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บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ความเป็นมาของหน่วยงาน 

 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้น  เมื่อ 
พ.ศ. 2518 ตำมโครงสร้ำงของพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู โดยมีชื่อว่ำ ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล ต่อมำมี
ภำรกิจเพ่ิมขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2527 ตำมมำตรำ 7 ต่อมำเมื่อมีพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และ
ประกำศส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรสถำบันรำชภัฏ ประกำศ 
ณ วันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2538 สถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนรำชกำรเป็น ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำร 

 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ มำเป็นมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ จึงมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่เป็น ส ำนักงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
ตำมกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษำธิกำร         
พ.ศ.2548  ณ วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2548 ซึ่งปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก 
วันที่ 8 มีนำคม พ.ศ. 2548 และมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนรำชกำรเป็น
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ซึ่งประกำศ ณ วันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2549 ปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2549  และสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ในกำร
ประชุมครั้งที่ 12/2549 วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27 ธันวำคม 
พ.ศ. 2549 เห็นชอบโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยของส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน 

ปรัชญา 
 ส่งเสริมวิชำกำร  รักษำมำตรฐำน  บริกำรด้วยน้ ำใจ 

วิสัยทัศน์ 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยทั้งในระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ 
 2. พัฒนำระบบงำนให้บริกำรวิชำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 



ภารกิจ 
 1. ส่งเสริมกำรจัดกำรหลักสูตรระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 
มำตรฐำนระดับอุดมศึกษำ 
 2. ด ำเนินงำนด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล 
 3. ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป 
 4. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

ยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 

2. ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนบริกำรของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ 

3. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 

   บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. หลักสูตรกำรศึกษำมีกำรพัฒนำตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ 
 2. มีควำมพร้อมในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
 3. ระบบสำรสนเทศสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร งำนทะเบียนและประมวลผลมีควำมทันสมัย 
ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้ 
 4. ระบบให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 5. หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
 
การบริหารงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 กำรด ำเนินงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของ
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนไว้คือ เป็นองค์กรที่มีคุณภำพในกำรท ำงำนและเน้นกำร
ให้บริกำรแบบ  Service mind  โดยแบ่งกลุ่มงำนต่ำงๆ เพ่ือให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรออกเป็น 3 กลุ่มงำน ดังนี้ 
 1. กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 2. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
 3.กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

 ภำยใต้กำรแบ่งโครงสร้ำง โดยกำรบริหำรงำนขึ้นตรงกับรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  มี
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรภำยใน มีรำยละเอียดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมกลุ่มงำน ดังแผนภำพ  
  



โครงสร้างการบริหารงานปัจจุบัน (ภายหลังสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน (ภายหลังสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย) 

 
 
 
 
 
  

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
- งำนประสำนงำนพัฒนำหลักสูตร 

- งำนวำงแผนกำรเรียนกำรสอน 

- งำนพัฒนำคุณภำพหลักสูตรและกำรสอน 

- งำนประเมินกำรจัดกำรศึกษำ 

- งำนบริกำรวิชำกำร 

- งำนเอกสำรหลักสูตรและคู่มอื 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
- งำนบริหำรงำนทั่วไป 
- งำนสำรบรรณ 
- งำนพัสดุกำรเงิน 
- งำนบุคลำกร 
- งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
- งำน ก.พ.ร. 
- งำนประกันคุณภำพ 
– งำนแผนงำนและงบประมำณ 
- งำนเลขำนุกำร สภำวิชำกำรและ 
   อนุกรรมกำรวิชำกำร 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
- งำนรับนักศึกษำ 

- งำนทะเบียนนักศึกษำ 

- งำนลงทะเบียนและประมวลผลกำรเรียน 

- งำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 

- งำนตรวจสอบคุณวุฒิ 

- งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 

- งำนข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
- งำนประสำนงำนพัฒนำหลักสูตร 

- งำนวำงแผนกำรเรียนกำรสอน 

- งำนพัฒนำคุณภำพหลักสูตรและกำรสอน 

- งำนประเมินกำรจัดกำรศึกษำ 

- งำนบริกำรวิชำกำร 
- งำนเอกสำรหลักสูตรและคู่มอื 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
- งำนบริหำรงำนทั่วไป 

- งำนสำรบรรณ 

- งำนพัสดุกำรเงิน 

- งำนบุคลำกร 

- งำนข้อมูลสำรสนเทศ 

- งำน ก.พ.ร. 
- งำนประกันคุณภำพ 
– งำนแผนงำนและงบประมำณ 

- งำนเลขำนุกำร สภำวิชำกำรและ 
   อนุกรรมกำรวิชำกำร 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
- งำนรับนักศึกษำ 

- งำนทะเบียนนักศึกษำ 

- งำนลงทะเบียนและประมวลผลกำรเรียน 

- งำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 

- งำนตรวจสอบคุณวุฒิ 

- งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 

- งำนข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ 



ท าเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าส านักฯ และบุคลากร 
     1. รายช่ือผู้บริหาร 
 1.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำทิพย์  งำมนิล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
 2.อำจำรย์ ดร.สุพัฒนำ  หอมบุปผำ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
 3.อำจำรย์ ดร.ภริตำ  พิมพันธุ์   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
 4.อำจำรย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
 5.นำยธรรมนูญ  จูทำ    รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริม- 
วิชำกำร 

 6.นำงสำวขนิษฐำ  พวงมณีนำค   รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำร- 
       ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 7.นำงสำวธิติยำ  หงษ์เวียงจันทร์   รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและ- 
       ประมวลผล 
 
     2. รายช่ือคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำทิพย์  งำมนิล  ประธำนกรรมกำร 
2.อำจำรย์ ดร.สุพัฒนำ หอมบุปผำ  รองประธำนกรรมกำร 
3.นำยสมเจตน์  พรหมบุญตำ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.นำยประสพชัย  ชำญธัญกรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรีชำ  สนธิรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.อำจำรย์ ดร.ภริตำ พิมพันธุ์   กรรมกำร 
7.อำจำรย์ ดร.บัณฑิตำ อินสมบัติ  กรรมกำร 
8.อำจำรย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9.นำงสำวอภิญญำศิริ กวำงแก้ว  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  



     3. บุคลากรประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ไม่นับรวมผู้บริหำรตำมวำระ) 
ที ่ ชื่อ - สกุล การศึกษา ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งบริหาร 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
1 น.ส.ขนิษฐำ  พวงมณีนำค ศษ.ม. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
2 น.ส.สุทธิลักษณ์  ศรสีวัสดิ์ บธ.ม. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
3 น.ส.ณฤนรรณ  เอี่ยมม ี บธ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
4 น.ส.วรำงคณำ  เขียวแก้ว ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
5 นำงสำวอรอุมำ  ยองค ำกำด บธ.ม. พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
6 น.ส.ธิติยำ  หงษ์เวียงจันทร ์ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
7 นำยนิโครธ  ช่ำงชัย ศษ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
8 นำงศิรำณ ี จตุรทิศ ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
9 นำยเสรี  ขุนจ ำนงค์ วท.ม. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
10 นำงสำวอภิญญำศิริ  กวำงแก้ว วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
11 นำงสำวสิริพร  อรำมรณุ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
12 นำยวิศรุต  พัฒนำพงษ์ วศ.บ. พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
13 นำยธรรมนญู  จูทำ ค.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
14 นำงกัญญ์ชพร  จันติวงค ์ ค.บ. ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนพิมพ์ดีด 2 
15 น.ส.วริศนันท์  ทัดนุ่ม วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
16 น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด ำ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
17 นำยนิรันดร์   มุจรินทร ์ นศ.ม. ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนห้องปฏิบัติกำร 
18 นำยพัทธ์ชยันภ์  ธนวัตรพลิน ค.ม. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 

ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยำยน  2559 
 

ข้อมูลด้านงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

งบแผ่นดิน งบรายได้ ร้อยละ 

1.ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งระดับปริญญำตรี
และระดับบัณฑิตศึกษำ 

600,000 9,462,500 88.58 

2.ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนบริกำรของหน่วยงำน
ให้มีประสิทธิภำพ 

500,000 - 4.40 

3.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ด ี

780,000 17,100 7.02 

รวม 1,880,000 9,479,600 100 

รวมทั้งสิ้น 11,359,600 
 



บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านบุคลากร 

 

 จากโครงสร้างการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจและการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก ทั้งในด้านการให้บริการ
วิชาการ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการให้บริการด้านห้องเรียน ห้องประชุมในอาคาร
เรียนรวม โดยงานส่วนใหญ่ใช้บุคลากรเป็นผู้ประสานงาน และจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ให้แก่
ผู้รับบริการ ถือว่าบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ภารกิจและพันธกิจของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ดังปรัชญาที่ว่า “ส่งเสริมวิชาการ  
รักษามาตรฐาน บริการด้วยใจ”  
 ด้วยการด าเนินงานที่ใช้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนนั้น ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ได้ท าการวิเคราะห์สถานะของบุคลากรของหน่วยงานในปัจจุบัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

การค านวณภาระงานตามโครงสร้าง 
ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรเดิมนั้น  ได้ท าการจ าแนกงาน และค านวณภาระงานของ

กลุ่มงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างของหน่วยงาน ท าให้ทราบจ านวนภาระงาน และอัตราก าลังที่พึงมีของ
หน่วยงาน เพ่ือขอรับจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ ดังนี้ 
  กลุ่มงานบริหารส านักงาน  ภาระงาน 7 คน 
  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  ภาระงาน 8 คน 
  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ภาระงาน 10 คน 
   รวม     25 คน  
เทียบอัตราที่มีอยู่และพึงมีดังตาราง 

หน่วยงาน 
 

บุคลกรที่มีอยู่ปัจจุบัน 
ที่พึงมี 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน 
ราชการ 

พนักงาน 
มหาวิทยา 

1. กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ - - 1 4 7 

2. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล - - 1 6 10 

3. กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ  - 2 - 4 8 

รวม - 2 2 18 25 
  



อัตราก าลังตามโครงสร้าง 
ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรเดิมนั้น  ได้ท าการจ าแนกงาน และค านวณภาระงานของ

กลุ่มงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างของหน่วยงาน ปัจจุบันส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี
บุคลากรที่ได้รับจัดสรร ตามกรอบอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น 18 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารตามวาระ) 
สังกัดกลุ่มงานต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ดังนี้ 

หน่วยงาน 
บุคลกรที่มีอยู่ปัจจุบัน 

ล.ประจ า พ.ราชการ พ.มหาวิทยาลัย ล.ชั่วคราว 

1. กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ - 1 4 - 

2. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล - 1 6 - 

3. กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ  2 - 4 - 

รวม 2 2 14 - 

รวมทั้งสิ้น 18 
 

จ าแนกตามประเภทต าแหน่งและสายงาน 

จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง สายงาน ระดับ จ านวน (คน) 
เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 5 

บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 11 
เชี่ยวชาญเฉพาะ 
(กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้าน) 

ฝีมือ ปฏิบัติการ 1 
กึ่งฝีมือ ปฏิบัติการ 1 

 

จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานทะเบียนฯ กลุ่มงานส่งเสริมฯ รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาตรี 2 6 4 12 
ปริญญาโท 3 1 2 6 
ปริญญาเอก - - - - 

รวม 5 7 6 18 
  



แนวโน้มการเกษียณอายุราชการของบุคลากร 

 

 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.บุคลากรท างานเป็นทีม มีความสามัคคี 
2.มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
3.มีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4.มีทักษะ และความช านาญในการปฏิบัติงาน 

1.จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานที่
ปฏิบัติ 
2.ความชัดเจนของภาระงานหลักรายบุคคล 
3.ระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารไม่เป็น
ระบบ 
4.ขาดการวางแผนในการก าหนดอัตราทดแทน
บุคลกรที่ลาออกหรือเกษียณ 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1.มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนในการ
พัฒนาบุคลากร 
2.มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลกร จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.ได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรค่อนข้างน้อยและจ ากัด 
2.ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
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ลกูจ้างประจ า นกัวิชาการศกึษา จน.บริหารงานทัว่ไป



บทที่ 3 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 

 บุคลากร ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ พันธกิจต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้มีผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้อันจะส่งผลถึงการ
ปฏิบัติราชการในภาพรวม ของมหาวิทยาลัยบรรลุตามแผนงานนั้น ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง หน่วยงานต่าง ๆ จึงมีนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในทักษะที่
สอดคล้อง และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต  ให้มีขีด
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการให้บริการนั้น ควรยกระดับ
ความสามารถของบุคลากร ให้มีความก้าวหน้า ทันต่อยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลง  การพัฒนา
บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีความชัดเจน ภายใต้กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักฯ และค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็น ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจหน่วยงาน ข้อมูลบุคลากร สมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง
ตามสายงานของบุคลากร 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภายในหน่วยงาน โดยให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วา่ด้วย
หลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วา่ด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ. 
2554   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2558  และบริบทตามพันธกิจ ภารกิจของหน่วยงาน  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตระหนักในความส าคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลกรของ
บุคลากรระดับต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรใน
ส านัก มีคุณสมบัติ มีความรู้ทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักฯ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และด้านที่บุคลกรจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดเพ่ือบรรลุระดับความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป 

วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร 
 1.เพื่อให้บุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
บุคลากร (Core competency) ในพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.1. คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  1.2. การให้บริการที่ดี มุ่งเน้นผู้รับบริการ 

วิสัยทัศน์ส านกัส่งเสริมวชิาการฯ 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่
ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว 

วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มีระบบ
การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมปฏิบตัิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พันธกิจส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
1.ส่งเสรมิการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พันธกิจการพัฒนาบุคลากร 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
2.ส่งเสรมิให้บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะตามสายงาน 

เป้าประสงค์ ส านักส่งเสริมวชิาการฯ 
1. หลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
2. มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งาน
ทะเบียนและประมวลผลมีความทนัสมัย ข้อมลู
ถูกต้องเชื่อถือได้ 
5. หน่วยงานมีระบบบริหารจดัการที่ไดม้าตรฐาน ยึด
หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์การพัฒนาบุคลากร  
1. มีการพัฒนาระบบงานโดยบุคลากร 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของตนเอง 



  1.3. การท างานเป็นทีม 
  1.4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  1.5. มีความรับผิดชอบ 
  1.6. มีความสามารถในการปรับตัว 
  1.7. มีความใส่ใจในคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 2. ให้มีการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) ในการปฏิบัติงานที่
แสดงให้เป็นคุณลักษณะดังนี้ 
  2.1. ระดับผู้บริหาร - การวางแผนและการจัดการ 
     - ทักษะในการแก้ปัญหา 
     - การวิเคราะห์งานและความคิดเชิงวิเคราะห์ 
     - การมอบหมายงาน ติดตาม สอนงานและแนะน างาน 
     - ภาวะผู้น าด้านการตัดสินใจ 
     - ด้านความรู้ และเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 
     - ความสามารถในการประสานงาน 
     - แรงจูงใจสู่ความส าเร็จ 
  2.2 ระดับปฏิบัติการ - ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
     - การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 
     - ความอุตสาหะ 
     - การปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
 3. เพ่ือให้บุคลากรในส านักได้รับการสนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานใน
ระดับสูงขึ้น 

 

กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร 
1. การพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานของบุคลากร 
2. การพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการของบุคลากร 
3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมความก้าวหน้า และสร้างขวัญ

ก าลังใจของบุคลากร 
 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลกร 
1. จัดท าระบบและค าอธิบายสมรรถนะตามลักษณะงานของบุคลากร โดยให้บุคลากร สรุป

เป็นภาระงานของบุคลากรในแต่ละบุคคลและกลุ่มงาน 
2. ส ารวจความรู้ความเข้าใจและความต้องการของแต่ละบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบสมรรถนะรวมถึงแผนพัฒนาบุคลากร 
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 

Management Process) ด้านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ การศึกษาดู
งาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายในหน่วยงาน 



4. จัดท าระบบการกับติดตามเพ่ือประเมินบุคลากรในการปฏิบัติงานที่บรรลุตามเป้าหมาย
และรับฟังข้อเสนอแนะในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใน
ปีงบประมาณต่อไป 

5. พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานโดยรับนโยบายจาก
มหาวิทยาลัย 

6. ส่งเสริมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามภารหน้าที่ที่รับมอบหมาย 
 

เป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
1. บุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในระดับผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุม 

อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน จากภายนอกในแต่ละปีงบประมาณ มีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้บริหารในหน่วยงาน 

2. บุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในระดับปฏิบัติการได้รับการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงานจากภายใน ในแต่ละปีงบประมาณมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนบุคลากรในหน่วยงาน 

3. มีผลงานวิจัย / ผลการประเมินการปฏิบัติงานในทุกๆ ปีงบประมาณ 
4. บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงาน ตามภาระหน้าที่ที่รับมอบหมายตามต าแหน่งงาน 

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
1. ส านักส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และ

ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรในระดับปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การฝึกอบรม 

ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทน

กันได้ 
4. ด าเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถน าความรู้มาพัฒนาการท างาน

ของตนให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้น (KM) 
5. ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการบริการให้สั้น กระชับ โดยเน้นการผลิตผลงาน

ที่รวดเร็วและถูกต้อง 



แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะที่คาดหวัง 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สมรรถนะท่ีคาดหวัง คุณลักษณะ วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
สมรรถนะหลัก 1. คุณธรรม จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 
2. การให้บริการที่ดี มุ่งเน้น
ผู้รับบริการ 
3. การท างานเป็นทีม 
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. มีความรับผิดชอบ 
6. ความสามารถการปรับตัว 
7. ความใส่ใจคุณภาพของงาน 

1. เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจ นโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย ทราบถึงบริบท 
พันธกิจ ของส านัก 
2. เพ่ือให้บุคลากรทราบและ
เข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่ควรยึดถือปฏิบัติ 
3. เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะ 
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 

1. ประชุมแจ้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทราบ 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
3. สร้างกิจกรรมให้บุคลากรมีส่วนร่วม ให้เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ 
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ เชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน 
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการบริหารงาน ส่งเสริมให้
สร้างองค์ความรู้ใหม่ จากงานที่ปฏิบัติ 
5. มีการมอบหมายงานให้แก่บุคลากรตรงตามต าแหน่งงานและความสามารถและ
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามรอบระยะเวลา 
6. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน 
7. สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานที่ค านึงถึงคุณภาพ 
ประสิทธิภาพของงาน ลดข้อผิดพลาดของงาน 
8. พัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ได้แก่ 
    8.1 การเขียนหนังสือโต้ตอบทางราชการ  
    8.2 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    8.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการแบบจิตบริการ 
    8.4 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ 
    8.5 ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมืออาชีพ 
    8.6 การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

  



สมรรถนะท่ีคาดหวัง คุณลักษณะ วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
สมรรถนะประจ าสาย
งาน 

1. ความรู้ความสามารถการ
ปฏิบัติงาน 
2. การรักษาระเบียบวินัยและ
จรรยาบรรณ 
3. ความอุตสาหะ 

1. พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เพื่อพัฒนางาน 
2. ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. สามารถวางแผน และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานได้ตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การ 
4. สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล 
และน าผลสู่การพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
5. สามารถจัดการความรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ ให้ค าปรึกษาชี้แนะ 
แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
องค์การแห่งการเรียนรู้ 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บริหาร 

1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงการน าองค์ความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตามภาระงานหลัก 
2. การพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับคุณภาพงานของผู้ปฏิบัติงาน 
    2.1 การจัดการประชุมและการจดบันทึกรายงานการประชุม 
    2.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    2.3 การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพบุคลากรเพ่ือความส าเร็จในสายงาน 
    2.4 ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมืออาชีพ 
    2.5 การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    2.6 การสร้างและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริม 
องค์การสู่ความเป็นเลิศ 
    3.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร 
    3.2 การพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
    3.3 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในองค์การเพ่ือการพัฒนางาน 
    3.4. กลยุทธ์การลดขั้นตอนการท างาน 
    3.5. การพัฒนาผลการปฏิบัติงานตามต าแหน่งงาน 
4. ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 

  



 

สมรรถนะท่ีคาดหวัง คุณลักษณะ วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 1. ปริมาณและคุณภาพของ

งาน 
2. ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา 
3. ความประหยัด 
4. ความคุ้มค่า 
 

1. เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ตรง
ตามเป้าหมายของส านัก 
2. เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เพื่อพัฒนางาน 
3. พัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาองค์การ 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บริหาร 

1. ส่งเสริมระบบคุณภาพกับผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของส านัก 
    1.1 การท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์การ 
    1.2 ระบบคุณภาพกับการปฏิบัติงาน 
    1.3. เทคนิคการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ 
    1.4. การสร้างและการบริหารทีมงาน 
2. สนับสนุนเกิดการพัฒนากระบวนงาน ให้ทันสมัย รวดเร็ว 
3. ก ากับติดตามการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
4. มีการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีจากการ 
ปฏิบัติงาน 

 



 

 

  

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564) กับแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2ส่งเสริมการ
พัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการ
บริหารจัดการท่ีได้มาตรฐานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

1. ระบบใหบ้ริการมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานด้าน
วิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลมี
ความทันสมัย ข้อมูลถูกต้องเชื่อถอืได ้

1. หลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
2. มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลัก 

1.เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ เชิง
สร้างสรรค์ในการพัฒนางาน เปดิโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการบริหารงาน ส่งเสริมให้
สร้างองค์ความรู้ใหม่ จากงานทีป่ฏิบัต ิ
2.สร้างค่านิยมในการปฏิบตัิงาน โดยมุ่งเน้นการด าเนนิงาน
ที่ค านึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของงาน  
3.พัฒนาทักษะด้านการปฏบิัติงานให้แก่บุคลากร ได้แก ่
    3.1 การเขียนหนังสือโต้ตอบทางราชการ  
    3.2 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    3.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการแบบจิตบริการ 
    3.4 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านทีส่อดคล้องกับงานที่
รับผิดชอบ 
    3.5 ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมืออาชพี 
    3.6 การสร้างมนุษย์สัมพนัธแ์ละการท างานร่วมกับผู้อื่น 

1. โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาบุคลากร ไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาบุคลากร ไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 

โค
รง

กา
ร 

/ ก
ิจก

รร
ม 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ(การจัดท าแผนกล
ยุทธ์) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรทีม่ีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีร้อยละ 90 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี ร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด 
2.โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

เป
้าป

ระ
สง

ค์ 

1.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน น าองค์
ความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในการปฏิบตัิงานตามภาระงานหลัก 
2.การพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับคุณภาพงานของผู้ปฏบิัติงาน 
    2.1 การจัดการประชุมและการจดบันทึกรายงานการ
ประชุม 
    2.2 การเสริมสร้างประสิทธภิาพงานให้บริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
    2.3 การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพบุคลากรเพื่อ
ความส าเร็จในสายงาน 
    2.4 ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมืออาชพี 
    2.5 การสร้างมนุษย์สัมพนัธแ์ละการท างานร่วมกับผู้อื่น 
    2.6 การสร้างและพัฒนาคู่มอืการปฏิบัติงานรายบุคคล 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพผลการปฏบิัติงานเพื่อส่งเสริม
องค์การสู่ความเป็นเลิศ 
    3.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร 
    3.2 การพัฒนานวตักรรมการปฏิบัติงานที่เปน็เลิศ 
    3.3 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในองค์การ 
    3.4 การลดขั้นตอนการท างาน 
4. ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 

แนวทางพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน 



 จากแนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนั้น จะน าไปสู่
การก าหนดกิจกรรม / โครงการในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาที่ระบุในแต่ละปี ทั้งนี้ ในการ
จัดกิจกรรม/โครงการตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ลักษณะของกิจกรรม / โครงการที่จัดให้แก่บุคลากร 

2. ช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (เนื่องจากบริบทของหน่วยงาน มีลักษณะงาน
ในด้านการให้บริการ ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมจึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง) 

3. งบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากรที่จัดโดยหน่วยงาน หรือ
การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ นั้น งบประมาณถือเป็นสิ่งก าหนดจ านวน
บุคลากรที่จะได้รับการพัฒนาทักษะในรอบปีงบประมาณนั้น ๆ  
 นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากร สิ่งที่หน่วยงานต้องค านึงถึงคือการติดตามการพัฒนาว่ามี
ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการด าเนินชีวิตประจ าวันมากน้อยเพียงใด ประเด็นดังกล่าวถือเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการ
พัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างดี และจะสะท้อนให้เห็นภาพการพัฒนาของหน่วยงานแบบยั่งยืน 
 

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ 

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 
2.ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
บุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

282,700 กลุ่มงานบริหาร 

2. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ(การจัดท าแผน
กลยุทธ์) 

1.ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

107,300 กลุ่มงานบริหาร 

3. โครงการศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 
2.ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
บุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

110,000 กลุ่มงานบริหาร 

4. จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมที่
ส่วนกลางจัดขึ้น 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 - - 

 



บทท่ี 4 

การตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 
การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ. 2554   ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ได้สนับสนุนให้บุคลากรภายในส านัก ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด แบ่งออกเป็น  2  ระยะตามปีงบประมาณ  คือ 
           ระยะเวลาการด าเนินงาน 6 เดือนแรกเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 31 มีนาคม  
           ระยะเวลาการด าเนินงาน 6 เดือนหลังเริ่มวันที่ 1 เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและ
คุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ. 2554  ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ได้ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (กระบวนงาน) เพื่อ
อธิบายถึงลักษณะงานแต่ละงานที่แต่ละบุคคลต้องปฏิบัติตามภารกิจหลักของต าแหน่งงานของตน 
เพ่ือให้บุคลากรทราบขอบข่ายหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการติดตามผลปฏิบัติงานของบุคลากร ผ่านรายงานการด าเนินกิจกรรม
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน รวมถึงการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานผ่านการประชุมหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานนั้น ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ได้น าแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนดมาเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ในที่นี้ได้คัดลอกคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของหน่วยงานเท่านั้น โดยแบ่ง
หลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ ออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี ้
 1.  สมรรถนะหลักของบุคลากร ซ่ึงจะประเมินพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะ ได้แก่  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
1.2 การให้บริการที่ดี มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
1.3 การท างานเป็นทีม 
1.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 



1.5 มีความรับผิดชอบ 
1.6 ความสามารถการปรับตัว 
1.7 ความใส่ใจคุณภาพของงาน 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน  ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความรู้และทักษะ กลุ่มการ
ประเมิน คือ 

2.1 ต าแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุ่มประเภททั่วไป  
พฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะ  ได้แก่ 

2.1.1  ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงาน 
2.1.2  การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 
2.1.3  ความอุตสาหะ 

2.2 ต าแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานบริการ  
พฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะ  ได้แก่ 

2.2.1  ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงาน 
2.2.2  การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 
2.2.3  ความอุตสาหะ 
2.2.4  การปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

3. ผลสัมฤทธิ์ของงาน จะประเมินผลการท างาน โดยแบ่งกลุ่มประเมิน  ดังนี้ 
3.1 ต าแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ กลุ่มประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และ

เชี่ยวชาญเฉพาะ จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบด้วย 
3.1.1  ปริมาณและคุณภาพของงาน 
3.1.2  ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา 
3.1.3  ความประหยัด 
3.1.4  ความคุ้มค่า 

3.2 ต าแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานบริการ จะประเมินผลสัมฤทธิ์งาน 

ประกอบด้วย 
      3.2.1  ปริมาณและคุณภาพของงาน 

3.2.2  ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา 
3.2.3  ความประหยัด 
3.2.4  ความคุ้มค่า 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น บุคลากรภายในหน่วยงานต้องท าข้อตกลง ตามแบบ 
ข้อตกลงเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ประกอบแบบ กผ.1)  และแบบประเมินผลการ



ปฏิบัติงานของบุคลากร ตามประเภทต าแหน่ง และกลุ่มประเภท ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในส่วน
ของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนั้น ได้ใช้แบบ กผ.1 , แบบ ป.6  และเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร(กส.1)  ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร((กส.1) ใช้ประกอบแบบ ป6.)) มี
ระดับคะแนนการประเมินตั้งแต่ 1 คะแนน – 5 คะแนน แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้  

   1. จริยธรรม 
   2. มุ่งเน้นผู้บริการ 
   3. การท างานเป็นทีม 
   4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   5. ความรับผิดชอบ 
   6. ความสามารถการปรับตัว 
   7. ความใส่ใจคุณภาพ 

 2. ข้อตกลงเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ประกอบแบบ กผ.1)  แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ  
      ก.ข้อมูลพื้นฐาน ของผู้รับประเมิน 
      ข.รายละเอียดข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินและผู้รับประเมิน ตกลงเกณฑ์การประเมิน
ก าหนดประมาณและคุณภาพ ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา ความประหยัดและความคุ้มค่าของงาน 
โดยตกลงในรายละเอียดของภาระงานเป็นระดับคะแนน มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน – 5 คะแนน  
 3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามประเภทต าแหน่ง และกลุ่มประเภท 
(แบบ ป.6)  แบ่งรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
      สว่นที่  1  ข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  ก. ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  ข. ข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
  ค. ผลการปฏิบัติงาน 
        - ภาระงานในหน้าที่หลัก 
       - ภาระงานในหน้าที่รอง 
       - ผลงานที่พัฒนาขึ้น / การน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
       - คุณภาพของงาน 
  ง. แผนพัฒนาตนเอง 
       - ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 
       - วิธีการ /ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา 
  



      สว่นที่  2  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ก. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ดูจากสมรรถนะหลักของบุคลากร (ใช้เกณฑ์การ

ประเมินจากแบบ กส.1) 
ข. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ใช้เกณฑ์การประเมินจากแบบ กผ.1) 
ค. แบบสรุปผลการประเมิน 

 การก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนนการประเมิน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับ
ประเมิน  เมื่อสิ้นสุดการประเมินในแต่ละรอบประเมิน ให้ผู้ประเมินควรแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้รับ
ประเมินทราบ พร้อมทั้งให้ผู้รับประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินไว้เป็นหลักฐาน 

การบริหารผลการประเมิน 
การบริหารผลการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา และงานบริหารบุคคล คณะ ส านัก/สถาบัน น า

ผลการประเมินไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนา
และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด รวมทั้งน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ที่
สอดคล้องกับด้านที่ต้องพัฒนา เป็นต้น 
 

กลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมิน 
กลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผล ให้อธิการบดีแต่งตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย ท า
หน้าที่กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพื่อความเป็นมาตรฐานและความ
เป็นธรรมในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินต่อผู้มีอ านาจส่งเลื่อนเงินเดือน  
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