ระเบียบปฏิบัตเิ รื่องการพัฒนาบุคลากร

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-003

ปรับปรุ งครั้งที่ : 0

วันทีอ่ นุมัติ : ……………….

ทบทวนโดย
นางสาวประภัสสร อินทราพงษ์

อนุมัตโิ ดย
ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

1. วัตถุประสงค์
ระเบียบปฏิบตั ินสี ้ ร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรซึง่ ปฏิบตั ิงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. ขอบเขต
ระเบียบปฏิบตั ินีค้ รอบคลุมถึง การสารวจความต้องการในการฝึ กอบรมของบุคลกรตามกาหนดความสมารถของบุคลากรที่ได้กาหนดขึน้ และดาเนินการจัดฝึ กอบรม หรือ
ส่งไปศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดความรู ค้ วามสามารถ รวมทัง้ เรื่องการประเมินประสิทธิผลในการพัฒนาเฉพาะทางของแต่ละบุคคล
3. คาจากัดความ
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง บุคคลซึง่ ทาหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบตั ิงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึง่ หน่วยงานการศึกษากาหนดตาแหน่งให้ตอ้ งมีคณ
ุ วุฒิทางการศึกษา
2. Multi functions and multi skills หมายถึง สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้หลากหลายหน้าที่และมีทกั ษะด้านต่างๆ ในคนคนเดียว
3.การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการที่ทาให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู ใ้ นรู ปแบบหนึ่ง เพื่อเพิ่มพูนหรือพัฒนาสมรรถภาพในด้านต่างๆตลอดจนการปรับปรุ งพฤติ กรรม
อันนามาซึง่ การแสดงออกที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตงั้ ไว้
4.ความรู ้ หมายถึง สิ่งที่ส่งั สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือจากประสบการณ์ รวมทัง้ ความสามารถเชิงปฏิบตั ิและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รบั มา
จากประสบการณ์ องค์วิชาในแต่ละสาขา
5.On the job training หมายถึงการฝึ กอบรมในงาน เป็ นการเรียนรู ง้ านโดยการสังเกตการทางานของพนักงานที่มีความชานาญและลงมือปฏิบตั ิจริง

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-003

ปรับปรุงครัง้ ที่ : 0
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4.เอกสารอ้างอิง
- ระเบียบด้านการเงิน ของมหาวิทยาลัย
-เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากรสายสนับสนุน (การประเมินภายใน)

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-003

ปรับปรุงครัง้ ที่ : 0

หน้า 2/9

5. ผังขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
1.การสารวจความต้องการและจัดทาแผนการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
รายละเอียด

หัวหน้า
สานักงาน

รองคณบดี

บุคลากรสาย
สนับสนุน

คณบดี

1.หัวหน้าสานักงานจัดส่งแบบสารวจ
ความต้องการเข้ารับการฝึ กอบรม
ให้แก่บคุ ลากรสายสนับสนุน โดยผ่าน
รองคณบดีตรวจสอบก่อนการจัดส่ง

= การสื่อสาร/ข้อมูล

= การปฏิบตั ิการ

= การตรวจสอบ

=การจัดเก็บข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- FM-HRM-001 แบบฟอร์มสารวจความ
ต้องการการฝึ กอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

2.เมื่อบุคลากรสายสนับสนุน
ดาเนินการแล้ว ส่งต่อหัวหน้า
สานักงานดาเนินการรวบรวมข้อมูล
ต่อไป
3.หัวหน้าสานักงาน ดาเนินการ
ตรวจสอบแผนการดาเนินการเข้ารับ
การอบรม และทารายงานเสนอต่อ
คณบดี

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-003

ปรับปรุงครัง้ ที่ : 0
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1.2 การขอรับการฝึ กอบรม (ภายนอก)
รายละเอียด

บุคลากรของ
คณะฯ

หัวหน้า
สานักงาน

คณบดี

อธิการบดี

1.บุคลากรฯที่มีความประสงค์
ต้องการไปฝึ กอบรมภายนอกต้อง
ทาบันทึกข้อความเสนอคณบดี โดย
ผ่านหัวหน้าสานักงานเพื่ออนุมตั ิ
2.เมื่อผ่านการอนุมตั ิจากคณบดี
เรียบร้อยแล้ว ในกรณีท่ีมีวงเงินเกิน
10,000 บาท ส่งเสนอขออนุมตั ิไป
ยังอธิการบดี
3.เรื่องอนุมตั ิเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ทา
เรื่องขอยืมเงินจากงานบริหาร
ทรัพย์สนิ ฯ
4.ดาเนินการไปอบรมตามแผน
การฝึ กอบรมที่วางไว้

งานบริหาร
ทรัพย์สนิ ฯ

= การสื่อสาร/ข้อมูล

= การปฏิบตั ิการ

= การตรวจสอบ

=การจัดเก็บข้อมูล

การเงิน
คณะฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
FM-HRM-002 แบบฟอร์มบันทึกขอไป
ราชการและขออนุมตั ิเบิกค่าใช้จ่าย

ระบบบริหารงานสารบรรณ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://nurse.pbru.ac.th/nmis/document/
- ระเบียบด้านการเงิน ของมหาวิทยาลัย

1
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ปรับปรุงครัง้ ที่ : 0
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1.2 การขอรับการฝึ กอบรม (ภายนอก)
รายละเอียด
5.เมื่อกลับมาจากการฝึ กอบรมแล้ว
จะต้องจัดทาเอกสารดังต่อไปนีส้ ง่
ให้กบั หัวหน้าสานักงาน เพื่อเสนอ
คณบดี ต่อไป ประกอบด้วย
5.1บันทึกรายงานผลการฝึ กอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน
5.2สาเนาใบรับรองกาฝึ กอบรม
(กรณีท่ีมี)
5.3สาเนาคูม่ ือการฝึ กอบรมแต่ละ
หลักสูตร (กรณีท่ีมี)
6.ดาเนินการเคลียร์เงินยืมกับ
ทางการเงินคณะฯ

บุคลากรของ
คณะฯ

หัวหน้า
สานักงาน

คณบดี

อธิการบดี

งานบริหาร
ทรัพย์สนิ ฯ

= การสื่อสาร/ข้อมูล

= การปฏิบตั ิการ

= การตรวจสอบ

=การจัดเก็บข้อมูล

การเงิน
คณะฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
FM-HRM-003บันทึกรายงานการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน
FM-HRM-004แบบฟอร์มการเก็บสถิติเข้า
ร่วมอบรม สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1

- ระเบียบด้านการเงิน ของมหาวิทยาลัย

7.บันทึกประวัติการฝึ กอบรมของ
ตนองในระบบฐานข้อมูลบุคลากร
และแฟ้มประวัติบคุ คลากร

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://nurse.pbru.ac.th/n-mis/hr/
2

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-003

ปรับปรุงครัง้ ที่ : 0
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1.3 การขอรับการฝึ กอบรม (ภายใน)
รายละเอียด

บุคลากรของ
คณะฯ

หัวหน้า
สานักงาน

คณบดี

อธิการบดี

งานบริหาร
ทรัพย์สนิ ฯ

= การสื่อสาร/ข้อมูล

= การปฏิบตั ิการ

= การตรวจสอบ

=การจัดเก็บข้อมูล

การเงิน
คณะฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.บุคลากรฯที่มีความประสงค์
ต้องการไปฝึ กอบรมภายในต้องทา
บันทึกข้อความเสนอคณบดี โดย
ผ่านหัวหน้าสานักงานเพื่ออนุญาต
2.ดาเนินการไปอบรมตามแผนการ
ฝึ กอบรม
5.เมื่อเสร็จสิน้ การฝึ กอบรมแล้ว
บุคลากร ดาเนินการรายงานเสนอ
คณบดี โดยผ่านหัวหน้าสานักงาน

FM-HRM-002บันทึกขอไปราชการและขอ
อนุมตั ิเบิกค่าใช้จ่าย

7.บันทึกประวัติการฝึ กอบรมของ
ตนองในระบบฐานข้อมูลบุคลากร
และแฟ้มประวัติบคุ คลากร

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://nurse.pbru.ac.th/n-mis/hr/

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-003

FM-HRM-003 บันทึกรายงานการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน
FM-HRM-004 แบบฟอร์มการเก็บสถิติเข้า
ร่วมอบรม สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ปรับปรุงครัง้ ที่ : 0
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2. การประเมินผลสัมฤทธิงานของบุคลากรสายสนับสนุน(การประเมินภายใน)
รายละเอียด

งานบุคคล
คณะฯ

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ

หัวหน้า
สานักงาน

บุคลากรคณะฯ

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อ
แจ้งกาหนดการ และเกณฑ์ท่ใี ช้ใน
การพิจารณาประเมินผลการทางาน
บุคลากร
2.หัวหน้าสานักงานแจ้งกาหนดการ
และเกณฑ์ การประเมินให้บคุ ลากร
ทราบ
3.จัดการประเมินบุคลากรตามแผน
ที่แจ้งไป

= การปฏิบตั ิการ

= การตรวจสอบ

=การจัดเก็บข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน(การประเมินภายใน)

-แฟ้มสะสมงาน / ผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่หลักและหน้าที่รอง

4.สรุ ปคะแนนแจ้งคณะกรรมการ
บริหารและคณบดี
5.แจ้งคะแนนให้แก่บคุ ลากรทราบ
เป็ นรายบุคคล

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-003

คณบดี

= การสื่อสาร/ข้อมูล

- รายงานสรุ ปคะแนน
- บันทึกแจ้งผลการประเมิน

ปรับปรุงครัง้ ที่ : 0
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2. การประเมินผลสัมฤทธิงานของบุคลากรสายสนับสนุน(การประเมินภายใน)
งานบุคคล
คณะฯ

รายละเอียด

6.ตรวจสอบผูท้ ่ีไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ไม่ผา่ นเกณฑ์

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ

หัวหน้า
สานักงาน

บุคลากรคณะฯ

= การปฏิบตั ิการ

= การตรวจสอบ

=การจัดเก็บข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผ่านเกณฑ์

7.ในกรณีไม่ผ่าน ดาเนินการเข้าพบ
คณบดี เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
และพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
8.บันทึกข้อมูลลงบนแฟ้มประวัติ
ของบุคลากร

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-003

คณบดี

= การสื่อสาร/ข้อมูล

-แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงแนวทางการแก้ไข
และพัฒนาการปฏิบตั ิงาน

ปรับปรุงครัง้ ที่ : 0
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6.บันทึกคุณภาพ
หมายเลขเอกสาร
FM-HRM-001
FM-HRM-002
FM-HRM-003
FM-HRM-004
FM-HRM-005

ชือ่ เอกสาร
แบบฟอร์มสารวจความต้องการการฝึ กอบรมของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

แบบฟอร์มบันทึกขอไปราชการ
และขออนุมตั ิเบิกค่าใช้จ่าย
บันทึกรายงานการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มการเก็บสถิติเข้าร่วม
อบรม สัมมนา
แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงแนวทางการแก้ไข
และพัฒนาการปฏิบตั ิงาน

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-003

ระยะเวลาจัดเก็บ
จนพ้นสภาพพนักงาน

พืน้ ทีจ่ ัดเก็บ
ตูเ้ อกสาร/ระบบฐานข้อมูลบุคคล

ผู้อนุมัตทิ าลาย
หัวหน้าสานักงานคณบดี

จนพ้นสภาพพนักงาน ตูเ้ อกสาร/ระบบบริหารงานสารบรรณ

หัวหน้าสานักงานคณบดี

จนพ้นสภาพพนักงาน
จนพ้นสภาพพนักงาน

ตูเ้ อกสาร/ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ตูเ้ อกสาร/ระบบฐานข้อมูลบุคคล

หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้าสานักงานคณบดี

จนพ้นสภาพพนักงาน

ตูเ้ อกสาร/ระบบฐานข้อมูลบุคคล

หัวหน้าสานักงานคณบดี

ปรับปรุงครัง้ ที่ : 0
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