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แผนพฒันาบุคลากร ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
 

ความเป็นมาของส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือ 
พ.ศ. 2518 ตามโครงสร้างของพระราชบญัญติัวทิยาลยัครู โดยมีช่ือวา่ ฝ่ายทะเบียนและวดัผล ต่อมา
มีภารกิจเพิ่มข้ึน จึงไดจ้ดัตั้งเป็น ส านกัส่งเสริมวชิาการ ตามพระราชบญัญติัวทิยาลยัครู (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 7 ต่อมาเม่ือมีพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์ พ.ศ. 2538 และ
ประกาศส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั เร่ืองหลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนราชการสถาบนัราชภฏั ประกาศ 
ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบนัราชภฏันครสวรรค ์จึงไดแ้บ่งส่วนราชการเป็น ส านกัส่งเสริม
วชิาการ 
 ในปี พ.ศ. 2548 ไดมี้การเปล่ียนแปลงจากสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์ มาเป็นมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น ส านกังานส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ตามกฎกระทรวงจดัตั้งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2548 ณ วนัท่ี1 มีนาคม พ.ศ.2548 ซ่ึงปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม122  ตอนท่ี 20 ก วนัท่ี 8 
มีนาคม 2548 และมีการแบ่งส่วนราชการ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ พ.ศ.2549 โดยใหแ้บ่งส่วนราชการเป็นส านกังาน
ผูอ้  านวยการ ซ่ึงประกาศ ณ วนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ.2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอน
ท่ี 74 ง วนัท่ี 3 สิงหาคม 2549  และสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ในการประชุมคร้ังท่ี 
12/2549 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 และคร้ังท่ี 13/2549 วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2549 เห็นชอบโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวทิยาลยั ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 

ความส าคัญของการพฒันาบุคลากร 
 การท่ีองคก์รจะบรรลุผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละกลุ่มงานเพื่อเป็น
องค์กรท่ีมีแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นเลิศได้จะต้องให้การสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้รับการ
เรียนรู้ และการพฒันาทั้งสมรรถนะหลกัและสมรรถนะรองของแต่ละบุคคลเพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บ
มาพฒันาการปฏิบติังาน การน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การให้ความรู้ซ่ึ งกันและกันในองค์กรอนั
ก่อให้เกิดความร่วมมือภายในองคก์รซ่ึงอาจหมายถึงความร่วมมือระหวา่งพนกังานและผูบ้ริหารท่ี
จะน าไปสู่การพฒันาการก าหนดแนวทางท่ีมีอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ท่ีจะน าไปสูเป้าหมาย
ตามประเด็นยทุธศาสตร์ของหน่วยงานได ้
 ความร่วมมือภายในองค์กรจะก่อให้เกิดการพฒันาวตัถุประสงค์ระยะยาวเป็นการสร้าง
พื้นฐานและความเช่ือถือระหวา่งกนั ดงันั้นการให้การศึกษาและฝึกอบรมร่วมกนัจึงเป็นวิธีท่ีคุม้ค่า
ส าหรับการพฒันาบุคลากร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยอนุมติัสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ คร้ังท่ี  12/2549  วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 
 

 

 

 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
    - งานบริหารงานทัว่ไป 
    - งานสารบรรณ 
    - งานพสัดุการเงิน 
    - งานบุคลากร 
    - งานขอ้มลูสารสนเทศ 
    - งาน กพร. 
    - งานประกนัคุณภาพ 
    - งานแผนงานและงบประมาณ 
    - งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
      อนุกรรมการวชิาการ 
 
      
 
         
 

     

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
    - งานรับนกัศึกษา 
    - งานทะเบียนนกัศึกษา 
    - งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
    - งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
     - งานตรวจสอบคุณวฒิุ 
    - งานพระราชทานปริญญาบตัร 
     - งานขอ้มลูสารสนเทศนกัศึกษา 
 
 
       

 กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 
    - งานประสานการพฒันาหลกัสูตร 
    - งานวางแผนการเรียนการสอน 
   -  งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
   -  งานประเมินการจดัการศึกษา 
   -  งานบริการวชิาการ  
    - งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 
 
 
 

     

 ส านักงานบัณฑิตวทิยาลยั 
   - งานบริหารทัว่ไป 
   - งานวชิาการบณัฑิตศึกษา 
   - งานบริการการศึกษา 
   - งานมาตรฐานการศึกษา 
หมายเหตุ  ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยัเป็นหน่วยงาน
อิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน  จดัตั้งตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

 



 

 
โครงสร้างการบริหารงานส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ผู้อ ำนวยกำร 

  รองผู้อ ำนวยกำร 

 กลุ่มงานบริหารส านกังานผู้อ านวยการ 

    - งานบริหารงานทัว่ไป 
    - งานสารบรรณ 
    - งานพสัดุการเงิน 
    - งานบุคลากร 
    - งานขอ้มลูสารสนเทศ 
    - งาน กพร. 
    - งานประกนัคุณภาพ 
    - งานแผนงานและงบประมาณ 
    - งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
      อนุกรรมการวชิาการ 
 
      
 
         
 

     
 

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

    - งานรับนกัศึกษา 
    - งานทะเบียนนกัศึกษา 
    - งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
    - งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
     - งานตรวจสอบคุณวฒิุ 
    - งานพระราชทานปริญญาบตัร 
     - งานขอ้มลูสารสนเทศนกัศึกษา 
 
 
       

 

 กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

      - งานประสานการพฒันาหลกัสูตร 
     - งานวางแผนการเรียนการสอน 
     - งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
     - งานประเมินการจดัการศึกษา 
     - งานบริการวชิาการ  
     - งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 
 
 
 

     
 

 ส านักงานบณัฑิตวทิยาลยั 

   - งานบริหารทัว่ไป 
   - งานวชิาการบณัฑิตศึกษา 
   - งานบริการการศึกษา 
   - งานมาตรฐานการศึกษา 
หมายเหตุ  ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยัเป็นหน่วยงาน
อิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน  จดัตั้งตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 
 

 

คณะกรรมการประจ าส านัก 



ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ พันธกจิและภารกจิ 
 ปรัชญาหรือปณธิาน 
  ส่งเสริมวชิาการ  รักษามาตรฐาน   บริการดว้ยน ้าใจ  

วสัิยทัศน์  
  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนเป็นองคก์รท่ีทนัสมยั ใหบ้ริการถูกตอ้ง รวดเร็ว 

พนัธกจิ  
                                         ทั้                                 
  2. พฒันาระบบงานการใหบ้ริการวชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ภารกจิ 
  1. ส่                                                                     

    ฐ  ระดบัอุดมศึกษา 
                   งาน                   
  3. ใหบ้ริการดา้นวชิาการแก่นกัศึกษา คณาจารย ์และบุคคลทัว่ไป 
  4. ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 

1. ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 

2. ส่งเสริมการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 

3. การพฒันางานการใหบ้ริการของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 
4. ส่งเสริมศกัยภาพการท าผลงานทางวชิาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 
5. พฒันาระบบงานประกนัคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

การบริหารงานส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 การด าเนินงานของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดมี้การก าหนดเป้าหมายของส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียนไวคื้อ เป็นองคก์รท่ีมีคุณภาพในการท างานและเนน้การใหบ้ริการแบบ  Service mind 
โดยแบ่งกลุ่มงานต่างๆ เพื่อใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการออกเป็น   4   กลุ่มงาน ดงัน้ี 

1. กลุ่มงานบริหารส านกังานผูอ้  านวยการ 
2. กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 
3. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
4. ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 

 

การมอบหมายพันธกจิของกลุ่มงาน 

1. พนัธกจิของกลุ่มงานบริหาร 
 1. งานบริหารงานทัว่ไป 
 2. งานสารบรรณ 
 3. งานพสัดุการเงิน 
 4. งานบุคลากร 
 5. งานขอ้มูลสารสนเทศ 
 6. งานประกนัคุณภาพ 
 7. งานแผนงานและงบประมาณ 
 8. งานเลขานุการ อนุกรรมการวชิาการ สภามหาวทิยาลยัและกรรมการวชิาการ สภาวชิาการ 
2. พนัธกจิของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
 1. งานรับนกัศึกษา 
 2. งานทะเบียนนกัศึกษา 
 3. งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
 4. งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
 5. งานตรวจสอบคุณวฒิุ 
 6. งานพระราชทานปริญญาบตัร 
 7. งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 
 8. งานคู่มือนกัศึกษา 
3. พนัธกจิของกลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 
 1. งานจดัตารางเรียนและตารางสอบ 
 2. งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
 3. งานวางแผนการเรียนการสอน 



 

 4. งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
 5. งานประเมินการจดัการศึกษา 
 6. งานสนบัสนุนการจดัท าผลงานทางวชิาการ 
 7. งานบริการวชิาการดา้นการเรียนนอกแผน 
 8. งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มืออาจารย ์
4. พนัธกจิ ส านักงานบัณฑิตวทิยาลยั 

1. งานบริหารทัว่ไป 
2. งานวชิาการบณัฑิตศึกษา 
3. งานบริการการศึกษา 
4. งานมาตรฐานการศึกษา 
หมายเหตุ ส านกังานบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านกัส่งเสริม

วชิาการและงานทะเบียนจดัตั้งตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรอบอตัราก าลงัของส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนจดัเป็น 1 ใน 10 หน่วยงานหลกัของมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์เป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันางานวชิาการของมหาวทิยาลยัท่ีมีความทนัสมยั มีการ
ใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยประกอบไปดว้ยบุคลากรดงัน้ี 

1. ผูอ้  านวยการ       1   ต าแหน่ง  
2. รองผูอ้  านวยการ       3   ต าแหน่ง  
3. หวัหนา้ส านกังานผูอ้  านวยการ     1   ต าแหน่ง  
4. หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ     1   ต าแหน่ง  
5. หวัหนา้กลุ่มงานบริหาร      1   ต าแหน่ง  
6. เจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล    8   ต  าแหน่ง ประกอบดว้ย 

6.1 พนกังานพิมพดี์ด ชั้น 2      1   ต าแหน่ง 
6.2 นกัวชิาการศึกษา      2   ต าแหน่ง 
6.3 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป    5   ต าแหน่ง 

7. เจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ     6   ต  าแหน่ง ประกอบดว้ย 
7.1 พนกังานพิมพดี์ดชั้น 2     1   ต าแหน่ง 
7.2 นกัวชิาการศึกษา      2   ต าแหน่ง 
7.3 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป    2   ต าแหน่ง 
7.4  พนกังานหอ้งปฏิบติัการ     1   ต าแหน่ง 

8. เจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานบริหารงานส านกังานผูอ้  านวยการ   4   ต  าแหน่ง ประกอบดว้ย 
8.1 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป    3   ต าแหน่ง 
8.2 นกัวชิาการศึกษา      1   ต าแหน่ง 

9. เจา้หนา้ท่ีส านกังานบณัฑิตวิทยาลยั     5   ต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
9.1 นกัวชิาการศึกษา      2   ต าแหน่ง 
9.2 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป    2   ต าแหน่ง 
9.3 ลูกจา้งชัว่คราว      1    ต  าแหน่ง 

   
 
 
 
 



 ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

อำจำรย์พรรณ ี เหมะสถล 
รองผู้อ ำนวยกำร 

1 อำจำรย์พรสิริ  เอี่ยมแก้ว 
รองผู้อ ำนวยกำร 

อำจำรย์ ดร.บัณฑติำ   อินสมบัต ิ
รองผู้อ ำนวยกำร 

 

นำยมงคล  แพทองค ำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงำนส่งเสริมวชิำกำร ส ำนักงำนบัณฑติวทิยำลัย 

อำจำรย์ปรำณี เนรมิตร 
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 

นำงสำวขนิษฐำ  พวงมณีนำค 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

นำงนวลศรี  ดีวนันะ 
พนักงำนพมิพ์ดีดช้ัน 2 

อำจำรย์เอกวทิย์  สิทธิวะ 
 หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมวชิำกำร 

 

นำงกัญญ์ชพร  จนัตวิงค์ 
พนักงำนพมิพ์ดีดช้ัน  2  

นำงสำววริศนันท์  ทัดนุ่ม 
นักวชิำกำรศึกษำ 

นำยธรรมนูญ  จูทำ 
นักวชิำกำรศึกษำ 

 

นำยเสรี  ขุนจ ำนงค์ 
นักวชิำกำรศึกษำ 

 

นำงศิรำณี  จตุรทิศ 
นักวชิำกำรศึกษำ 

นำงสำวนัทธมน  ประดับ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

นำงสำววลัภำ  ประสิทธิกำร 
ผู้ปฏิบัตงิำนบริหำร 

นำงสำวธิตยิำ  หงษ์เวยีงจนัทร์ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงสำวศุภำลักษณ์  มลฑบ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำยนิโครธ  ช่ำงชัย 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

อำจำรย์ ดร.บัณฑติำ  อินทร์สมบัต ิ
รักษำกำรแทนหัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑติวทิยำลัย 

นำงวรรฒนำ  ไวยมิตรำ 
นักวชิำกำรศึกษำ 

 

นำงสำวณัฐชนันท์  สำลี 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

นำงสำวกัญจนพร  จนัทร์ด ำ 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

นำงสำวสุทธิลักษณ์  ศรีสวสัดิ์ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นางสาววลิัยลักษณ์   ถ ้าทองพฒันา 
นักวชิาการศึกษา 

นำงสำวณฤนรรณ   เอี่ยมม ี
นักวชิำกำรประกันคุณภำพ 

 

นำยนิรันดร์  มุจรินทร์ 
พนักงำนห้องปฏิบัตกิำร 

นำงสำววรำงคณำ  เขียวแก้ว 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นายพทัธ์ชยนัต์   ธนวตัพลิน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวราณี    ศรีประเทศ  
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 

นำงสำวอ ำภำพร     กอนตน 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

 

นำงวรรฒนำ  ไวยมิตรำ 
นักวชิำกำรศึกษำ 

 

นำงสำวณัฐชนันท์  สำลี 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 



 

แนวทางการพฒันาบุคลากร 
 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ตระหนกัในความส าคญัของการมีแผนพฒันาบุคลกรของบุคลากรระดบั
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานดา้นการพฒันาบุคลากร และเพื่อใหบุ้คลากรในส านกั มีคุณสมบติั มีความรู้
ทกัษะและพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานของส านกัฯ ให้เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ของ
ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนและของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์และหนา้ท่ีบุคลกรจะตอ้งปฏิบติังาน
ใหเ้ป็นไปตามค ารับรองการปฏิบติัราชการท่ีส านกังาน ก.พ.ร. ก าหนดเพื่อบรรลุระดบัความส าเร็จตามตวัช้ีวดัของ
แผนพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การพฒันาบุคลากร 
 1.เพื่อใหบุ้คลากรในส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีการพฒันาสมรรถนะหลกัของบุคลากร (Core 
competency) ในพฤติกรรมท่ีแสดงคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
  1.1. จริยธรรม 
  1.2. มุ่งเนน้ผูบ้ริหาร 
  1.3. การท างานเป็นทีม 
  1.4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
  1.5. มีความรับผดิชอบ 
  1.6. มีความสามารถในการปรับตวั 
  1.7. มีความใส่ใจในคุณภาพการปฏิบติังาน 
 2. ใหมี้การพฒันาสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) ในการปฏิบติังานท่ีแสดงใหเ้ป็นคุณลกัษณะดงัน้ี 
  2.1. ระดบัผูบ้ริหาร -  การวางแผนและการจดัการ 
     - ทกัษะในการแกปั้ญหา 
     - การวเิคราะห์งานและความคิดเชิงวเิคราะห์ 
     - การมอบหมายงาน ติตาม สอนงานและแนะน างาน 
     - ภาวะผูน้ าดา้นการตดัสินใจ 
     - ดา้นความรู้ และเขา้ใจในงานท่ีรับผดิชอบ 
     - ความสามารถในการประสานงาน 
     - แรงจูงใจสู่ความส าเร็จ 
  2.2 ระดบัปฏิบติัการ - ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
     - การรักษาระเบียบวนิยัและจรรยาบรรณ 
     - ความอุตสาหะ 
     - การปฏิบติัตามค าสั่งผูบ้งัคบับญัชา 
 3. เพื่อใหบุ้คลากรในส านกัไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานในระดบัสูงข้ึน 



 

การด าเนินงานตามแผนพฒันาบุคลกร 
1. จดัท าระบบและค าอธิบายสมรรถนะตามลกัษณะงานของบุคลากร โดยใหบุ้คลากร สรุปเป็นภาระงานของ

บุคลากรในแต่ละบุคคลและกลุ่มงาน 
2. ส ารวจความรู้ความเขา้ใจและความตอ้งการของแต่ละบุคลากรในหน่วยงานถึงความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ

สมรรถนะรวมถึงแผนพฒันาบุคลากร 
3. พฒันาสมรรถนะบุคลากรโดยใชก้ระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Management Process) ดา้นการ

จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ การใหค้วามรู้ การศึกษาดูงาน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัภายในหน่วยงาน 
4. จดัท าระบบการกบัติดตามเพื่อประเมินบุคลากรในการปฏิบติังานท่ีบรรลุตามเป้าหมายและรับฟังขอ้เสนอแนะ

ในการวางแผนและตดัสินใจเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป 
5. พฒันาระบบและกลไกการส่งเสริมความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานโดยรับนโยบายจากมหาวทิยาลยั 
 

เป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากร 
1. บุคลากรในส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนในระดบัผูบ้ริหาร ไดเ้ขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา และ

ศึกษาดูงาน จากภายนอกในแต่ละปีงบประมาณ มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนผูบ้ริหารใน
หน่วยงาน 

2. บุคลากรในส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนในระดบัปฏิบติัการไดรั้บการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
จากภายใน ในแต่ละปีงบประมาณมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนบุคลากรในหน่วยงาน 

3. มีผลงานวจิยั / ผลการประเมินการปฏิบติังานในทุกๆ ปีงบประมาณ 
 

แนวทางการด าเนินกจิกรรมการพฒันาบุคลากร 
1. ส านกัส่งเสริมใหผู้บ้ริหารเขา้ร่วมประชุมทางวชิาการ การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานทั้งภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยั 
2. ส่งเสริมใหบุ้คลากรในระดบัปฏิบติัการเขา้ร่วมประชุมทางวชิาการ การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดู

งานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
3. จดัโครงการส่งเสริมพฒันาประสิทธิภาพเพื่อพฒันาบุคลากรใหส้ามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้
4. ด าเนินการจดัการความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อใหส้ามารถน าความรู้มาพฒันาการท างานของตนใหมี้คุณภาพท่ี

ดีข้ึน (KM) 
5. ส่งเสริมใหห้น่วยงานปรับปรุงกระบวนการบริการใหส้ั้น กระชบั โดยเนน้การผลิตผลงานท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง



 
ตารางกจิกรรมการพฒันาบุคลากร 

ตามแผนพฒันาบุคลากร ปีงบประมาณ 2556 
 

กจิกรรม/งาน เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1. โครงการค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 
 

ผูบ้ริหารและบุคลากรในหน่วยงานไดอ้บรม สัมมนากบัหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เพื่อพฒันางานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

50,000 กลุ่มงานบริหาร 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 
     - การอบรมจิตบริการ  
     -  การศึกษาดูงาน                                                                                                 

บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไดน้ าความรู้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการ 

30,000 
20,000 

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

3. โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการประกนั
คุณภาพ 
      - อบรมบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพ 
      - พฒันาบุคลากรรายบุคคล 

บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บความรู้เขา้ใจในงานประกนัคุณภาพ 

100,000 กลุ่มงานบริหาร 

4. โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ า 
      - อบรมเชิงปฏิบติัการทั้งในและนอก
สถานท่ี 

ผูบ้ริหารส านกัฯไดรั้บการพฒันาการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 - กลุ่มงานบริหาร 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนการ
พฒันาบุคลากรและส ารวจความตอ้งการของ
บุคลากรในการไดรั้บการพฒันาการ
ปฏิบติังาน 

ผลการส ารวจ และผลคะแนน และล าดบัของบุคลากรท่ีไดรั้บจากการ
ปฏิบติังาน 

- 
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบติังานบุคลากร 

6.  การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้(KM) สามารถน าความรู้มาพฒันาการท างานของตนใหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึน  กลุ่มงานบริหาร 
 



 

ปฏิทนิกจิกรรมการพฒันาบุคลากร 
ตามแผนพฒันาบุคลากร ปีงบประมาณ 2556 

 

กจิกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ  2555 

ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
1 โครงการค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ             กลุ่มงานบริหาร บุคลากรทุกคน 
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

     - การอบรมจิตบริการ 
     -  การศึกษาดูงาน 

            
กลุ่มงานบริหาร บุคลากรทุกคน 

3 โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพ 
      - อบรมบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพ 
      - พฒันาบุคลากรรายบุคคล 

            
กลุ่มงานบริหาร บุคลากรทุกคน 

4 โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ า 
      - อบรมเชิงปฏิบติัการทั้งในและนอกสถานท่ี 

            
กลุ่มงานบริหาร ผูบ้ริหาร 

5 ประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนการพฒันา
บุคลากรและส ารวจความตอ้งการของบุคลากรใน 
การไดรั้บการพฒันาการปฏิบติังาน 

            
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบติังานบุคลากร 

บุคลากรทุกคน 

6 การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้(KM)             กลุ่มงานบริหาร บุคลากรทุกคน 
 

 
 
 



 

งบประมาณ 
 งบประมาณในการพฒันาบุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นงบประมาณท่ีได้รับจาก
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคใ์นแต่ละปีงบประมาณ และบางส่วนใชง้บประมาณส่วนกลางท่ีใชร่้วมกบัโครงการต่างๆ 
ของมหาวทิยาลยั โดยจดัสรรตามการพิจารณาและจดัล าดบัความส าคญัของมหาวทิยาลยั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บการพฒันาตนเองและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน 
3. การปฏิบติังานสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามประเด็นยทุธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวทิยาลยั 

 
การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรมหาวทิยาลบัราชภฏันครสวรรค์ 
2. แบบส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
3. ผลการประกนัคุณภาพท่ีบรรลุตามตวัช้ีวดัของหน่วยงานประกนัคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คณะผู้จัดท า 

ทีป่รึกษา 
 1. รองศาสตราจารย ์ดร.ประเทือง  ภูมิภทัราคม  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บญัญติั  ช านาญกิจ  รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วไลพร  เมฆไตรรัตน์  ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ผู้จัดท า 
 1. นางพรรณี  เหมะสถล   รองผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 2. นางปราณี  เนรมิตร   หวัหนา้กลุ่มงานบริหาร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 3. นางสาวณฤนรรณ  เอ่ียมมี  นกัวชิาการประกนัคุณภาพ 
 4. นางสาวสุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัด์ิ  เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ 
 5. นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
 6. นายธรรมนูญ  จูทา   นกัวชิาการศึกษา 
 
 



 

 


