แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
1. หลักการและเหตุผล
องค ก รที่ เ กิ ดขึ้ นในสั ง คมทุ ก สั ง คมนั้ นมี อ งค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ 4 ด า น ด ว ยกั น คื อ บุ ค ลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการบริหารหรือการจัดการ ซึ่งองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบนี้ จะตองมี
ลักษณะที่มีความสอดคลองกัน มีความสมดุลซึ่งกันและกัน องคประกอบดานบุคลากรเปนองคประกอบ
หนึ่งที่จะตองทําหนาที่ปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายในงานที่แตกตางกันไป เพื่อใหองคกรนั้น ๆ
ได มี ก ารเคลื่ อ นไหวและดํ า เนิ น การไปสู จุ ด มุ ง หมายขององค ก รหรื อ เป า หมายขององค ก รอย า งมี
ประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย นโยบาย และแผนงานตาง ๆ
บุคลากรที่เขาไปทําหนาที่ขององคกรในตําแหนงตาง ๆ นั้น จะตองมีการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี แตมิใชเพียงแตตองการใหภารกิจดังกลาวสําเร็จไปดวยดีในเชิงปริมาณเทานั้น บุคลากรที่
อยูในองคกรจะตองชวยองคกรใหมีความกาวหนาไปดวยพรอม ๆ กัน มีการพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อให
องคกรสามารถแขงขันกับองคกรอื่น ๆ ที่มีภารกิจเชนเดียวกันไดเปนอยางดี ดังนั้นบุคลากรตองจําเปน
จะตองมีการพัฒนาตนเองในดานความรู ความกาวหนาที่ทันสมัยขึ้นไปอีก และรวมไปถึงการพัฒนา
ทักษะตาง ๆ ที่เปนของบุคลากร เพื่อจะไดนําเอาความรู ความคิด ทักษะที่เพิ่มมากขึ้นนั้นมาประยุกตใช
ในงานของตนเอง และสิ่งนั้นจะเปนผลกระทบตอเนื่องที่ใหองคกรไดรับการพัฒนาไปอีกทางหนึ่ง
ความรูที่เกิดขึ้นในองคกรทั้งที่เปนความรู องคความรูเดิมที่มีอยูในองคกร และความรูใหมที่
ไดม าจากการพั ฒนาบุ คลากรที่บุ คลากรนั้นได นํา มาประยุ กตใ ช ใ นการปฏิบั ติง าน เพื่ อ ใหองคก รมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น ถือไดวาเปนสวนสําคัญที่จะตองรักษาใหคงไวตอไปใน
อนาคต ดังนั้นกระบวนการพัฒนาองคความรูนี้จึงตองมีการพิจารณาควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากร
เชนเดียวกัน
ในองคกรตาง ๆ นั้น การพัฒนาบุคลากรจะตองมีการกําหนดทิศทางและแผนใหมีจุดมุงหมาย
วัตถุประสงคที่ชัดเจน ผลที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากรนั้นไปทางหนึ่งเปนผลโดยตรงกับบุคลากรผู
ไดรับการพัฒนาที่จะแสดงออกไดจากความกาวหนา ความเจริญเติบโตในการดําเนินงาน แตอีกทางหนึ่ง
ตองคํานึงถึงก็คือองคความรูที่บุคลากรไดมาจากการพัฒนานั้น จะตองมีการจัดเก็บรวบรวมเอาไวใน
องคกรเชนเดียวกัน ไมใชวาจะสูญสิ้นไปหรือคงอยูไวในตัวบุคลากรนั้น ๆ ความรูที่นี้จะเปนประโยชน
กับองคกร และบุคลากรอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหไดประโยชนอยางแทจริง
องคกรตองคํานึงถึงความรูที่ไดมานั้น ตองมีกระบวนการจัดการเพื่อใหความรูนั้นคงอยูในองคกร และ
พรอมที่จะถูกนํามาใชในโอกาสตอไปไดอยางดี
ป จ จุ บั น ผลประโยชน ที่ ไ ด จ ากการพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค ก รนั้ น ไม ใ ช แ ต เ พี ย งเกิ ด ขึ้ น กั บ
บุคลากรและการประยุกตใชความรูที่ไดจากการพัฒนามาใชกับองคกรเทานั้น การดําเนินการที่จะจัดให
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ความรู ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นนั้ น เป น ประโยชน ต อ ไปในอนาคตกั บ บุ ค ลากรและองค กรนั้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งมี
กระบวนการที่จัดการที่พัฒนาบุคลากรและความรูนั้นเปนประโยชนกับองคกรตอไป
นโยบายหรือแผนการพัฒนาบุคลากรจึงเปนสวนสําคัญอีกอยางหนึ่งที่อยูในงานการบริหาร
จัดการบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย องคกรตาง ๆ ในปจจุบันไดตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรมากยิ่งขึ้น
ในดานความรู ทักษะ ที่เกี่ยวของในงาน และรวมไปถึงลักษณะทางดานความผูกพันที่มีตอองคกรความ
พึงพอใจในงานที่บุคลากรนั้น ๆ ไดปฏิบัติอยู องคกรตาง ๆ จึงตองกําหนดใหมีแผนงานพัฒนาบุคลากร
เพิ่มเติมจากงานบริหารบุคคลทั่วไปอีกสวนหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรที่ดี จึงตองคํานึงถึงขั้นตอนตั้งแต
ขั้นตอนแรกที่จะเริ่มใหมีการพัฒนา และผลลัพธที่จะสงผลใหกับองคกรดวย ในฐานะที่องคกรจะคงอยู
ตอไปในอนาคต โดยเฉพาะผลการพัฒนาในดานความรู
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานหนึ่งที่มีภารกิจที่สนับสนุน
ทางดานวิชาการใหกับหนวยงานอื่น ๆ ที่มีภารกิจการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ซึ่งภารกิจดังกลาวนั้นเกี่ยวของเปนอยางมากกับเทคโนโลยีทางดานตาง ๆ เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จะใหทําใหภารกิจของมหาวิทยาลัยดําเนินไปไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรที่เขาทําหนาที่ในสํานักคอมพิวเตอรจึงจําเปนจะตองมีความรู
ความสามารถที่จะสามารถไดรับการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีตา ง ๆ และสามารถประยุกต มาใชในงานของสํา นักคอมพิ วเตอรได อยา งดีแ ละมี การนํ า
กระบวนการจัดการความรูมาประยุคใช เพื่อใหองคความรูที่ไดจากการพัฒนาบุคลากรถูกจัดเก็บภายใน
องคกรอยางเปนระบบ และสามารถกอใหเกิดผลดีตอบุคลากรและองคกรในดานความรูในดานตอไป
ประกอบกับนโยบายหรือยุทธศาสตรของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ตองใหมีแผนงาน
นโยบาย และกลยุทธทางดานการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และถือเปนสวน
หนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของหนวยงานดวย สํานักคอมพิวเตอรจึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนงานการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่มีลักษณะเปนรูปธรรมชัดเจนและ
สามารถปฏิบัติได เพื่อใหเปนการเสริมและสนับสนุนภารกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรไดมีการเพิ่มพูนความรู ความสามารถในงานหรือ
วิชาชีพ หรือหนาที่ที่รับผิดชอบ ใหมากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อใหบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร ไดมีการนํ าเอาความรูที่ไดรับการพัฒ นานั้น มา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อใหมีการดําเนินการจัดการความรูที่ไดจากการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบกอใหเกิด
ประโยชนตอองคกรและบุคลากร
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2.4 เพื่อ ใหบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรไดมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
ภายหลังการพัฒนาความรู ความสามารถ
2.5 เพื่อใหบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรไดมีความผูกพันกับองคกรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
การพัฒนาความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น
2.6 เพื่ อ วางแนวทางที่ จ ะเป น ประโยชน กั บ หน ว ยงานในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของสํ า นั ก
คอมพิวเตอรในอนาคต
3. เปาหมายของการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู
สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดเปาหมายใหมีการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร ในการ
เพิ่มพูนความรู ความสามารถ ในดานตาง ๆ ดังนี้
z ดานการพัฒนาวิชาชีพที่ใชในงาน
z ดานการพัฒนาวิชาการดานอื่น ๆ ที่จะมาสนับสนุนงานในหนาที่
z ดานการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานตาง ๆ
z ดานการพัฒนาการบริหาร
ซึ่งเปาหมายดังกลาวขางตน บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรจะไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนา
โดยการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
z การฝกอบรมระยะสั้นวิชาชีพ/วิชาการที่เกีย
่ วของ
z การฝกอบรมระยะยาวในวิชาชีพ/วิชาการที่เกี่ยวของ
z การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาชีพ/วิชาการที่เกี่ยวของ
z การประชุมเชิงปฏิบัติการในสาขาวิชาชีพ/วิชาการที่เกี่ยวของ
z การศึกษาดูงานในวิชาการ/วิชาชีพที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ กิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดขางตนนั้น สํานักคอมพิวเตอรสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมใน
กิจกรรมทั้งที่สํานักคอมพิวเตอรดําเนินการจัดกิจกรรมเอง และกิจกรรมที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้น
นอกจากนั้นสํานักคอมพิวเตอรยังไดกําหนดใหบุคลากรที่เขารวมการพัฒนาบุคลากรไดนําเสนอ
ความรู ความสามารถที่ไดรับการเพิ่มเติมตอสํานักคอมพิวเตอร เพื่อสํานักคอมพิวเตอรจะไดดําเนินการ
ตามกระบวนการจัดการความรูตอไปเพื่อใหความรูที่เกิดขึ้นนั้นเปนองคความรูที่ใชในการพัฒนาองคกร
และบุคลากรตอไป และมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพื่อนํามาพัฒนา
ปรับปรุง ตอไป
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4. ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรทุกคนจะตองไดรับการสนับสนุน สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรอยางนอย 1 กิจกรรม และมีการดําเนินการจัดการองคความรูทบี่ ุคลากรไดรับการพัฒนามานั้นมี
การจัดการตามขั้นตอนการจัดการความรูต ามที่สาํ นักคอมพิวเตอรไดกําหนดไวอยางครบถวนทุก
กิจกรรมของการพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
5. งบประมาณที่ใชในการพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักคอมพิวเตอรไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรูของสํานักคอมพิวเตอรทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท (หาแสนบาทถวน)
จากงบประมาณเงินรายไดแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร โดยจําแนกกิจกรรมตางๆดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 งบประมาณการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายการ
คาลงทะเบียนฝกอบรม
คาใชจายเดินทางไปราชการ
ประชุมวิชาการ
คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาที่จัดเอง
คาใชจายเจรจาความรวมมือและศึกษาดูงาน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
50,000.00
50,000.00
100,000.00
250,000.00
50,000.00
500,000.00

แหลงเงิน
งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได

ประเภท
งบดําเนินงาน
งบดําเนินงาน
งบรายจายอื่น
งบรายจายอื่น
งบรายจายอื่น

อยางไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอรในกิจกรรมตาง ๆ ที่กลาวในตอนตนยังมี
สวนที่ไมตองใชงบประมาณของหนวยงานดวยเชนกัน
6. แผนการดําเนินการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู
ในการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดแผนการพัฒนาที่สอดคลองกับภาระงาน
ของบุคลากร ซึ่งประกอบไปดวยการพัฒนาดานวิชาชีพ ดานวิชาการ ดานทักษะในการปฏิบัติงาน ดาน
การบริหารและดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แผนการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ประเภทการพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาดานวิชาชีพ
ดานคอมพิวเตอร

กิจกรรม
ฝกอบรมระยะสั้น
ฝกอบรมระยะสั้น
ฝกอบรมระยะยาว
ฝกอบรมระยะยาว
ประชุมสัมมนา
ประชุมสัมมนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร
ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร

งบ
ต.ค.
ประมาณ 52
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช

พ.ย.
52

ธ.ค.
52

ม.ค.
53

ก.พ.
53

มี.ค.
53

เม.ย.
53

พ.ค.
53

มิ.ย.
53

ก.ค.
53

ส.ค.
53

ก.ย.
53
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.
ประเภทการพัฒนาบุคลากร
2. พัฒนาดานวิชาการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ

กิจกรรม
ฝกอบรมระยะสั้น
ฝกอบรมระยะสั้น
ฝกอบรมระยะยาว
ฝกอบรมระยะยาว
ประชุมสัมมนา
ประชุมสัมมนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร
ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร

งบ
ต.ค.
ประมาณ 52
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช

พ.ย.
52

ธ.ค.
52

ม.ค.
53

ก.พ.
53

มี.ค.
53

เม.ย.
53

พ.ค.
53

มิ.ย.
53

ก.ค.
53

ส.ค.
53

ก.ย.
53
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ประเภทการพัฒนาบุคลากร

3. พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ฝกอบรมระยะสั้น
ฝกอบรมระยะสั้น
ฝกอบรมระยะยาว
ฝกอบรมระยะยาว
ประชุมสัมมนา
ประชุมสัมมนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร
ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร

งบ
ต.ค.
ประมาณ 52

ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช

พ.ย.
52

ธ.ค.
52

ม.ค.
53

ก.พ.
53

มี.ค.
53

เม.ย.
53

พ.ค.
53

มิ.ย.
53

ก.ค.
53

ส.ค.
53

ก.ย.
53
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ประเภทการพัฒนาบุคลากร

4. พัฒนาดานการบริหาร

กิจกรรม

ฝกอบรมระยะสั้น
ฝกอบรมระยะสั้น
ฝกอบรมระยะยาว
ฝกอบรมระยะยาว
ประชุมสัมมนา
ประชุมสัมมนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร
ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร

งบ
ต.ค.
ประมาณ 52

ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช

พ.ย.
52

ธ.ค.
52

ม.ค.
53

ก.พ.
53

มี.ค.
53

เม.ย.
53

พ.ค.
53

มิ.ย.
53

ก.ค.
53

ส.ค.
53

ก.ย.
53

แผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรที่กําหนดไวในตารางที่ 2 แตไมไดระบุกิจกรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ นั้น
ที่บงบอกรายละเอียดสวนใหญแลวจะเปนลักษณะที่ตองรอการประสานงานกับหนวยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยที่เปนผูจัดกิจกรรมประเภทตาง ๆ นั้น
กระบวนการจัดการความรูจะตองมีการดําเนินการควบคูกันไปพรอมการพัฒนาบุคลากรทุกกิจกรรม ดังนั้นสํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดแผนการดําเนินงาน
การจัดการความรูดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แผนการดําเนินงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
กิจกรรม
1.การวิเคราะหความตองการการพัฒนาความรูใหม/เพิ่มเติม
2.การสืบหาแหลงความรูที่บุคลากรสมารถรับการพัฒนา
3 การแสวงหาความรูจากแหลงความรูผานกระบวนการพัฒนา
บุคลากร
5.การประเมินองคความรูทีไดรับมาจากการพัฒนาองคความรู
6.การประมวลและจัดการนําความรูเขาสูระบบการจัดการความรู
7.การถายทอดองคความรูสูภายนอกองคกร
8.การพัฒนาปรับปรุงองคความรูที่มีใหมีความสมบูรณทันสมัย

ต.ค.
52

พ.ย.
52

ธ.ค.
52

ม.ค.
53

ก.พ.
53

มี.ค.
53

เม.ย.
53

พ.ค.
53

มิ.ย.
53

ก.ค.
53

ส.ค.
53

ก.ย.
53
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6. ประโยชนของการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู
1. บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรไดพัฒนา เพิ่มพูนความรู ความสามารถในดานตาง ๆ ไดแก ดาน
วิชาชีพคอมพิวเตอร ดานวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ภาระงานและวิชาชีพดานทักษะ และดานการ
บริหารงาน
2. สํานักคอมพิวเตอรมีการดําเนินการจัดการความรูที่ไดจากการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ
กอใหเกิดประโยชนตอองคกรและบุคลากร
3. สํานักคอมพิวเตอรมีการเผยแพรองคความรูผา นกระบวนการจัดการความรู
4. สํานักคอมพิวเตอรไดประโยชนจากการประยุกตใชความรู ความสามารถที่ไดรับเพิ่มเติมใหม
ของบุคลากรทําใหหนวยงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น
5. เพิ่มขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไดรับโอกาสเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร
6. บุคลากรมีความผูกพันและความสามัคคีในองคกรมากขึ้น
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