
 

 
แผนพัฒนาบุคลากร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
 

ความเป็นมาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2518 ตำมโครงสร้ำงของพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู โดยมีชื่อว่ำ ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล ต่อมำมี
ภำรกิจเพ่ิมขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2527 ตำมมำตรำ 7 ต่อมำเม่ือมีพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกำศ
ส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ เรื่องหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรสถำบันรำชภัฏ ประกำศ ณ วันที่ 
25 ตุลำคม พ.ศ. 2538 สถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนรำชกำรเป็น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ มำเป็นมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ จึงมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่เป็น ส ำนักงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ตำม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2548 ณ 
วันที่1 มีนำคม พ.ศ.2548 ซึ่งปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม122  ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 มีนำคม 
2548 และมีกำรแบ่งส่วนรำชกำร เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2549 โดยให้แบ่งส่วนรำชกำรเป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ซึ่ง
ประกำศ ณ วันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ.2549 ปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3 
สิงหำคม 2549  และสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ในกำรประชุมครั้งที่ 12/2549 วันที่ 30 
พฤศจิกำยน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27 ธันวำคม 2549 เห็นชอบโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในมหำวิทยำลัย ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
 กำรที่องค์กรจะบรรลุผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของแต่ละกลุ่มงำนเพ่ือเป็น
องค์กรที่มีแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศได้จะต้องให้กำรสนับสนุนให้บุคลำกรในองค์กรได้รับกำรเรียนรู้ 
และกำรพัฒนำทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรองของแต่ละบุคคลเพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้รับมำ
พัฒนำกำรปฏิบัติงำน กำรน ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรให้ควำมรู้ซึ่งกันและกันในองค์กรอันก่อให้เกิด
ควำมร่วมมือภำยในองค์กรซึ่งอำจหมำยถึงควำมร่วมมือระหว่ำงพนักงำนและผู้บริหำรที่จะน ำไปสู่กำร
พัฒนำกำรก ำหนดแนวทำงที่มีอยู่และกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ ที่จะน ำไปสูเป้ำหมำยตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนได้ 
 ควำมร่วมมือภำยในองค์กรจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำวัตถุประสงค์ระยะยำวเป็นกำรสร้ำง
พ้ืนฐำนและควำมเชื่อถือระหว่ำงกัน ดังนั้นกำรให้กำรศึกษำและฝึกอบรมร่วมกันจึงเป็นวิธีที่คุ้มค่ำ
ส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกร 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร โดยอนุมัติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ครั้งที่  12/2549  วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2549 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 กลุ่มงานบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

    - งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
    - งำนสำรบรรณ 
    - งำนพัสดุกำรเงิน 
    - งำนบุคลำกร 
    - งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
    - งำน กพร. 
    - งำนประกันคุณภำพ 
    - งำนแผนงำนและงบประมำณ 
    - งำนเลขำนุกำร สภำวิชำกำรและ 
      อนุกรรมกำรวิชำกำร 
 
      
 
         
 
     

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
    - งำนรับนักศึกษำ 
    - งำนทะเบียนนักศึกษำ 
    - งำนลงทะเบียนและประมวลผล
กำรเรยีน 
    - งำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 
     - งำนตรวจสอบคณุวุฒิ 
    - งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 
     - งำนข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ 
 
 
       

 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
    - งำนประสำนกำรพัฒนำหลักสูตร 
    - งำนวำงแผนกำรเรียนกำรสอน 
   -  งำนพัฒนำคุณภำพหลักสูตรและ
กำรสอน 
   -  งำนประเมินกำรจัดกำรศึกษำ 
   -  งำนบริกำรวิชำกำร  
    - งำนเอกสำรหลักสูตรและคู่มอื 
 
 
 
     

 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
   - งำนบริหำรทั่วไป 
   - งำนวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ 
   - งำนบริกำรกำรศึกษำ 
   - งำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 
หมายเหตุ  ส ำนักงำนบัณฑติวิทยำลัย
เป็นหน่วยงำนอิสระ มีฐำนะเทียบเท่ำ
กลุ่มงำนในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน  จัดตั้งตำมประกำศของ
มหำวิทยำลยั 
 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 



ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจ 
 ปรัชญาหรือปณิธาน 
  ส่งเสริมวิชำกำร  รักษำมำตรฐำน   บริกำรด้วยน้ ำใจ  

วิสัยทัศน์  
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว 

พันธกิจ  
                                         ทั ้                               
  2. พัฒนำระบบงำนกำรให้บริกำรวิชำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ภารกิจ 
  1. ส่                                                                     

    ฐ  ระดับอุดมศึกษำ 
                   งำน                   
  3. ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป 
  4. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงเป็นระบบและเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 

2. ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 

3. ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 

4. พัฒนำงำนประกันคุณภำพอย่ำงมีระบบ 
 
การบริหารงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 กำรด ำเนินงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียนไว้คือ เป็นองค์กรที่มีคุณภำพในกำรท ำงำนและเน้นกำรให้บริกำรแบบ  Service mind 
โดยแบ่งกลุ่มงำนต่ำงๆ เพื่อให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรออกเป็น   4   กลุ่มงำน ดังนี้ 
1. กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
2. กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
3. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
4. ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การมอบหมายพันธกิจของกลุ่มงาน 
1. พันธกิจของกลุ่มงานบริหาร 
 1. งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 2. งำนสำรบรรณ 
 3. งำนพัสดุกำรเงิน 
 4. งำนบุคลำกร 
 5. งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
 6. งำนประกันคุณภำพ 
 7. งำนแผนงำนและงบประมำณ 
 8. งำนเลขำนุกำร อนุกรรมกำรวิชำกำร สภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรวิชำกำร สภำวิชำกำร 
2. พันธกิจของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
 1. งำนรับนักศึกษำ 
 2. งำนทะเบียนนักศึกษำ 
 3. งำนลงทะเบียนและประมวลผลกำรเรียน 
 4. งำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 
 5. งำนตรวจสอบคุณวุฒิ 
 6. งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 7. งำนข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ 
 8. งำนคู่มือนักศึกษำ 
3. พันธกิจของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
 1. งำนจัดตำรำงเรียนและตำรำงสอบ 
 2. งำนประสำนงำนพัฒนำหลักสูตร 
 3. งำนวำงแผนกำรเรียนกำรสอน 
 4. งำนพัฒนำคุณภำพหลักสูตรและกำรสอน 
 5. งำนประเมินกำรจัดกำรศึกษำ 
 6. งำนสนับสนุนกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร 
 7. งำนบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรเรียนนอกแผน 
 8. งำนเอกสำรหลักสูตรและคู่มืออำจำรย์ 
4. พันธกิจ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

1. งำนบริหำรทั่วไป 
2. งำนวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ 
3. งำนบริกำรกำรศึกษำ 
4. งำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 
หมายเหตุ ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัยเป็นหน่วยงำนอิสระ มีฐำนะเทียบเท่ำกลุ่มงำนในส ำนักส่งเสริม

วิชำกำรและงำนทะเบียนจัดตั้งตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
 

 



 อำจำรย์ ดร.สุธำทิพย์   งำมนิล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

อำจำรย์ภทัริณี    คงชู 
รองผู้อ ำนวยกำร 

1 อำจำรย์ ดร.ภริตำ  พมิพนัธ์ุ 
รองผู้อ ำนวยกำร 

อำจำรย์ ดร.บัณฑติำ  อินทร์สมบัติ 
รองผู้อ ำนวยกำร 

 

นำยมงคล  แพทองค ำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 

นำงสำวขนิษฐำ  พวงมณีนำค 
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 

นำงสำวสุทธิลักษณ์  ศรีสวสัดิ์ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงศิรำณี  จตุรทิศ 
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 

 

นำยธรรมนูญ  จูทำ 
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมวชิำกำร 

 

นำงกัญญ์ชพร  จนัตวิงค์ 
พนักงำนพมิพ์ดีดช้ัน  2  

นำงสำววริศนันท์  ทัดนุ่ม 
นักวชิำกำรศึกษำ 

นำงสำวกัญจนพร  จนัทร์ด ำ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

นำงนวลศรี  ดีวนันะ 
พนักงำนพมิพ์ดีดช้ัน 2 

 

นำยนิโครธ  ช่ำงชัย 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงสำวภทัรำนิษฐ์  ประดับ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

นำงสำวภชัญำภำ  ประสิทธิกำร 
นักวชิำกำรศึกษษ 

 

นำงสำวธิตยิำ  หงษ์เวยีงจนัทร์ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงสำวศุภำลักษณ์  มลฑบ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำยเสรี  ขุนจ ำนงค์ 
นักวชิำกำรศึกษำ 

 

นำงวรรฒนำ  ไวยมิตรำ 
รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑติวทิยำลัย 

อำจำรย์อนงค์นำรถ  ยิม้ช้ำง 
ผู้ช่วยหัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑติวทิยำลัย 

 

นำยพทัธ์ชยนัภ์   ธนวตัพลิน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงสำวณฤนรรณ  เอี่ยมมี 
นักวิชำกำรศึกษำ  

 

นำงสำวณัฐชนันท์  สำลี 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงสำววรำงคณำ  เขียวแก้ว 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงสำววลิัยลักษณ์   ถ ้ำทองพฒันำ 
นักวชิำกำรศึกษำ 

นำยนิรันดร์   มุจรินทร์ 
พนักงำนห้องปฏิบัตกิำร 

นำงสำวอ ำภำพร    กอนตน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำยธำร์   ค ำเอี่ยม 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

นำยวศิรุต   พฒันพงษ์ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 



 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรมีแผนพัฒนำบุคลกรของบุคลำกร
ระดับต่ำงๆ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร และเพ่ือให้บุคลำกรในส ำนัก มี
คุณสมบัติ มีควำมรู้ทักษะและพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ให้เป็นไปตำม
แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนและของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และ
หน้ำที่บุคลกรจะต้องปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดเพื่อ
บรรลุระดับควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัดของแผนพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร 
 1.เพื่อให้บุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของบุคลำกร (Core 
competency) ในพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.1. จริยธรรม 
  1.2. มุ่งเน้นผู้บริหำร 
  1.3. กำรท ำงำนเป็นทีม 
  1.4. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
  1.5. มีควำมรับผิดชอบ 
  1.6. มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัว 
  1.7. มีควำมใส่ใจในคุณภำพกำรปฏิบัติงำน 
 2. ให้มีกำรพัฒนำสมรรถนะเฉพำะงำน (Functional Competency) ในกำรปฏิบัติงำนที่แสดงให้เป็น
คุณลักษณะดังนี้ 
  2.1. ระดับผู้บริหำร -  กำรวำงแผนและกำรจัดกำร 
     - ทักษะในกำรแก้ปัญหำ 
     - กำรวิเครำะห์งำนและควำมคิดเชิงวิเครำะห์ 
     - กำรมอบหมำยงำน ติตำม สอนงำนและแนะน ำงำน 
     - ภำวะผู้น ำด้ำนกำรตัดสินใจ 
     - ด้ำนควำมรู้ และเข้ำใจในงำนที่รับผิดชอบ 
     - ควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน 
     - แรงจูงใจสู่ควำมส ำเร็จ 
  2.2 ระดับปฏิบัติกำร - ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
     - กำรรักษำระเบียบวินัยและจรรยำบรรณ 
     - ควำมอุตสำหะ 
     - กำรปฏิบัติตำมค ำสั่งผู้บังคับบัญชำ 
 3. เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนในระดับสูงขึ้น 

 
 
 
 
 



 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลกร 
1. จัดท ำระบบและค ำอธิบำยสมรรถนะตำมลักษณะงำนของบุคลำกร โดยให้บุคลำกร สรุปเป็นภำระงำน

ของบุคลำกรในแต่ละบุคคลและกลุ่มงำน 
2. ส ำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมต้องกำรของแต่ละบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

ระบบสมรรถนะรวมถึงแผนพัฒนำบุคลำกร 
3. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรโดยใช้กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management 

Process) ด้ำนกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรให้ควำมรู้ กำรศึกษำดูงำน และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับภำยในหน่วยงำน 

4. จัดท ำระบบกำรกับติดตำมเพ่ือประเมินบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนที่บรรลุตำมเป้ำหมำยและรับฟัง
ข้อเสนอแนะในกำรวำงแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรในปีงบประมำณต่อไป 

5. พัฒนำระบบและกลไกกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนโดยรับนโยบำยจำกมหำวิทยำลัย 
 

เป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
1. บุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนในระดับผู้บริหำร ได้เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ 

และศึกษำดูงำน จำกภำยนอกในแต่ละปีงบประมำณ มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวน
ผู้บริหำรในหน่วยงำน 

2. บุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนในระดับปฏิบัติกำรได้รับกำรอบรม สัมมนำและ
ศึกษำดูงำน จำกภำยใน ในแต่ละปีงบประมำณมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนบุคลำกรใน
หน่วยงำน 

3. มีผลงำนวิจัย / ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในทุกๆ ปีงบประมำณ 
 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
1. ส ำนักส่งเสริมให้ผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร กำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ และศึกษำดูงำนทั้ง

ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
2. ส่งเสริมให้บุคลำกรในระดับปฏิบัติกำรเข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร กำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ และ

ศึกษำดูงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
3. จัดโครงกำรส่งเสริมพัฒนำประสิทธิภำพเพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
4. ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถน ำควำมรู้มำพัฒนำกำรท ำงำนของตนให้มี

คุณภำพที่ดีข้ึน (KM) 
5. ส่งเสริมให้หน่วยงำนปรับปรุงกระบวนกำรบริกำรให้สั้น กระชับ โดยเน้นกำรผลิตผลงำนที่รวดเร็วและ

ถูกต้อง



 
ตารางกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

ตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2557 
 

กิจกรรม/งำน เป้ำหมำย หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
จ ำนวนกิจกรรมตำมระยะเวลำตำมปีงบประมำณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร บุคลำกรในหน่วยงำนไดร้ับกำรอบรม สัมมนำ 

กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 65% 70% 80% 90% 100% 

2.โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนกำร
บริกำรด้วยใจอย่ำงมีควำมสุข 

บุคลำกรในหน่วยงำนทุกคนมคีวำมสุขในกำร
ปฏิบัติงำนมีพฤติกรรมบริกำรด้วยใจเข้ำใจ
วัฒนธรรมองค์กร 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 65% 70% 80% 90% 100% 

3.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรเข้ำสู่กำรเป็น
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรปฏิบตัิงำนเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 65% 70% 80% 90% 100% 

4.โครงกำรศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ท ำงำน 

บุคลำกรไดร้ับกำรพัฒนำในกำรปฏิบัติงำน
สูงขึ้น 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

5.โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประกันคณุภำพ 
      - อบรมบุคลำกรด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
      - พัฒนำบุคลำกรรำยบคุคล 

บุคลำกรในหน่วยงำนไดร้ับควำมรูเ้ข้ำใจในงำน
ประกันคณุภำพ 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 65% 70% 80% 90% 100% 

6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำ 
      - อบรมเชิงปฏิบัติกำรทั้งในและนอกสถำนท่ี 

ผู้บริหำรและหัวหน้ำกลุ่มงำนได้รบักำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน     

 
 

 



 

งบประมาณ 
 งบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นงบประมำณที่ได้รับจำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ในแต่ละปีงบประมำณ และบำงส่วนใช้งบประมำณส่วนกลำงที่ใช้ร่วมกับโครงกำร
ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย โดยจัดสรรตำมกำรพิจำรณำและจัดล ำดับควำมส ำคัญของมหำวิทยำลัย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรพัฒนำตนเองและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน 
3. กำรปฏิบัติงำนสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 

 
การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลับรำชภัฏนครสวรรค์ 
2. แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ผลกำรประกันคุณภำพที่บรรลุตำมตัวชี้วัดของหน่วยงำนประกันคุณภำพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
 1.อำจำรย์ ดร.สุธำทิพย์  งำมนิล    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 2.อำจำรย์ ดร.ภริตำ    พิมพันธุ์   รองผู้อ ำนวยกำร 
 3.อำจำรย์ภัทริณี   คงชู    รองผู้อ ำนวยกำร 
 4.อำจำรย์ ดร.บัณฑิตำ   อินสมบัติ   รองผู้อ ำนวยกำร 
 
ผู้จัดท า 
 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 

 


