักรู้และคานึงถึงส่วนรวม เป็นจิตที่คิดสร้างสรรค์
เป็นกุศลและมุ่งทาความดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม
ระดับที่ 1 คิดในแง่บวกและตระหนักถึงความสาคัญของส่วนรวม
ระดับที่ 2 ให้ความร่วมมือและยินดีมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ระดับที่ 3 อาสาช่วยงานทั้งหน่วยงานตนเองและหน่วยงานอื่นสม่าเสมอ
ระดับที่ 4 ส่งเสริม ชักจูงให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
รักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ระดับที่ 5 เป็นผู้นาในการสร้างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
2. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency : MC) ตามระบบบริหารงาน
บุคคล (HRD-RMUTSB)
MC-01 ภาวะผู้นา (Leadership) หมายถึง ถ่ายทอดแนวความคิด วางแผน กาหนด
แนวทางสื่อสาร กระจายงานและจัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติได้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ทีมงาน
ปฏิบัติตามโดยใช้ความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาศักยภาพในการทางานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ
และมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายขององค์กรเป็นจุดหมายอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ 1 มีคุณธรรม ตระหนักถึงเป้าหมาย ขององค์กร ถ่ายทอดและโน้มน้าว
แนวความคิดให้ทีมงาน นาไปสู่การปฏิบัติ
ระดับที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย วางแผนปฏิบัติการ จัดหาทรัพยากร
กระจายงาน ติดตามผลงาน ตลอดจนรับฟังปัญหาและความคิดเห็น
ระดับที่ 3 ประสานงาน สื่อสาร แบ่งปันข้อมูลและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
ระดับที่ 4 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าของงาน ปรับปรุงแนวทางการ
ดาเนินงาน สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ 5 สร้างขวัญกาลังใจ กระตุ้นทีมงานและเป็นผู้นาในการสร้างสรรค์
งานใหม่

MC-02 การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา หมายถึง การรับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา
การวิเคราะห์ถึงกระบวนการในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นทางเลือกที่ถูกต้องและลงมือปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
ระดับที่ 1 รับรู้ประเด็นปัญหา ระบุสาเหตุของปัญหาที่มีผลกระทบต่อกระบวนการ
ปฏิบัติงานเบื้องต้น
ระดับที่ 2 วิเคราะห์สาเหตุ จัดลาดับความสาคัญของปัญหา วางแผนงานและ
กระบวนการจัดการปัญหาในการปฏิบัติงานของตนเอง
ระดับที่ 3 วางแผนงานและกระบวนการจัดการปัญหาที่มีความซับซ้อน
ในการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการทางานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 4 ประเมินทางเลือกในการตัดสินใจวิธีการจัดการปัญหาทั้งในเชิงแก้ไข
และคาดการณ์เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดในอนาคต โดยคานึงถึง
ความคุ้มค่าความเสี่ยงและการใช้ทรัพยากร
ระดับที่ 5 กาหนดทางเลือกที่มีเหตุผลและเหมาะสมในการพัฒนากระบวนการ
ทางาน กาหนดมาตรการการปฏิบัติงานใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาใน
อนาคตให้กับองค์กร รู้ประเด็นปัญหา ระบุสาเหตุของปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานเบื้องต้น
MC-03 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูล
การคาดการณ์ การวางแผนหาวิธีการ หรือทางเลือกอย่างมีระบบ เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กร
อย่างชัดเจนและประเมินได้ เพื่อนาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ
ระดับที่ 1 ระบุความเชื่อมโยงภารกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมายขององค์กรกับ
กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง
ระดับที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล สภาพแวดล้อม พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค สังเคราะห์ จัดระดับความสาคัญเพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ
ระดับที่ 3 กาหนดโครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการเพื่อนาไปปฏิบัติให้
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์
ระดับที่ 4 ประเมินแผนกลยุทธ์และปรับเปลี่ยนโครงการ กิจกรรมและ
แผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ระดับที่ 5 ประสานความสอดคล้องแผนกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

MC-04 การสร้างเครือข่ายในการทางาน หมายถึง การสร้างปฏิสัมพันธ์ในการทางาน
ระหว่าง บุคคล หน่วยงานและองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันผลประโยชน์หรือสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและร่วมกันทางานสู่ความสาเร็จ เพิ่มคุณค่าและสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน
ระดับที่ 1 ประสานการทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานภายในหน่วยงาน
ระดับที่ 2 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน
ระดับที่ 3 กาหนดช่องทางในการสื่อสาร สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
ตลอดจนร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับเครือข่าย
ระดับที่ 4 พัฒนากิจกรรมเครือข่ายให้ไปสู่การสร้างค่านิยมที่ดีในการทางาน
ร่วมกัน
สร้างองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิผล
ระดับที่ 5 สนับสนุนกิจกรรมเครือข่าย ประสานผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ชุมชนและสังคม
MC-05 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การบริหารปัจจัยเสี่ยงและควบคุมกิจกรรม
กระบวนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อลดโอกาสให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบและบรรลุตามเป้าหมาย
จากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับ
ระดับที่ 1 ระบุความเสี่ยง สาเหตุ ระดับของความเสี่ยงในกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง
ระดับที่ 2 กาหนดแผนควบคุมความเสี่ยงจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน
ระดับที่ 3 ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนควบคุมความเสี่ยง
ระดับที่ 4 ประเมินผลควบคุมความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการความเสี่ยง
ระดับที่ 5 กาหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงขององค์กร
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
3. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency : MC) ตามคุณสมบัติ
มาตรฐานของตาแหน่งงาน (Job Specifications) เฉพาะตาแหน่งหัวหน้างาน
MC-JS-01 ภาวะผู้นา (Leadership) หมายถึง ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับ
บทบาทในการเป็นผู้นาของกลุ่ม กาหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการทางาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่นเต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 ดาเนินการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และเป็นผู้นาในการทางานของกลุ่มและใช้อานาจอย่าง
ยุติธรรม
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน

ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเป็นผู้นา
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และนาทีมงานให้ก้าวไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร
MC-JS-02 วิสัยทัศน์ (Visioning) หมายถึง ความสามารถในการกาหนดทิศทาง
ภารกิจ และเป้าหมายการทางานที่ชัดเจน และความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้
ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และช่วยทาให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วน
ราชการ
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และกาหนดวิสัยทัศน์ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ระดับประเทศ
MC-JS-03 การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) หมายถึง ความเข้าใจ
วิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถนามาประยุกต์ของส่วนราชการได้
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจนโยบายรวมทั้งภารกิจของภาครัฐ ว่ามีความเกี่ยวโยง
กับหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานอย่างไร
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และนาประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ได้
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และนาทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และกาหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถาการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
ภาครัฐ
MC-JS-04 ศักยภาพเพื่อนามาปรับเปลี่ยน (Change Leadership) หมายถึง
ความสามารถในการกระตุ้น หรือพลักดันหน่วยงานไปสู้การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการ
สื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และดาเนินการให้ปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 เห็นความจาเป็นของการปรับเปลี่ยน
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และสามารถทาให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสาคัญ
ของการปรับเปลี่ยน
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และวางแผนงานที่ดีเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ

MC-JS-05 การควบคุมตนเอง (Self-Control) หมายถึง ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้อง
ทางานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่าง
ต่อเนื่อง
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และสามารถใช้ถ้อยทีวาจา หรือปฏิบัติงานต่อไปได้อย่าง
สงบ แม้จะอยู่ในภาวะที่ถูกยั่วยุ
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ
MC-JS-06 การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering
Others) หมายถึง ความตั้งใจที่ส่งเสริมความเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวถึงระดับที่เชื่อมั่น
ว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของตนเองได้
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 สอนงานหรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และวางแผน เพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดง
ความสามารถในการทางาน
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และทาให้ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. สมรรถนะตามตาแหน่งงาน (Functional Competency : FC) ตามคุณสมบัติ
มาตรฐานของตาแหน่งงาน (Job Specifications)
FC-JS-01 การคิดวิเคราะห์ (Analysis Thinking) หมายถึง การทาความเข้าใจและ
วิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อย ๆ หรือทีละขั้นตอน
รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบีบยเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถลาดับความสาคัญ ช่วงเวลา เหตุ
และผลที่มาที่ไปของกรณีต่าง ๆ ได้
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

ระดับที่ 1

แยกแยกประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยแตกประเด็น
ปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหาหรืองาน
ตามลาดับความสาคัญหรือความเร่งด่วนได้
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหาหรืองาน
และสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และ สามารถวิเคราะห์หรือวางแผนงานที่ซับซ้อนได้
วางแนวทางป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และใช้เทคนิคและรูปแบบต่าง ๆ ในการกาหนดแผนงาน
หรือขั้นตอนการทางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสาหรับการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดี
ข้อเสียไว้ให้
FC-JS-02 การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) หมายถึง การคิดในเชิง
สังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกต์แนวทางจาก
สถานการณ์ ข้อมูล หรือทัศนะต่าง ๆ จนได้เป็นกรอบความคิดเห็นแนวคิดใหม่
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 ใช้กฎพื้นฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ หรือสามัญสานึกในการระบุ
ประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญหาในงาน
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหา
หรือแก้ปัญหาในงานได้
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน หรือแนวโน้ม
ในอดีตในการระบุหรือแก้ปัญหาตามสถานกรณ์
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และอธิบายข้อมูล หรือสถานการณ์ที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย สามารถมารถเข้าใจได้ สามารถสังเคราะห์
ข้อมูล สรุปแนวคิดทฤษฎี องค์ความรู้ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายและ
เป็นประโยชน์ต่องาน
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และคิดริเริ่ม สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ รวมถึงสามารถ
นาเสนอรูปแบบ วิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่
FC-JS-03 การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) หมายถึง ความขวนขวาย
สนใจใฝ่รู้ เพื่อสังคม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ
และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ารับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

ระดับที่ 1

กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และรอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน
สาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และสามารถนาวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลาย
ด้าน (สหวิทยาการ) และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ให้ปฏิบัติได้
อย่างกว้างขวางครอบคลุม
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนา ความ
เขี่ยวชาญในองค์กรด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่
เอื้อต่อการพัฒนา
FC-JS-04 ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอานาจตามกฎหมาย ในองค์กรของตนและ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งความสามารถที่จะ
คาดการณ์ได้ว่านโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อองค์กรอย่างไร
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย
และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ไม่เป็นทางการ
ระหว่างบุคคลในองค์กร รับรู้ว่าผู้ใดมีอานาจตัดสินใจ
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ประเพณี ค่านิยม เข้าใจ
ข้อจากัดขององค์กร รู้ว่าสิ่งใดอาจกระทาได้หรือไม่อาจกระทาให้
บรรลุได้
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มีบทบาทสาคัญในองค์กร
เพื่อประโยชน์ในการผลักดันภารกิจหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และเข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กร ใน
หน่วยงานของตนเองและของภาครัฐโดยรวมตลอดจนปัญหาและ
โอกาสที่มีอยู่และนามาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในส่วนที่ตนดูแล
รับผิดชอบอยู่อย่างเป็นระบบ

FC-JS-05 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน (Concern for Order)
หมายถึง ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงนให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ และลด
ข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาแวดล้อม โดยติดตาม ตรวจสอบการทางานหรือข้อมูลตลอดจนพัฒนา
ระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของกระบวนการ
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 ต้องการความถูกต้อง ชัดเจนในงาน และรักษากฎระเบียบและ
ขั้นตอนที่กาหนดอย่างเคร่งครัด ต้องการให้ข้อมูลและบทบาทใน
การปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง ชัดเจน
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และตรวจทานความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบอย่าง
ละเอียดเพื่อความถูกต้อง
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนและผู้อื่น
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนตามอานาจหน้าที่
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงคุณภาพของข้อมูล
หรือโครงการ ตามกาหนดเวลา คุณภาพของข้อมูล
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนงาน เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอนและเพิ่มคุณภาพของ
ข้อมูล
ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
KS-01 ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาและสามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของ
งานที่ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดได้
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับลักษณะงาน หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีของงานที่ปฏิบัติอยู่ จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ปฏิบัติราชการอยู่
และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คาปรึกษา
แนะนาได้
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อยู่ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้รวมทั้งเป็นที่
ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการทีต้องตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ

KS-02 ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ระดับที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้ เมื่อมีข้อสงสัย
ในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทางกฎหมาย
หรือตอบคาถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานหรือ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถให้
คาแนะนาปรึกษาวิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
KS-03 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ระดับที่ 1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้
อย่างคล่องแคล่ว
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไข
หรือปรับปรุงโปรแกรมเพื่อนามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรม
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา
ระบบปฏิบัติงานได้
KS-04 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หมายถึง ทักษะในการนาภาษาอังกฤษมาใช้งาน
ระดับที่ 1 สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาในระดับเบื้องต้น และสื่อสาร
ให้เข้าใจได้
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และทาความเข้าใจสาระสาคัญของเนื้อหาต่างๆ ได้
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และถูกหลักไวยากรณ์
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และเข้าใจสานวนในรูปแบบต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้งานได้
อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา

ระดับที่ 5

ระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอย่างลึกซึ้งใกล้เคียง
กับเจ้าของภาษา และสามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่าง
คล่องแคล่ว ถูกต้อง และสละสลวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง
KS-05 ทักษะในการคานวณ หมายถึง ทักษะในการทาความเข้าใจและคิดคานวณข้อมูล
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ 1 มีทักษะในการคิดคานวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และสามารถทาความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่าง
ถูกต้อง
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่างๆ
ในการคานวณข้อมูลตัวเลขได้
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและตัวเลขที่
ซับซ้อนได้
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้
เข้าใจข้อมูลต่างๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจได้
KS-06 ทักษะในการจัดการข้อมูล หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจน
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
ระดับที่ 1 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้ รวมถึง
สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น
ระดับที่ 2 ระดับที่ 1 และสามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง
ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นาเสนอทางเลือก
ระบุข้อดี ข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
ระดับที่ 4 ระดับที่ 3 และสามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจาลองเพื่อพยากรณ์
หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
ระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และสามารถออกแบบเลือกใช้ หรือประยุกต์วิธีการ
ในการจัดทาแบบจาลองต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน กลุม่
บุคลากรและระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะ
ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
สมรรถนะหลัก (CC) จากระบบบริหารงานบุคคล
CC-01 ใฝ่รู้
CC-02 มีความคิดเชิงระบบ
CC-03 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
CC-04 เป็นมืออาชีพ
CC-05 จิตสาธารณะ
สมรรถนะทางการบริหาร (MC) จากระบบบริหารงาน
บุคคล
MC-01 ภาวะผู้นา
MC-02 การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
MC-03 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
MC-04 การสร้างเครือข่ายในการทางาน
MC-05 การบริหารความเสี่ยง
สมรรถนะของกลุ่มงาน (FC)
FC-JS-01 การคิดวิเคราะห์
FC-JS-02 การมองภาพองค์รวม
FC-JS-03 การสืบเสาะหาข้อมูล
FC-JS-04 ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
FC-JS-05 การตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนงาน
ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
KS-01 ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
KS-02 ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
KS-03 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
KS-04 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
KS-05 ทักษะในการคานวณ
KS-06 ทักษะในการจัดการข้อมูล

กลุ่มที่ได้รับ
การประเมิน

ระดับที่คาดหวัง
หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติ
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4
4
4
4
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บุคลากรทุกคน

การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสาสักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บังคับบัญชา

ผู้จัดทาแผน IDP

1.ประเมินสมรรถนะของบุคลากร
ผลการประเมินสมรรถนะ

2. รับทราบผลการประเมินสมรรถนะของตนเอง
3. เตรียมข้อมูลหารือกับหัวหน้างาน

4. หัวหน้างานและผู้จัดทา IDP หารือร่วมกันเพื่อเลือกสมรรถนะ (Competency) และเครื่องมือที่จะนามาทา IDP
7. หัวหน้างานพิจารณาเห็นชอบแผน IDP
ไม่เห็นชอบ

5. จัดทาแผน IDP ในแบบฟอร์ม
6. นาเสนอแผนให้หัวหน้างาน

พิจารณา
เห็นชอบ
8. หัวหน้างานลงนามในแบบฟอร์ม
IDP ที่เห็นชอบและเสนอ ผอ.สวส.

9. ผอ.สวส.พิจารณาเห็นชอบแผน IDP

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา
เห็นชอบ

10. ผอ.สวส. ลงนามในแบบฟอร์ม IDP ที่เห็นชอบ
งานบุคลากรส่งต้นฉบับคืน

11. ผู้จัดทาแผน IDP ส่งไฟล์ Excel ให้งานบุคลากร
เพื่อบันทึกข้อมูลการพัฒนา

12. หัวหน้างานประเมินผลและเสนอผลประเมินให้
ผอ.สวส.ทราบ

13. ดาเนินการพัฒนาตนเองตามแผน IDP พัฒนา
และรายงานผลการพัฒนาตนเองตามแผนฯ

14. ผอ.สวส.ส่งให้งานบุคลากรบันทึกข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
การลงมือปฏิบัติและเรียนรู้
จากประสบการณ์
(OJT/ Experience)
70 %
1.การดูงานนอกสถานที่
(Site Visit)
2.การมอบหมายงาน
(Job Assignment)
3.การมอบหมายโครงการ
(Project Assignment)
4.การติดตามแม่แบบ
(Job Shadow)
5.การปฏิบัติงานจริง
(OJT: On the Job Training)
6.การหมุนเวียนงาน
(Job Rotation)

เรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้
(Exchange and Sharing)
20 %
1. การสอนงาน (Coaching)
2.พี่เลี้ยง (Mentoring)
3.การประชุม (Meeting)

การศึกษาหาความรู้
(Education)
10%
1.การเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-Learning)
2.การอบรม (Training)

แบบฟอร์ม
แผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)
สังกัด : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชื่อ - สกุล :
เป็น ( ) ข้ำรำชกำร ( ) พนักงำนมหำวิทยำลัย (

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ สมรรถนะทำงบริหำร/
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทักษะด้ำนวิชำชีพ/ สมรรถนะตำมตำแหน่ง
ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ
งำน
เทคโนโลยี

สมรรถนะหลัก

ส่วนที่ 2 : แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
สมรรถนะ (Competency)
ทีต
่ อ
้ งได้รับกำรพัฒนำ

ผูร้ ับผิดชอบ
) พนักงำนรำชกำร ( ) ลูกจ้ำงประจำ (

ตำแหน่งงำน :
) ลูกจ้ำงชั่วครำว

เครื่องมือกำรพัฒนำ
3 เครื่องมือ

กิจกรรม
(อธิบำยแผนกำรใช้เครื่องมือ)

งำน
 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

ระยะเวลำกำรพัฒนำ

ผลกำรติดตำม

1A

1B

1C

1D

ลงชื่อ.......................................................................
(
)
........../................./...........

ลงชื่อ.......................................................................
(
)
........../................./...........

ลงชื่อ......................................................................
(นายเอกชัย เนาวนิช)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
............../................./..............

คู่มือการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กรอกข้อมูลของผู้จัดทา IDP ให้ครบถ้วน
ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ช่องที่ 1 ระบุสมรรถนะ Competency) ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานที่
ต้องได้รับการพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1A : สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC-01 – CC-05) เลือก 1 ตัว ที่มีค่าติดลบ
จากผลการประเมินของระบบบริหารงานบุคคล (HRD-RMUTSB) สองรอบประเมินที่ผ่านมา กรณีที่ไม่
มี ไม่ต้องทาแผนสาหรับสมรรถนะนี้
CC-01 ใฝ่รู้
CC-02 มีความคิดเชิงระบบ
CC-03 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
CC-04 เป็นมืออาชีพ
CC-05 จิตสาธารณะ
1B : สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency : MC-01– MC-05) สาหรับ
หัวหน้างาน เลือก 1 ตัว ที่มีค่าติดลบ จากผลการประเมินของระบบบริหารงานบุคคล (HRDRMUTSB) สองรอบประเมินที่ผ่านมา กรณีที่ไม่มี ไม่ต้องทาแผนสาหรับสมรรถนะนี้
MC-01 ภาวะผู้นา (Leadership)
MC-02 การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
MC-03 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
MC-04 การสร้างเครือข่ายในการทางาน
MC-05 การบริหารความเสี่ยง
สมรรถนะประจาตาแหน่งงาน (Functional Competency : FC) สาหรับผู้ปฏิบตั ิงาน
เลือก
1 ตัว ที่มีค่าติดลบ จากผลประเมินที่หัวหน้างานเป็นผู้ประเมิน กรณีที่ไม่มี ไม่ต้องทาแผนสาหรับ
สมรรถนะนี้
FC-JS-01 การคิดวิเคราะห์ (Analysis Thinking)
FC-JS-02 การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
FC-JS-03 การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)
FC-JS-04 ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
FC-JS-05 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน (Concern for Order)

1C : ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน (ด้านวิชาชีพ : KS-01, Ks02, KS-05 และ KS-06 หรือเทคโนโลยี : KS-03) จานวน 30 ชั่วโมง
1D : ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน (ด้านทักษะภาษาอังกฤษ :
KS-04) จานวน 20 ชั่วโมง
KS-01
KS-02
KS-03
KS-04
KS-05
KS-06

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
ทักษะในการคานวณ
ทักษะในการจัดการข้อมูล

ช่องที่ 2 เครื่องมือการพัฒนา (อย่างน้อย 3 เครื่องมือ) โดยระบุ 1 เครื่องมือจากแต่ละรูปแบบการ
เรียนรู้ 70:20:10 ให้ครบที่ 3 วิธี ในแต่ละช่องสมรรถนะ
การลงมือปฏิบัติและเรียนรู้
จากประสบการณ์
(OJT/ Experience)
70 %
1.การดูงานนอกสถานที่
(Site Visit)
2.การมอบหมายงาน
(Job Assignment)
3.การมอบหมายโครงการ
(Project Assignment)
4.การติดตามแม่แบบ
(Job Shadow)
5.การปฏิบัติงานจริง
(OJT: On the Job Training)
6.การหมุนเวียนงาน
(Job Rotation)

เรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้
(Exchange and Sharing)
20 %
1. การสอนงาน (Coaching)
2.พี่เลี้ยง (Mentoring)

การศึกษาหาความรู้
(Education)
10%
1.การเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-Learning)
2.การอบรม (Training)

3.การประชุม (Meeting)

ช่องที่ 3 กิจกรรม (อธิบายแผนการใช้เครื่องมือ) ระบุกิจกรรมของแต่ละวิธีการพัฒนาให้ชัดเจน
ช่องที่ 4 ระยะเวลาการพัฒนา ระบุช่วงเวลาที่จะพัฒนาให้ชัดเจน
.........................................................

