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แผนพฒันาบุคลากร สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ���5 
 

ความเป็นมาของสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ไดก่้อตั�งขึ�นเมื�อ 

พ.ศ. ���� ตามโครงสร้างของพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู โดยมีชื�อว่า ฝ่ายทะเบียนและวดัผล ต่อมา

มีภารกิจเพิ�มขึ�น จึงไดจ้ดัตั�งเป็น สาํนกัส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู (ฉบบัที� �) 

พ.ศ. ���� ตามมาตรา � ต่อมาเมื�อมีพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์ พ.ศ. ���� และ

ประกาศสาํนกังานสภาสถาบนัราชภฏั เรื�อง หลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนราชการสถาบนัราชภฏั 

ประกาศ ณ วนัที� �� ตุลาคม พ.ศ. ���� สถาบนัราชภฏันครสวรรค ์ จึงไดแ้บ่งส่วนราชการเป็น 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการ 

 ในปี พ.ศ. ���� ไดม้กีารเปลี�ยนแปลงจากสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์ มาเป็นมหาวิทยาลยั

ราชภฏันครสวรรค ์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น สาํนกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตามกฎกระทรวงจดัตั�งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

���� ณ วนัที�� มีนาคม พ.ศ.���� ซึ�งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม���  ตอนที� �� ก วนัที� � 

มีนาคม ���� และมีการแบ่งส่วนราชการ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื�องการแบ่ง

ส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ พ.ศ.���� โดยใหแ้บ่งส่วนราชการเป็นสาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการ ซึ�งประกาศ ณ วนัที� �� มิถุนายน พ.ศ.���� ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ��� ตอน

ที� �� ง วนัที� � สิงหาคม ����  และสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ในการประชุมครั� งที� 

��/���� วนัที� �� พฤศจิกายน ���� และครั� งที� ��/���� วนัที� �� ธนัวาคม ���� เห็นชอบโครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยั ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ความสําคญัของการพฒันาบุคลากร 

 การที�องคก์รจะบรรลุผลการดาํเนินงานตามประเด็นยทุธศาสตร์ของแต่ละกลุ่มงานเพื�อเป็น

องค์กรที�มีแนวทางปฏิบัติที� เป็นเลิศได้จะตอ้งให้การสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรไดรั้บการ

เรียนรู้ และการพฒันาทั�งสมรรถนะหลกัและสมรรถนะรองของแต่ละบุคคลเพื�อนาํความรู้ที�ไดรั้บ

มาพฒันาการปฏิบัติงาน การนํามาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การให้ความรู้ซึ� งกันและกันในองค์กรอนั

ก่อใหเ้กิดความร่วมมือภายในองคก์รซึ�งอาจหมายถึงความร่วมมือระหว่างพนักงานและผูบ้ริหารที�

จะนาํไปสู่การพฒันาการกาํหนดแนวทางที�มีอยูแ่ละการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญั ที�จะนาํไปสูเป้าหมาย

ตามประเด็นยทุธศาสตร์ของหน่วยงานได ้

 ความร่วมมือภายในองค์กรจะก่อให้เกิดการพฒันาวตัถุประสงค์ระยะยาวเป็นการสร้าง

พื�นฐานและความเชื�อถือระหว่างกนั ดงันั�นการใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมร่วมกนัจึงเป็นวิธีที�คุม้ค่า

สาํหรับการพฒันาบุคลากร 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยอนุมติัสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ครั� งที�  ��/����  วนัที� �� พฤศจิกายน ���� 

 
 
 
 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

สํานักงานผู้อํานวยการ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 
    - งานบริหารงานทั�วไป 

    - งานสารบรรณ 

    - งานพสัดุการเงิน 

    - งานบุคลากร 

    - งานขอ้มูลสารสนเทศ 

    - งาน กพร. 

    - งานประกนัคุณภาพ 

    - งานแผนงานและงบประมาณ 

    - งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 

      อนุกรรมการวิชาการ 

 

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
    - งานรับนักศึกษา 

    - งานทะเบียนนกัศึกษา 

    - งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 

    - งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

     - งานตรวจสอบคุณวฒิุ 

    - งานพระราชทานปริญญาบตัร 

     - งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

 

 

       

 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
    - งานประสานการพฒันาหลกัสูตร 

    - งานวางแผนการเรียนการสอน 

   -  งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

   -  งานประเมินการจดัการศึกษา 

   -  งานบริการวิชาการ  

    - งานเอกสารหลกัสูตรและคูมื่อ 

 

 

 

     

 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
   - งานบริหารทั�วไป 

   - งานวิชาการบณัฑิตศึกษา 

   - งานบริการการศึกษา 

   - งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ  สํานกังานบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงาน

อิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในสํานกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  จดัต ั�งตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

 



 

 
โครงสร้างการบริหารงานสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้อาํนวยการ 

  รองผู้อํานวยการ 

 กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

    - งานบริหารงานทั�วไป 

    - งานสารบรรณ 

    - งานพสัดุการเงิน 

    - งานบุคลากร 

    - งานขอ้มูลสารสนเทศ 

    - งาน กพร. 

    - งานประกนัคุณภาพ 

    - งานแผนงานและงบประมาณ 

    - งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 

      อนุกรรมการวิชาการ 

 

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

    - งานรับนกัศึกษา 

    - งานทะเบียนนกัศึกษา 

    - งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 

    - งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

     - งานตรวจสอบคุณวฒิุ 

    - งานพระราชทานปริญญาบตัร 

     - งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

 

 

       

 

 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

      - งานประสานการพฒันาหลกัสูตร 

     - งานวางแผนการเรียนการสอน 

     - งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

     - งานประเมินการจดัการศึกษา 

     - งานบริการวิชาการ  

     - งานเอกสารหลกัสูตรและคูมื่อ 

 

 

 

     
 

 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

   - งานบริหารทั�วไป 

   - งานวิชาการบณัฑิตศึกษา 

   - งานบริการการศึกษา 

   - งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ  สํานกังานบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงาน

อิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในสํานกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  จดัต ั�งตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

 

 

คณะกรรมการประจาํสํานัก 



ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ พนัธกจิและภารกจิ 

 ปรัชญาหรือปณธิาน 

  ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน   บริการดว้ยนํ� าใจ 

วสัิยทัศน์  

  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองคก์รที�ทนัสมยั ใหบ้ริการถกูตอ้ง รวดเร็ว 

พนัธกจิ  

  �. ส่งเสริมการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัทั�งในระดบัปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา 

  2. พฒันาระบบงานการใหบ้ริการวิชาการอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ภารกจิ 

  1. ส่งเสริมการจดัการหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์

มาตรฐานระดบัอุดมศึกษา 

  �. ดาํเนินงานดา้นงานทะเบียนและประมวลผล 

  3. ใหบ้ริการดา้นวิชาการแก่นกัศึกษา คณาจารย ์และบุคคลทั�วไป 

  4. ดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. ส่งเสริมการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. การพฒันางานการใหบ้ริการของหน่วยงานที�มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. ส่งเสริมศกัยภาพการทาํผลงานทางวิชาการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. พฒันาระบบงานประกนัคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



 

การบริหารงานสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

 การดาํเนินงานของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดม้ีการกาํหนดเป้าหมายของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนไวคื้อ เป็นองคก์รที�มีคุณภาพในการทาํงานและเนน้การใหบ้ริการแบบ  Service mind 

โดยแบ่งกลุ่มงานต่างๆ เพื�อใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการออกเป็น   �   กลุ่มงาน ดงันี� 

1. กลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

2. กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

3. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

4. สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
 

การมอบหมายพนัธกจิของกลุ่มงาน 

�. พนัธกจิของกลุ่มงานบริหาร 

 1. งานบริหารงานทั�วไป 

 2. งานสารบรรณ 

 3. งานพสัดุการเงิน 

 4. งานบุคลากร 

 5. งานขอ้มลูสารสนเทศ 

 6. งานประกนัคุณภาพ 

 7. งานแผนงานและงบประมาณ 

 8. งานเลขานุการ อนุกรรมการวิชาการ สภามหาวิทยาลยัและกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ 

�. พนัธกจิของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

 1. งานรับนกัศึกษา 

 2. งานทะเบียนนกัศึกษา 

 3. งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 

 4. งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

 5. งานตรวจสอบคุณวฒิุ 

 6. งานพระราชทานปริญญาบตัร 

 7. งานขอ้มลูสารสนเทศนกัศกึษา 

 8. งานคู่มือนกัศึกษา 

�. พนัธกจิของกลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

 1. งานจดัตารางเรียนและตารางสอบ 

 2. งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 

 3. งานวางแผนการเรียนการสอน 



 

 4. งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

 5. งานประเมินการจดัการศกึษา 

 6. งานสนบัสนุนการจดัทาํผลงานทางวิชาการ 

 7. งานบริการวิชาการดา้นการเรียนนอกแผน 

 8. งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มืออาจารย ์

�. พนัธกจิ สํานกังานบัณฑติวทิยาลยั 

1. งานบริหารทั�วไป 

2. งานวิชาการบณัฑิตศกึษา 

3. งานบริการการศกึษา 

4. งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหต ุสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนจดัตั�งตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบอตัรากาํลงัของสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจดัเป็น � ใน �� หน่วยงานหลกัของมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์เป็นหน่วยงานที�สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันางานวิชาการของมหาวิทยาลยัที�มีความทนัสมยั มีการ

ใหบ้ริการที�ถกูตอ้ง และรวดเร็ว โดยประกอบไปดว้ยบุคลากรดงันี�  

1. ผูอ้าํนวยการ       �   ตาํแหน่ง  

2. รองผูอ้าํนวยการ       �   ตาํแหน่ง  

3. หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการ     �   ตาํแหน่ง  

4. หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ     �   ตาํแหน่ง  

5. หวัหนา้กลุ่มงานบริหาร      �   ตาํแหน่ง  

6. เจา้หนา้ที�กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล    �   ตาํแหน่ง ประกอบดว้ย 

6.1 พนกังานพิมพดี์ด ชั�น �      �   ตาํแหน่ง 

�.� นกัวิชาการศกึษา      �   ตาํแหน่ง 

6.3 เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป    �   ตาํแหน่ง 

�.� ผูป้ฏิบติังานบริหาร     �   ตาํแหน่ง 

7. เจา้หนา้ที�กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ     �   ตาํแหน่ง ประกอบดว้ย 

�.� พนกังานพิมพดี์ดชั�น �     �   ตาํแหน่ง 

�.� นกัวิชาการศกึษา      �   ตาํแหน่ง 

�.� เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป    �   ตาํแหน่ง 

8. เจา้หนา้ที�กลุ่มงานบริหารงานสาํนกังานผูอ้าํนวยการ   �   ตาํแหน่ง ประกอบดว้ย 

8.1 เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป    �   ตาํแหน่ง 

�.� นกัวิชาการศกึษา      �   ตาํแหน่ง 

9. เจา้หนา้ที�สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั     �   ตาํแหน่ง ประกอบดว้ย 

�.� นกัวิชาการศกึษา      �   ตาํแหน่ง 

�.� เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป    �   ตาํแหน่ง 
 

 

 

 

 



 นางวไลพร  เมฆไตรรัตน์ 

ผู้อํานวยการสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นางพรรณี  เหมะสถล 

รองผู้อํานวยการ 

1 นางสาวพรสิริ  เอี�ยมแก้ว 

รองผู้อํานวยการ 

ผศ.นิเวศน์   คํารัตน์ 

รองผู้อํานวยการ 

นายมงคล  แพทองคํา 

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 

กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

นางปราณี เนรมิตร 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค 

เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 

นางนวลศรี  ดีวันนะ 

พนักงานพมิพ์ดีดชั�น � 

นายเอกวิทย์  สิทธิวะ 

 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

นางกัญญ์ชพร  จันติวงค์ 

พนักงานพมิพ์ดีดชั�น  �  

นางสาววริศนันท์  ทัดนุ่ม 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาววรางคณา  เขียวแก้ว 

เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 

นายธรรมนญู  จูทา 

นักวิชาการศึกษา 

นางศิราณี  จตุรทิศ 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวนัทธมน  ประดับ 

เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 

นางสาววัลภา  ประสิทธิการ 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์ 

เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 

นางสาวศุภาลักษณ์  มลฑบ 

เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 

นายนิโครธ  ช่างชัย 

เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 

ดร.บัณฑิตา  อินทร์สมบัติ 

หัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

ดร.อุทัยวรรณ    ภู่เทศ 

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

นางวรรฒนา  ไวยมิตรา 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวณัฐชนันท์  สาลี 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

นางสาวกัญจนพร  จันทร์ดํา 

เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 

นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ� 

เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 

นางสาวอําภาพร     กอนตน 

ลูกจ้างชั�วคราว 

นางสาวราณี    ศรีประเทศ 

ลูกจ้าชั�วคราว 

นางสาววิลัยลักษณ์   ถํ�าทองพัฒนา 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวณฤนรรณ   เอี�ยมม ี

นักวิชาการประกันคุณภาพ 

นายเสรี  ขุนจํานงค์ 

นักวิชาการศึกษา 



 

แนวทางการพฒันาบุคลากร 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตระหนกัในความสาํคญัของการมีแผนพฒันาบุคลกรของบุคลากรระดบั

ต่างๆ เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานดา้นการพฒันาบุคลากร และเพื�อใหบุ้คลากรในสาํนกั มีคุณสมบติั มีความรู้

ทกัษะและพฤติกรรมในการปฏิบติังานที�สนบัสนุนการดาํเนินงานของสาํนกัฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ของ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์และดา้นที�บุคลกรจะตอ้งปฏิบติังานให้

เป็นไปตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการที�สาํนกังาน ก.พ.ร. กาํหนดเพื�อบรรลุระดบัความสาํเร็จตามตวัชี�วดัของ

แผนพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การพฒันาบุคลากร 

 �.เพื�อใหบุ้คลากรในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการพฒันาสมรรถนะหลกัของบุคลากร (Core 

competency) ในพฤติกรรมที�แสดงคุณลกัษณะ ดงันี�  

  1.1. จริยธรรม 

  �.�. มุ่งเนน้ผูบ้ริหาร 

  �.�. การทาํงานเป็นทีม 

  �.�. มีความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง 

  �.�. มีความรับผดิชอบ 

  �.�. มีความสามารถในการปรับตวั 

  �.�. มีความใส่ใจในคุณภาพการปฏิบติังาน 

 �. ใหม้ีการพฒันาสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) ในการปฏิบติังานที�แสดงใหเ้ป็นคุณลกัษณะดงันี�  

  �.�. ระดบัผูบ้ริหาร -  การวางแผนและการจดัการ 

     - ทกัษะในการแกปั้ญหา 

     - การวิเคราะห์งานและความคิดเชิงวิเคราะห ์

     - การมอบหมายงาน ติตาม สอนงานและแนะนาํงาน 

     - ภาวะผูน้าํดา้นการตดัสินใจ 

     - ดา้นความรู้ และเขา้ใจในงานที�รับผดิชอบ 

     - ความสามารถในการประสานงาน 

     - แรงจูงใจสู่ความสาํเร็จ 

  �.� ระดบัปฏิบติัการ - ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

     - การรักษาระเบียบวนิยัและจรรยาบรรณ 

     - ความอุตสาหะ 

     - การปฏิบติัตามคาํสั�งผูบ้งัคบับญัชา 

 �. เพื�อใหบุ้คลากรในสาํนกัไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานในระดบัสูงขึ�น 



 

การดําเนินงานตามแผนพฒันาบุคลกร 

1. จดัทาํระบบและคาํอธิบายสมรรถนะตามลกัษณะงานของบุคลากร โดยใหบุ้คลากร สรุปเป็นภาระงานของ

บุคลากรในแต่ละบุคคลและกลุ่มงาน 

2. สาํรวจความรู้ความเขา้ใจและความตอ้งการของแต่ละบุคลากรในหน่วยงานถึงความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบ

สมรรถนะรวมถึงแผนพฒันาบุคลากร 

3. พฒันาสมรรถนะบุคลากรโดยใชก้ระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (Knowledge Management Process) ดา้นการ

จดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการ การใหค้วามรู้ การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัภายในหน่วยงาน 

4. จดัทาํระบบการกบัติดตามเพื�อประเมนิบุคลากรในการปฏบิติังานที�บรรลุตามเป้าหมายและรับฟังขอ้เสนอแนะ

ในการวางแผนและตดัสินใจเกี�ยวกบัการพฒันาบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป 

5. พฒันาระบบและกลไกการส่งเสริมความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานโดยรับนโยบายจากมหาวิทยาลยั 

 

เป้าหมายของการดําเนนิงานตามแผนพฒันาบุคลากร 

1. บุคลากรในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในระดบัผูบ้ริหาร ไดเ้ขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา และ

ศึกษาดูงาน จากภายนอกในแต่ละปีงบประมาณ มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ �� ของจาํนวนผูบ้ริหารใน

หน่วยงาน 

2. บุคลากรในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในระดบัปฏิบติัการไดรั้บการอบรม สมัมนาและศกึษาดูงาน 

จากภายใน ในแต่ละปีงบประมาณมจีาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ �� ของจาํนวนบุคลากรในหน่วยงาน 

3. มีผลงานวิจยั / ผลการประเมนิการปฏิบติังานในทุกๆ ปีงบประมาณ 
 

แนวทางการดําเนินกจิกรรมการพฒันาบุคลากร 

1. สาํนกัส่งเสริมใหผู้บ้ริหารเขา้ร่วมประชุมทางวิชาการ การฝึกอบรม ประชุมสมัมนา และศึกษาดูงานทั�งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลยั 

2. ส่งเสริมใหบุ้คลากรในระดบัปฏิบติัการเขา้ร่วมประชุมทางวิชาการ การฝึกอบรม ประชุมสมัมนา และศึกษาดู

งานทั�งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

3. จดัโครงการส่งเสริมพฒันาประสิทธิภาพเพื�อพฒันาบุคลากรใหส้ามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้

4. ดาํเนินการจดัการความรู้ภายในหน่วยงาน เพื�อใหส้ามารถนาํความรู้มาพฒันาการทาํงานของตนใหม้ีคุณภาพที�

ดีขึ�น (KM) 

5. ส่งเสริมใหห้น่วยงานปรับปรุงกระบวนการบริการใหส้ั�น กระชบั โดยเนน้การผลิตผลงานที�รวดเร็วและถกูตอ้ง



 

ตารางกจิกรรมการพฒันาบุคลากร 

ตามแผนพฒันาบุคลากร ปีงบประมาณ ���� 

 

กจิกรรม/งาน เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

�. โครงการค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 

 

ผูบ้ริหารและบุคลากรในหน่วยงานไดอ้บรม สมัมนากบัหน่วยงาน

ภายในและภายนอก เพื�อพฒันางานตามหนา้ที�ความรับผดิชอบ 
��,��� กลุ่มงานบริหาร 

�. โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

     - การอบรมจิตบริการ  

บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไดน้าํความรู้ไปเพิ�มประสิทธิภาพในการ

บริการ 
�0,��� กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

�. โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการประกนั

คุณภาพ 

      - อบรมบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพ 

      - พฒันาบุคลากรรายบุคคล 

บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บความรู้เขา้ใจในงานประกนัคุณภาพ 

100,��� กลุ่มงานบริหาร 

�. โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้าํ 

      - อบรมเชิงปฏิบติัการทั�งในและนอก

สถานที� 

ผูบ้ริหารสาํนกัฯไดรั้บการพฒันาการบริหารจดัการอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

 * กลุ่มงานบริหาร 

�. โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ 

 

ผูบ้ริหารและบุคลากรในสาํนกัฯไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัหน่วยงาน

ภายนอก 
��,���* กลุ่มงานบริหาร 

�. ประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนการ

พฒันาบุคลากรและสาํรวจความตอ้งการของ

บุคลากรในการไดรั้บการพฒันาการ

ปฏิบติังาน 

ผลการสาํรวจ และผลคะแนน และลาํดบัของบุคลากรที�ไดรั้บจากการ

ปฏิบติังาน 
- 

คณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบติังานบุคลากร 

 



 

 

ปฏิทินกจิกรรมการพฒันาบุคลากร 

ตามแผนพฒันาบุคลากร ปีงบประมาณ ���� 

 

กจิกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ  ���� 

ผู้รับผดิชอบ ผู้เกี�ยวข้อง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

� โครงการค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ             กลุ่มงานบริหาร บุคลากรทุกคน 

� โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

     - การอบรมจิตบริการ 

            
กลุ่มงานบริหาร บุคลากรทุกคน 

� โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพ 

      - อบรมบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพ 

      - พฒันาบุคลากรรายบุคคล 

            

กลุ่มงานบริหาร บุคลากรทุกคน 

� โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้าํ 

      - อบรมเชิงปฏิบติัการทั�งในและนอกสถานที� 

            
กลุ่มงานบริหาร ผูบ้ริหาร 

5 โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ             กลุ่มงานบริหาร บุคลากรทุกคน 

6 ประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนการพฒันา

บุคลากรและสาํรวจความตอ้งการของบุคลากรใน 

การไดรั้บการพฒันาการปฏิบติังาน 

            
คณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบติังานบุคลากร 
บุคลากรทุกคน 

7 การประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้(KM)             กลุ่มงานบริหาร บุคลากรทุกคน 

 

 

 

 



 

งบประมาณ 

 งบประมาณในการพฒันาบุคลากรของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นงบประมาณที�ได้รับจาก

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคใ์นแต่ละปีงบประมาณ และบางส่วนใชง้บประมาณส่วนกลางที�ใชร่้วมกบัโครงการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลยั โดยจดัสรรตามการพิจารณาและจดัลาํดบัความสาํคญัของมหาวิทยาลยั 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บการพฒันาตนเองและสามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ผูรั้บบริการและผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งไดรั้บความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน 

3. การปฏิบติังานสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามประเดน็ยทุธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลยั 

 

การประเมนิผล 

1. แบบประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรมหาวิทยาลบัราชภฏันครสวรรค ์

2. แบบสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้ง 

3. ผลการประกนัคุณภาพที�บรรลุตามตวัชี�วดัของหน่วยงานประกนัคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คณะผู้จดัทํา 

ที�ปรึกษา 

 �. รองศาสตราจารย ์ดร.ประเทือง  ภูมิภทัราคม  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 �. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บญัญติั  ชาํนาญกิจ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 �. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วไลพร  เมฆไตรรัตน ์  ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

ผู้จดัทํา 

 �. นางพรรณี  เหมะสถล   รองผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 �. นางปราณี  เนรมติร   หวัหนา้กลุ่มงานบริหาร สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 3. นางสาวณฤนรรณ  เอี�ยมมี  นกัวิชาการประกนัคุณภาพ 

 �. นางสาวสุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัดิ�   เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

 �. นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค  เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป 

 �. นายธรรมนูญ  จูทา   นกัวิชาการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


