แผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)
สังกัด : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชือ่ - สกุล : นำงสำวขวัญใจ พุ่มแย้ม
ตำแหน่งงำน : เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทัว่ ไป
เป็น ( ) ข้ำรำชกำร ( / ) พนักงำนมหำวิทยำลัย ( ) พนักงำนรำชกำร ( ) ลูกจ้ำงประจำ

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

ส่วนที่ 2 : แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
สมรรถนะ (Competency)
ทีต่ อ้ งได้รับกำรพัฒนำ

สมรรถนะหลัก

ความเป็นมืออาชีพ

สมรรถนะทำงบริหำร/สมรรถนะตำมกลุม่ งำน

การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

เครื่องมือกำรพัฒนำ
3 เครื่องมือ

กิจกรรม
(อธิบำยแผนกำรใช้เครื่องมือ)

ระยะเวลำกำรพัฒนำ

ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ

การมอบหมายงาน

พัฒนาเรื่อง การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
- ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

พี่เลี้ยง

- แต่งตั้งรองผู้อานวยการเป็นพี่เลี้ยงในการให้คาแนะนา 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

คาสั่งแต่งตั้งพี่เลี้ยงในการให้คาแนะนาการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)

การอบรม

- เข้ารับการอบรมเรื่อง การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนา
ความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้
ประโยชน์(สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

การมอบหมายงาน

พัฒนาเรื่อง การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาระบบ เพื่อให้เกิดการ
ทางานในทิศทางเดียวกัน
- ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
บริหารและพัฒนาระบบ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

แบบประเมินคาถามและคาตอบ (Q&A) เรื่องงานแผนและงาน
งบประมาณ งานการเงินและพัสดุ

การสอนงาน

- รองผู้อานวยการสอนงานในการกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา
งานแผนและงบประมาณ
งานการเงินและพัสดุ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

ปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ตามแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรม

- เข้ารับการอบรม เรื่อง ทักษะการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนา
ความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้
ประโยชน์(สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 2 : แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
ด้ำนภำษำอังกฤษ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำนวิชำชีพ/เทคโนโลยี

สมรรถนะ (Competency)
ทีต่ อ้ งได้รับกำรพัฒนำ

เครื่องมือกำรพัฒนำ
3 เครื่องมือ

กิจกรรม
(อธิบำยแผนกำรใช้เครื่องมือ)

ระยะเวลำกำรพัฒนำ

ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ

ทักษะด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี
1. เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (15 ชม.)
2. เรื่อง ความรู้พื้นฐานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (3 ชม.)
3. เรื่อง การใช้ระสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(3 ชม.)
4. เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เพื่อการ
บริหารข้อมูล (3 ชม.)
5. เรื่อง การสอนงาน (3 ชม.)
6. เรื่อง การให้คาปรึกษา (3 ชม.)
7. เรื่อง การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการทางาน (3 ชม.)

การมอบหมายงาน

- ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บุคลากรดาเนินการจัดซื้อ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62
จัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุ จ้างเหมาบริการ การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน

คู่มือ การจัดซื้อจัดจ้างของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พี่เลี้ยง

- แต่งตั้งรองผู้อานวยการเป็นพี่เลี้ยงในการให้คาแนะนา 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

คาสั่งแต่งตั้งรองผู้อานวยการเป็นพี่เลี้ยงในการจัดจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี ที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ ไม่น้อย
กว่า 30 ชม.

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนา
ความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้
ประโยชน์(สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
1. เรื่อง ภาษาอังกฤษสาหรับสานักงาน
(English for Office) (6 ชม.)
2. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Easy English for
Everyday Life) (24 ชม.)

การมอบหมายงาน

- ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บุคลากรจัดทาหนังสือ
ราชการฉบับภาษาอังกฤษ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

แบบฟอร์มการจัดทาหนังสือราชการฉบับภาษาอังกฤษ

พี่เลี้ยง

- แต่งตั้งอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เป็นพี่เลี้ยงในการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา 10 ชม.

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- ศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ
ออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชม.

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนา
ความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้
ประโยชน์(สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

ลงชื่อ.......................................................................ผู้จดั ทา
(นางสาวขวัญใจ พุม่ แย้ม)
........../................./...........
ลงชื่อ.......................................................................หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์)
........../................./...........

ลงชื่อ.........................................................รองผู้อานวยการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์)
........../................./...........

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

แผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)
สังกัด : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชื่อ - สกุล :

วิภำพร ไกรศรี

งำน บริหำรและพัฒนำระบบ
ตำแหน่งงำน : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

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

เป็น ( ) ข้ำรำชกำร (  ) พนักงำนมหำวิทยำลัย ( ) พนักงำนรำชกำร ( ) ลูกจ้ำงประจำ
ส่วนที่ 2 : แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
สมรรถนะ (Competency)

เครื่องมือกำรพัฒนำ
3 เครื่องมือ

ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำนวิชำชีพ/เทคโนโลยี

สมรรถนะทำงบริหำร/สมรรถนะตำมกลุ่มงำน

สมรรถนะหลัก

ใฝ่รู้

การคิดวิเคราะห์

ทักษะด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี
1. เรื่อง การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่าง
มีประสิทธิภาพ (3 ชม.)
2. เรื่อง เทคนิคการนาเสนอ (5 ชม.)
3. เรื่อง การคิดเพือ่ ประสิทธิผลของงาน
(Effective Thinking) (3 ชม.)
4. เรื่อง รับฟังการเตรียมความพร้อมในการ
ขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น (3 ชม.)
5. เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอ
กาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2 (3 ชม.)
6. เรื่อง ประชุมชี้แจงการทดลองระบบรายงาน
ผลการพัฒนาบุคลากร (6 ชม.)
7. เรื่อง เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
(6 ชม.)
8. เรื่อง การใช้ Microsoft excel เพือ่ การ
บริหารข้อมูล (3 ชม.)

กิจกรรม

ระยะเวลำกำรพัฒนำ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

(อธิบำยแผนกำรใช้เครื่องมือ)

การมอบหมายงาน

พัฒนา เรื่อง การจัดทาแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
รองผู้อานวยการ (ผ.ศ. วารุณี กรุดพันธ์) มอบหมายให้
ดาเนินการ จัดทาแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

พีเ่ ลี้ยง

แต่งตั้งหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบเป็นพีเ่ ลี้ยงในการ
จัดทาแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบเป็นพีเ่ ลี้ยงในการจัดทา
แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การอบรม

ศึกษาความรู้ผ่านระบบการอบรมออนไลน์
- อบรม เรื่อง การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (3 ชม.)

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

รายงานการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการนาความรู้และ
ทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์

การปฏิบตั ิงานจริง

พัฒนา เรื่อง การจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
- จัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พีเ่ ลี้ยง

แต่งตั้งหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบเป็นพีเ่ ลี้ยงสอนงาน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบเป็นพีเ่ ลี้ยงในการจัดทา
คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรม

ศึกษาความรู้ผ่านระบบการอบรมออนไลน์
- อบรม เรื่อง การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (3 ชม.)

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

รายงานการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการนาความรู้และ
ทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์

การปฏิบตั ิงานจริง

- จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พีเ่ ลี้ยง

- แต่งตั้งหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบเป็นพีเ่ ลี้ยงใน
การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบเป็นพีเ่ ลี้ยงในการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
การปฏิบตั ิงานผ่านระบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 30 ชม.

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้และ
ทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ (สาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน)

ส่วนที่ 2 : แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
สมรรถนะ (Competency)

เครื่องมือกำรพัฒนำ
3 เครื่องมือ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษ

ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เรื่อง ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน (Easy English for
Everyday Life) (24 ชม.)

กิจกรรม

ระยะเวลำกำรพัฒนำ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

(อธิบำยแผนกำรใช้เครื่องมือ)

ปฏิบตั ิจริง

- หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ มอบหมายให้ใช้
โปรแกรมสานักงาน (Microsoft Office) เป็นภาษาอังกฤษ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

พีเ่ ลี้ยง

- แต่งตั้งอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เป็นพีเ่ ลี้ยงในการฝึกทักษะ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
ด้านภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา 10 ชั่วโมง

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- ศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์
จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชม.

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้และ
ทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ (สาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน)

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

การใช้โปรแกรมสานักงาน (Microsoft Office) เป็นภาษาอังกฤษได้

ลงชื่อ.......................................................................ผู้จัดทา

ลงชื่อ.......................................................................รองผู้อานวยการ

(นางสาววิภาพร ไกรศรี)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์)

........../................./...........

........../................./...........

ลงชื่อ.......................................................................หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ
(นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม)
........../................./...........

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

แผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)
สังกัด : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชื่อ - สกุล : นำงชนัต เดชธรรม

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ
ตำแหน่งงำน : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

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

เป็น ( ) ข้ำรำชกำร (  ) พนักงำนมหำวิทยำลัย ( ) พนักงำนรำชกำร ( ) ลูกจ้ำงประจำ
ส่วนที่ 2 : แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
สมรรถนะ (Competency)

เครื่องมือกำรพัฒนำ
3 เครื่องมือ

ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ

วำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำนวิชำชีพ/เทคโนโลยี

สมรรถนะทำงบริหำร/สมรรถนะตำม
กลุ่มงำน

สมรรถนะหลัก

ใฝ่รู้

การสืบเสาะหาข้อมูล

ทักษะด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี
1.เรื่อง (A01) หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อ
ราชการ ( 9 ชม.)
2.เรื่อง (A02) การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อ
ราชการ ( 9 ชม.)
3. เรื่อง อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือ
ราชการ ( 12 ชม.)

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
(Easy English for Everyday Life)
(24 ชม.)

กิจกรรม

ระยะเวลำกำรพัฒนำ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

(อธิบำยแผนกำรใช้เครื่องมือ)

การมอบหมายงาน

พัฒนาเรื่อง ขั้นตอนการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้บงั คับบัญชามอบหมายให้จดั ทาขั้นตอนการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พีเ่ ลี้ยง

- แต่งตั้งนายสิทธิชัย บุญสนิท เป็นพีเ่ ลี้ยงในการให้คาแนะนา
ในการหาข้อมูลเพือ่ พัฒนาตนเองในด้านความรู้ในระบบ

คาสั่งแต่งตั้งนายสิทธิชัย บุญสนิทเป็นพีเ่ ลี้ยงในการให้คาแนะนาในการหา
ข้อมูลเพือ่ พัฒนาตนเองในด้านความรู้ในระบบ

การอบรม

- เข้ารับการอบรมเรื่อง (M02) การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
เพือ่ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สานักงาน ก.พ. 3
ชั่วโมง

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้และ
ทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ (สาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน)

การมอบหมายงาน

พัฒนาเรื่อง การจัดหัวข้อ/เรื่องและแหล่งเรียนรู้การฝึกอบรม 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
ของบุคลากรงานบริหารและพัฒนาระบบ

รายงานสรุปหัวข้อ/เรื่องและแหล่งเรียนรู้การฝึกอบรมของบุคลากรงาน
บริหารและพัฒนาระบบ

พีเ่ ลี้ยง

แต่งตั้งนายสิทธิชัย บุญสนิท เป็นพีเ่ ลี้ยงในการให้คาแนะนาใน
การหาข้อมูลเพือ่ พัฒนาตนเองในด้านความรู้ในระบบ

คาสั่งแต่งตั้งนายสิทธิชัย บุญสนิทเป็นพีเ่ ลี้ยงในการให้คาแนะนาในการหา
ข้อมูลเพือ่ พัฒนาตนเองในด้านความรู้ในระบบ

การอบรม

- เข้ารับการอบรมเรื่อง (M07) กระบวนการวิเคราะห์ปญ
ั หา
และการแก้ปญ
ั หา (สานักงาน ก.พ. 3 ชั่วโมง

สามารถนาความรู้ที่ได้รับการอบรมมาปรับให้เข้ากับการทางาน

การปฏิบตั ิงานจริง

- ผู้บงั คับบัญชามอบหมายให้ใช้งานระบบนัดหมาย (Google 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
Calendar)

ตารางการนัดหมายของผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พีเ่ ลี้ยง

- แต่งตั้งนายสิทธิชัย บุญสนิทเป็นพีเ่ ลี้ยงในการให้คาแนะนา 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
ในการใช้งานระบบนัดหมาย (Google Calendar)

คาสั่งแต่งตั้งรองผู้อานวยการเป็นพีเ่ ลี้ยงในให้คาแนะนาในการใช้งานระบบ
นัดหมาย (Google Calendar)

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
การปฏิบตั ิงานผ่านระบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 30 ชม.

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้และ
ทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ (สาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน)

การมอบหมายงาน

- ผู้บงั คับบัญชามอบหมายให้บคุ ลากรปรับปรุงป้ายภายใน
ห้องสานักงานศูนย์หนั ตราเป็นสองภาษา

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

ป้ายภายในห้องสานักงานศูนย์หนั ตราเป็นสองภาษาที่เหมาะสม

พีเ่ ลี้ยง

- แต่งตั้งอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เป็นพีเ่ ลี้ยงในการฝึกอบรม 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา 10 ชม.

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษ

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
(Easy English for Everyday Life)
ส่วนที่ 2 : แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
(24 ชม.)

สมรรถนะ (Competency)
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ

เครื่องมือกำรพัฒนำ
3 เครื่องมือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง

กิจกรรม

ระยะเวลำกำรพัฒนำ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

(อธิบำยแผนกำรใช้เครื่องมือ)
- ศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์
จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชม.

ลงชื่อ..............................................................ผู้จัดทา

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้และ
ทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ (สาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน)

ลงชื่อ.......................................................................รองผู้อานวยการ

(นางชนัต เดชธรรม )

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์)

........../................./...........

........../................./...........

ลงชื่อ........................................................หัวหน้างานงานบริหารและพัฒนาระบบ
( นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม )
........../................./...........

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

แผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)
สังกัด : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชื่อ - สกุล : นำยสิทธิชัย บุญสนิท
ตำแหน่งงำน : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เป็น ( ) ข้ำรำชกำร ( / ) พนักงำนมหำวิทยำลัย ( ) พนักงำนรำชกำร ( ) ลูกจ้ำงประจำ

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

ส่วนที่ 2 : แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำนวิชำชีพ /เทคโนโลยี

สมรรถนะทำง
บริหำร/สมรรถนะ สมรรถนะหลัก
ตำมกลุ่มงำน

สมรรถนะ (Competency)
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ

เครือ่ งมือกำรพัฒนำ
3 เครือ่ งมือ

กิจกรรม
(อธิบำยแผนกำรใช้เครือ่ งมือ)

ระยะเวลำกำรพัฒนำ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

สมรรถนะหลักเป็นไปตามค่าคาดหวังของ
มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

สมรรถนะตามกลุ่มงานเป็นไปตามค่าคาดหวังของ
มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

ทักษะด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี
1. เรื่อง กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ (12
ชั่วโมง)
2. เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้น (15 ชั่วโมง)
3. เรื่อง การบัญชีและการจัดการทางการเงิน (2
ชั่วโมง)
4. เรื่อง กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการ
แก้ปัญหา สานักงาน ก.พ. (3 ชั่วโมง)

การปฏิบัติงานจริง

- ลงมือปฏิบัติจริงตามแผนการดาเนินกิจกรรม 5ส+3
ของมหาวิทยาลัยและคู่มือการดาเนินกิจกรรม 5ส+3
ของหน่วยงานประจางบประมาณ พ.ศ. 2563

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

พีเ่ ลี้ยง

- แต่งตั้งหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบเป็นพีเ่ ลี้ยง 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบเป็นพีเ่ ลี้ยงในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นไปตามแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี ที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ ไม่น้อย
กว่า 30 ชม.

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้
และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์
(สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ของหน่วยงานประจา
งบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการดาเนินงานกิจกรรม ๕ส+๓ ของหน่วยงานประจา
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 : แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
ด้ำนภำษำอังกฤษ

สมรรถนะ (Competency)
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เรื่อง ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน (Easy English for
Everyday Life) (24 ชั่วโมง)

เครือ่ งมือกำรพัฒนำ
3 เครือ่ งมือ

กิจกรรม
(อธิบำยแผนกำรใช้เครือ่ งมือ)

ระยะเวลำกำรพัฒนำ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

การมอบหมายงาน

- ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บุคลากรจัดส่งหนังสือเชิญ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
เข้าร่วมประชุมภาษาอังกฤษผ่านทางอีเมล

หลักฐานการจัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมภาษาอังกฤษผ่าน
ทางอีเมล

พีเ่ ลี้ยง

- แต่งตั้งอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เป็นพีเ่ ลี้ยงในการฝึก 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา 10 ชั่วโมง

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- ศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ
ออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชม.

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้
และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์
(สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

ลงชื่อ.......................................................................ผู้จดั ทา
(นายสิทธิชัย บุญสนิท)
........../................./...........
ลงชื่อ.......................................................................หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ
(นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม)
........../................./...........

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

ลงชื่อ...........................................................รองผู้อานวยการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์)
........../................./...........
ลงชื่อ......................................................................
(นายเอกชัย เนาวนิช)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
............../................./..............

แผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)
สังกัด : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชือ่ - สกุล : นำงอำไพ แกสันเทียะ

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

ตำแหน่งงำน : พนักงำนพิมพ์ระดับ 3

เป็น ( ) ข้ำรำชกำร ( ) พนักงำนมหำวิทยำลัย ( ) พนักงำนรำชกำร ( / ) ลูกจ้ำงประจำ
ส่วนที่ 2 : แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
สมรรถนะ (Competency)
ที่ตอ้ งได้รับกำรพัฒนำ

สมรรถนะทำงบริหำร/
สมรรถนะตำมกลุม่ งำน

สมรรถนะหลัก

ความเป็นมืออาชีพ

สมรรถนะตามกลุ่มงานเป็นไปตามค่าคาดหวังของ
มหาวิทยาลัย

กิจกรรม

เครือ่ งมือกำรพัฒนำ
3 เครือ่ งมือ

ระยะเวลำกำรพัฒนำ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

(อธิบำยแผนกำรใช้เครือ่ งมือ)

การมอบหมายงาน

พัฒนาเรื่อง การของทาลายหนังสือราชการ
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
- ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ดาเนินการจัดทาขั้นตอนใน
การขอทาลายหนังสือราชการ

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เรื่อง การขอทาลายหนังสือราชการ ของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พีเ่ ลี้ยง

- แต่งตั้งหัวหน้างานเป็นพีเ่ ลี้ยงในการให้คาแนะนาการ
ในการจัดทาขั้นตอนในการขอทาลายหนังสือราชการ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานเป็นพีเ่ ลี้ยงในการให้คาแนะนาการในการ
จัดทาขั้นตอนในการขอทาลายหนังสือราชการ

การอบรม

- เข้ารับการอบรมเรื่อง หนังสือราชการ และหนังสือ
ติดต่อราชการ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้
และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์
(สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

-

-

-

-

ส่วนที่ 2 : แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
สมรรถนะ (Competency)

เครือ่ งมือกำรพัฒนำ
3 เครือ่ งมือ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
ด้ำนภำษำอังกฤษ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำนวิชำชีพ/เทคโนโลยี

ที่ตอ้ งได้รับกำรพัฒนำ

กิจกรรม

ระยะเวลำกำรพัฒนำ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

(อธิบำยแผนกำรใช้เครือ่ งมือ)

ทักษะด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี
1. เรื่อง การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อ
ราชการ (9 ชม.)
2. เรื่อง หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
ที่ถกู ต้อง (9 ชม.)
3. เรื่อง เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
(6 ชม.)
4. เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เพือ่ การ
บริหารข้อมูล (3 ชม.)
5.ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา (3 ชม.)

การมอบหมายงาน

- ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บุคลากรดาเนินการจัดทา 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
แบบฟอร์มหนังสือราชการ

แบบฟอร์มหนังสือราชการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พีเ่ ลี้ยง

- แต่งตั้งหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบเป็นพีเ่ ลี้ยง 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
ในการให้คาแนะนาในการจัดทาแบบฟอร์มหนังสือราชการ

คาสั่งแต่งตั้งรองผู้อานวยการเป็นพีเ่ ลี้ยงในการจัดทาขั้นตอนการ
เขียนหนังสอราชการของหน่วยงาน

การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง

- ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ านผ่านระบบออนไลน์ ไม่น้อย
กว่า 30 ชม.

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้
และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์
(สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เรื่อง ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน (Easy English for
Everyday Life) (24 ชม.)

การมอบหมายงาน

- ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บุคลากรปรับปรุงป้าย
ภายในห้องสานักงานเป็นสองภาษา

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

ป้ายภายในห้องสานักงานเป็นสองภาษาที่เหมาะสม

พีเ่ ลี้ยง

- แต่งตั้งอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เป็นพีเ่ ลี้ยงในการ
ฝึกอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา 10 ชม.

การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง

- ศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ
ออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชม.

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้
และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์
(สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

ลงชือ่ .......................................................................ผูจ้ ัดทา

ลงชือ่ .......................................................................รองผูอ้ านวยการ

(นางอาไพ แกสันเทียะ)

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ )

........../................./...........

........../................./...........

ลงชือ่ .......................................................................หัวหน้างานสานักงานศูนย์นนทบุรี
(นายฐิตินนั ท์ ภู่พนั ธ์)
........../................./...........

ลงชือ่ ......................................................................
(นายเอกชัย เนาวนิช)
ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
............../................./..............

แผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)
สังกัด : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชือ่ - สกุล : นำงสำววำรณี เสือเมือง
ตำแหน่งงำน : เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทัว่ ไป
เป็น ( ) ข้ำรำชกำร ( / ) พนักงำนมหำวิทยำลัย ( ) พนักงำนรำชกำร ( ) ลูกจ้ำงประจำ

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

ส่วนที่ 2 : แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
สมรรถนะ (Competency)
ทีต่ อ้ งได้รับกำรพัฒนำ

สมรรถนะหลัก

มีความคิดเชิงระบบ

เครื่องมือกำรพัฒนำ
3 เครื่องมือ

สมรรถนะทำงบริหำร/
สมรรถนะตำมกลุ่มงำน

ระยะเวลำกำรพัฒนำ

ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ

การมอบหมายงาน

พัฒนาเรื่อง ระบบปฏิทินการแจ้งเตือนการนัดหมาย 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
- หัวหน้างานสานักงานศูนย์สุพรรณบุรี มอบหมาย
ให้ดาเนินการจัดทาระบบปฏิทินแจ้งเตือนการนัด
หมาย (Google Calendar) ผ่านไลน์

ระบบนัดหมาย (Google Calendar) แจ้งเตือนผ่าน LINE และ
สามารถใส่นัดหมาย หรือเหตุการณ์ สิ่งที่จะต้องทาต่างๆ ได้

พีเ่ ลี้ยง

- แต่งตั้งนายประภาส บุญเสมอกุล นักวิชาการ
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
คอมพิวเตอร์ เป็นพีเ่ ลี้ยงในการให้คาแนะนาการทา
ระบบ
- เข้ารับการอบรมเรื่อง หลักสูตรการบริหารจัดการ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
ข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive (Online Data
Management Course with Google Drive)

คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพีเ่ ลี้ยงในการ
จัดทาระบบ

การอบรม

สมรรถนะตามกลุ่มงานเป็นไปตามค่าคาดหวังของ
มหาวิทยาลัย

กิจกรรม
(อธิบำยแผนกำรใช้เครื่องมือ )

-

-

-

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้
และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์
(สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน)
-

ส่วนที่ 2 : แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำนวิชำชีพ /
เทคโนโลยี

สมรรถนะ (Competency)
ทีต่ อ้ งได้รับกำรพัฒนำ

กิจกรรม
(อธิบำยแผนกำรใช้เครื่องมือ )

เครื่องมือกำรพัฒนำ
3 เครื่องมือ

ทักษะด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี
1. เรื่อง หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย
Google Drive (6 ชม.)
2. เรื่อง การบริหารงานภาครัฐ (5 ชม.)
3. เรื่อง การสื่อสารและการประสานงาน (5 ชม.)
4. เรื่อง การจัดการสารสนเทศสานักงาน (5 ชม.)
5. เรื่อง รู้ทันภัยไซเบอร์ (6 ชม.)
6. ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล
(5 ชม.)

การมอบหมายงาน

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
1. เรื่อง ภาษาอังกฤษสาหรับสานักงาน (English for
Office) (6 ชม.)
2. เรื่อง ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน (Easy English for
Everyday Life) (24 ชม.)

ระยะเวลำกำรพัฒนำ

ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ

- รองผู้อานวยการ (ผ.ศ. วารุณี กรุดพันธ์)
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
มอบหมายให้ดาเนิน จัดทาแบบฟอร์มคาร้องขอใช้
บริการทั่วไป
- แต่งตั้งหัวหน้างานศูนย์สุพรรณบุรี เป็นพีเ่ ลี้ยงใน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
การให้คาแนะนาจัดทาแบบฟอร์มคาร้องขอใช้
บริการทั่วไป

แบบฟอร์มคาร้องขอใช้บริการทั่วไป สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ ไม่
น้อยกว่า 30 ชม.

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้
และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์
(สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

การมอบหมายงาน

- หัวหน้างานสานักงานศูนย์สุพรรณบุรี มอบหมาย 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
ให้ใช้ชุดโปรแกรมสานักงาน (Microsoft Office)
เป็นภาษาอังกฤษ

การใช้งานชุดโปรแกรมสานักงาน (Microsoft Office) เป็น
ภาษาอังกฤษได้

พีเ่ ลี้ยง

- แต่งตั้งอาจารย์คณะศิลป์ศาสตร์เป็นพีเ่ ลี้ยงในการ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา 10 ชม.

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- ศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
ออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชม.

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้
และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์
(สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

พีเ่ ลี้ยง

ลงชื่อ.......................................................................ผู้จดั ทา
(นางสาววารณี เสือเมือง)
........../................./...........
ลงชื่อ.......................................................................หัวหน้างานสานักงานศูนย์สุพรรณบุรี
(นายวิทยา ปานเพชร)
........../................./...........

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานสานักงานศูนย์สุพรรณบุรี ในการจัดทา
แบบฟอร์ม

ลงชื่อ..........................................................รองผู้อานวยการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ )
........../................./...........
ลงชื่อ ...........................................................
(นายเอกชัย เนาวนิช )
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
............../................./..............

แผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)
สังกัด : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชื่อ - สกุล : นำยวิฑูรย์ จักปวง

งำนสำนักงำนศูนย์วำสุกรี
ตำแหน่งงำน : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

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

เป็น ( ) ข้ำรำชกำร () พนักงำนมหำวิทยำลัย ( ) พนักงำนรำชกำร ( ) ลูกจ้ำงประจำ
ส่วนที่ 2 : แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
สมรรถนะ (Competency)
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ

สมรรถนะหลัก

มีความคิดเชิงระบบ

เครือ่ งมือกำรพัฒนำ
3 เครือ่ งมือ
การมอบหมายงาน

พีเ่ ลี้ยง

สมรรถนะทำงบริหำร/
สมรรถนะตำมกลุ่มงำน

การอบรม
สมรรถนะตามกลุ่มงานเป็นไปตามค่าคาดหวังของ
มหาวิทยาลัย

-

กิจกรรม
(อธิบำยแผนกำรใช้เครือ่ งมือ)

ระยะเวลำกำรพัฒนำ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

พัฒนาเรื่อง ระบบปฏิทินการแจ้งเตือนการนัดหมาย
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
- รองผู้อานวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) มอบหมายให้
ดาเนินการจัดทาระบบปฏิทินแจ้งเตือนการนัดหมาย (Google
ผ่านไลน์
-Calendar)
แต่งตั้งหัวงานส
านักงานศูนย์วาสุกรี เป็นพีเ่ ลี้ยงในการให้ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
คาแนะนาการทาระบบ

ระบบนัดหมาย (Google Calendar) แจ้งเตือนผ่าน LINE และสามารถ
ใส่นัดหมาย หรือเหตุการณ์ สิ่งทีจ่ ะต้องทาต่างๆ ได้

- เข้ารับการอบรมเรื่อง หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูล
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
ออนไลน์ด้วย Google Drive (Online Data Management
Course with Google Drive) -

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้และ
ทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์(สาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน)
-

คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพีเ่ ลี้ยงในการจัดทา
ระบบ

ส่วนที่ 2 : แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำนวิชำชีพ /เทคโนโลยี

สมรรถนะ (Competency)
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ

เครือ่ งมือกำรพัฒนำ
3 เครือ่ งมือ

กิจกรรม
(อธิบำยแผนกำรใช้เครือ่ งมือ)

ระยะเวลำกำรพัฒนำ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ทักษะด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี
1. เรื่อง การใช้ Microsoft Excel เพือ่ การ
บริหารข้อมูล (3 ชม.)
2. เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(E-Doc) (3 ชม.)
3. เรื่อง การสื่อสารทีม่ ีประสิทธิภาพ (3 ชม.)
4. เรื่อง หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการทีด่ ี
(9 ชม.)
5. เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
(3 ชม.)
6. เรื่อง การสื่อสารเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการทางาน (3 ชม.)
7. เรื่อง กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และ
การแก้ปัญหา (3 ชม.)
8. เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติงาน (3 ชม.)
9. เรื่อง การคิดเชิงสังเคราะห์ (3 ชม.)

การมอบหมายงาน

- ผู้บัญชาการมอบหมายให้ใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
การ รับ-ส่ง หนังสือราชการส์ (E-Doc)

สามารถใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการ รับ - ส่ง เอกสารได้อย่าง
ถูกต้อง

พีเ่ ลี้ยง

- แต่งตั้งนางชนัด เดชธรรม เป็นพีเ่ ลี้ยงในการให้คาแนะนา
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc)

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

คาสั่งแต่งตั้งนางชนัต เดชธรรม เป็นพีเ่ ลี้ยงในการให้คาแนะนาการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc)

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยี ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 30 ชม.

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้และ
ทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์(สาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน)

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เรื่อง สตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start up)
(30 ชั่วโมง)

การมอบหมายงาน

- หัวหน้ามอบหมายให้ปรับปรุงป้ายภายในห้องสานักงาน
ศูนย์วาสุกรีเป็นสองภาษาทีเ่ หมาะสม

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

ป้ายภายในห้องสานักงานศูนย์วาสุกรีเป็นสองภาษาทีเ่ หมาะสม

พีเ่ ลี้ยง

- แต่งตั้งอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เป็นพีเ่ ลี้ยงในการฝึกอบรม 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา 10 ชั่วโมง

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- ศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์
จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชม.

รายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน และการนาความรู้และ
ทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์(สาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน)

ลงชื่อ..................................................ผู้จดั ทา
(นายวิฑูรย์ จักปวง)
........../................./...........
ลงชื่อ...........................................................หัวหน้างานสานักงานศูนย์วาสุกรี
(นายจิรวัฒน์ พงษ์วเิ ชียร)
........../................./...........

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

ลงชื่อ............................................................รองผู้อานวยการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์)
........../................./...........
ลงชื่อ......................................................................
(นายเอกชัย เนาวนิช)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
............../................./..............

