
บันทึกขอความ
สวนราชการ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี  โทร ๗๑๗
ท่ี ศธ ๐๕๔๒.๐๑/ว ๑๓๘ วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความอนุเคราะหจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน คณบด/ีผูอํานวยการสํานัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตองพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพภายใน ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ตัวบงชี้ท่ี ๔.๒ ระบบ
และกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตัวบงชี้ท่ี ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
เพ่ือรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๕ และการประเมินผลตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองนโยบายและแผน จึงขอความอนุเคราะหหนวยงานของทาน
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรูของหนวยงานของทาน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

๑. แผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑ ทบทวนและตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
๑.๒ สํารวจความตองการพัฒนาตามสมรรถนะของบุคลากร โดยสํารวจความตองการพัฒนา

ตนเองของบุคลากรโดยอางอิงตามสมรรถนะ ตามแบบสํารวจการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใชเปนสวนอางอิงในแผนพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน

๑.๓ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. แผนจัดการความรู

๒.๑ ทบทวนและตรวจสอบผลการดําเนินงานจัดการความรูของหนวยงาน
๒.๒ ตรวจสอบและคัดเลือกองคความรูท่ีหนวยงานจะดําเนินการใน ๒๕๕๖ อยางนอย ๒ เรื่อง

ท่ีสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานและอยางนอยตองครอบคลุมภารกิจการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

๒.๓ จัดทําแผนจัดการความรูของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เม่ือดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  ขอกรุณานําสงแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู

พรอมท้ังเอกสารประกอบ เชน ผลการสํารวจการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานของทาน ใหกองนโยบายและแผน
ภายในวันศุกรท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพ่ือกองนโยบายและแผนจะไดวิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปน
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนจัดการความรูของมหาวิทยาราชภัฏสกลนคร และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  จักขอบคุณยิ่ง

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนนิทร  วะสีนนท)
อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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