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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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บทท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ความเปนมาของหนวยงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนมหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนเพ่ือเปดโอกาสทางการศึกษา

ใหกับทองถ่ินและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล สรางความรูและนวัตกรรม 

นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติท้ังระดับปจเจกบุคคล  ชุมชน  องคการและภาคการผลิต  

ใหบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ ใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย พ้ืนฟูและ

สืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยท่ีเปนวิถีชีวิตประเพณี มีคานิยมท่ีดีงามมีภูมิปญญา

ทองถ่ินและสิ่งแวดลอมทองถ่ินรวมถึงเพ่ิมศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน  

โดยมีระบบบริหารจัดการแบงสวนงานในการกํากับควบคุมดูแลท้ังหมด 5 คณะและ 5 สํานัก/สถาบัน 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกอตั้งข้ึน เม่ือ 

พ.ศ. 2518 ตามโครงสรางของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อวา “ฝายทะเบียนและวัดผล” 

ตอมามีภารกิจเพ่ิมข้ึนจึงไดจัดตั้งเปน สํานักสงเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 7 ตอมาเม่ือมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2538 และ

ประกาศสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑการแบงสวนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ 

ณ วันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏนครสวรรค จึงไดแบงสวนราชการเปน “สํานักสงเสริม

วิชาการ” 

 ในป พ.ศ. 2548 ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค มาเปนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค จึงมีการแบงสวนราชการใหมเปน “สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 

ตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2548 ณ วันท่ี 1  มีนาคม พ.ศ.2548 ซ่ึงปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนท่ี 20 ก วันท่ี 8  

มีนาคม 2548 และมีการแบงสวนราชการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2549 โดยใหแบงสวนราชการเปนสํานักงาน

ผูอํานวยการ ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 23  มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 

ตอนท่ี 74 ง วันท่ี 3  สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครั้งท่ี 

12 /2549 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งท่ี 13/2549 วันท่ี 27  ธันวาคม 2549 เห็นชอบ

โครงสรางการแบงสวนราชการ ภายในมหาวิทยาลัยของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย

แบงออกเปน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ  กลุมงานทะเบียนและ

ประมวลผล  กลุมงานสงเสริมวิชาการและสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหนาท่ีในการรับผิดชอบ งานรับ

นักศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษา เปนตน 

โดยข้ึนตรงกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ มีโครงสรางการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัย
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ราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครั้งท่ี 12 /2549 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งท่ี 13/2549 

วันท่ี 27  ธันวาคม 2549  

ป พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีมติเห็นชอบประกาศใหจัดต้ังบัณฑิต

วิทยาลัย เปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ แยกออกจากสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2558 วันท่ี 26  มีนาคม  พ.ศ. 2558  ซ่ึงเปนไปตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดต้ังสวนงานภายในของสถาบัน 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยสวนงานภายในท่ีจัดต้ัง

ข้ึนตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2554  จากมติสภามหาวิทยาลัย สงผลใหสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มีโครงสรางการแบงสวนราชการ และโครงสรางการบริหารงาน จํานวน 3 กลุมงาน 
 

ปรัชญา 

 สงเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการดวยน้ําใจ 

วิสัยทัศน 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนองคกรท่ีทันสมัย ใหบริการถูกตอง รวดเร็ว 

พันธกิจ 

 1. สงเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

 2. พัฒนาระบบงานใหบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 

ภารกิจ 

 1. สงเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑ 

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

 2. ดําเนินงานดานงานทะเบียนและประมวลผล 

 3. ใหบริการดานวิชาการแกนักศึกษา คณาจารย และบุคคลท่ัวไป 

 4. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

1. สงเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

2. สงเสริมการพัฒนางานการใหบริการของหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานและเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. เพ่ือสงเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหมีการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. เพ่ือพัฒนาหองเรียนในความรับผิดชอบใหเปนหองเรียนมาตรฐาน 

3. เพ่ือพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัย 

4. ระบบใหบริการมีความถูกตอง รวดเร็ว สรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานดานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลใหมีความ

ทันสมัย ขอมูลถูกตอง เชื่อถือได 

6. เพ่ือสรางมาตรฐานการใหบริการตามพันธกิจของหนวยงาน 

7. เพ่ือใหการบริหารหนวยงานเปนไปดวยความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

8. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพรอมของบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 สู

การเปน Smart Organization  

9. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานใหมีมาตรฐาน ตามเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

10. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

การบริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 การดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดมีการกําหนดเปาหมายของ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไวคือ เปนองคกรท่ีมีคุณภาพในการทํางานและเนนการ

ใหบริการแบบ  Service mind  โดยแบงกลุมงานตางๆ เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการออกเปน 3 กลุมงาน ดังนี ้

 1. กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ 

 2. กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

 3.กลุมงานสงเสริมวิชาการ 

 ภายใตการแบงโครงสราง โดยการบริหารงานข้ึนตรงกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ และมี

โครงสรางการบริหารจัดการภายใน มีรายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบตามกลุมงาน ดังแผนภาพ 
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โครงสรางการบริหารงานปจจุบัน (ภายหลังสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

โครงสรางการแบงสวนราชการปจจุบัน (ภายหลังสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย) 

 

 

 

 

 

  

กลุมงานสงเสริมวิชาการ 

- งานประสานงานพัฒนาหลักสูตร 

- งานวางแผนการเรียนการสอน 

- งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน 

- งานประเมินการจัดการศึกษา 

- งานบริการวิชาการ 

- งานเอกสารหลักสูตรและคูมือ 

ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการประจําสํานัก 

รองผูอํานวยการ 

กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ 

- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานสารบรรณ 

- งานพัสดุการเงิน 

- งานบุคลากร 

- งานขอมูลสารสนเทศ 

- งาน ก.พ.ร. 

- งานประกันคุณภาพ 

– งานแผนงานและงบประมาณ 

- งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 

   อนุกรรมการวิชาการ 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

- งานรับนักศึกษา 

- งานทะเบียนนักศึกษา 

- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 

- งานเอกสารหลักฐานการศึกษา 

- งานตรวจสอบคุณวุฒิ 

- งานพระราชทานปริญญาบัตร 

- งานขอมูลสารสนเทศนักศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กลุมงานสงเสริมวิชาการ 

- งานประสานงานพัฒนาหลักสูตร 

- งานวางแผนการเรียนการสอน 

- งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน 

- งานประเมินการจัดการศึกษา 

- งานบริการวิชาการ 

- งานเอกสารหลักสูตรและคูมือ 

สํานักงานผูอํานวยการ 

กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ 

- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานสารบรรณ 

- งานพัสดุการเงิน 

- งานบุคลากร 

- งานขอมูลสารสนเทศ 

- งาน ก.พ.ร. 

- งานประกันคุณภาพ 

– งานแผนงานและงบประมาณ 

- งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 

   อนุกรรมการวิชาการ 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

- งานรับนักศึกษา 

- งานทะเบียนนักศึกษา 

- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 

- งานเอกสารหลักฐานการศึกษา 

- งานตรวจสอบคุณวุฒิ 

- งานพระราชทานปริญญาบัตร 

- งานขอมูลสารสนเทศนักศึกษา 
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ทําเนียบผูบริหาร คณะกรรมการประจําสํานักฯ และบุคลากร 
     1. รายช่ือผูบริหาร 
 1.อาจารยปราณี  เนรมิตร   ผูอํานวยการสํานัก 

 2.อาจารย ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ  รองผูอํานวยการสํานัก 

 3.อาจารยเอกวิทย  สิทธิวะ  รองผูอํานวยการสํานัก 

 4.อาจารยธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม  รองผูอํานวยการสํานัก 

 5.นายธรรมนูญ  จูทา   รักษาการหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

รักษาการหัวหนากลุมงานสงเสริมวิชาการ 

 6.นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค  รักษาการหัวหนากลุมงานบริหารสํานักงาน 

 7.นางสาวธิติยา  หงษเวียงจันทร  รักษาการหัวหนากลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

 
     2. รายช่ือคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. อาจารยปราณี  เนรมิตร  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ  รองประธานกรรมการ 

3. อาจารยเอกวิทย  สิทธิวะ  กรรมการ 

4. อาจารยธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม  กรรมการ 

5. รศ.ดร.ปกรณ  ประจัญบาน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

6. นายชาติชาย  เกียรติพิริยะ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

7. ทพญ.พัชราวลัย  จิงสืบพงษ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

8. นายธรรมนูญ  จูทา   กรรมการและเลขานุการ 

9. นางสาวอรอุมา  ยองคํากาด  ผูชวยเลขานุการ 

 

     3. บุคลากรประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ไมนับรวมผูบริหารตามวาระ) 
ท่ี ชื่อ - สกุล การศึกษา ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงบริหาร 

กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ 
1 น.ส.ขนิษฐา  พวงมณีนาค ศษ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
2 น.ส.สุทธิลักษณ  ศรสีวัสดิ ์ บธ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3 น.ส.ณฤนรรณ  เอ่ียมม ี บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
4 น.ส.วรางคณา  เขียวแกว ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5 นางสาวอรอุมา  ยองคํากาด บธ.ม. พนักงานราชการ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 
6 น.ส.ธิติยา  หงษเวียงจันทร วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7 นายนิโครธ  ชางชัย ศษ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8 นางศิราณ ี จตุรทิศ ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
9 นายเสรี  ขุนจํานงค วท.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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ท่ี ชื่อ - สกุล การศึกษา ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงบริหาร 
กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 
10 นางสาวอภิญญาศิริ  กวางแกว วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
11 นางสาวสิริพร  อรามรณุ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
12 นายวิศรุต  พัฒนาพงษ วศ.บ. พนักงานราชการ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
13 น.ส.วิลัยลักษณ  ถํ้าทองพัฒนา บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 

14 น.ส.อําภาพร  กอนตน บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

กลุมงานสงเสริมวิชาการ 
15 นายธรรมนูญ  จูทา ค.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
16 นางกัญญชพร  จันติวงค ค.บ. ลูกจางประจํา พนักงานพิมพดีด 2 
17 น.ส.วริศนันท  ทัดนุม วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
18 น.ส.กัญจนพร  จันทรดํา วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
19 นางวรรฒนา  ไวยมติรา ศษ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 

ขอมูล ณ วันท่ี 30  กันยายน  2561 

ขอมูลดานงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

งบแผนดิน งบรายได รอยละ 

1.สงเสริมการจัดการศึกษา ท้ังระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

- 7,888,000 87.89 

2.สงเสริมการพัฒนางานบริการของหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพ 

427,000 - 4.76 

3.สงเสริมการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานและ
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี

30,000 630,000 7.35 

รวม 457,000 8,518,000 100 

รวมท้ังส้ิน 8,975,000 



บทท่ี 2

สถานการณดานบุคลากร

จากโครงสรางการบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจและการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับคณาจารย นิสิตนักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก ท้ังในดานการใหบริการ
วิชาการ การใหบริการขอมูลสารสนเทศ รวมถึงการใหบริการดานหองเรียน หองประชุมในอาคาร
เรียนรวม โดยงานสวนใหญใชบุคลากรเปนผูประสานงาน และจัดทํารายละเอียดตาง ๆ ใหแก
ผูรับบริการ ถือวาบุคลากรภายในหนวยงานเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีสงผลใหภารกิจและพันธกิจของ
หนวยงานบรรลุเปาหมาย และสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ ดังปรัชญาท่ีวา “สงเสริมวิชาการ 
รักษามาตรฐาน บริการดวยใจ”  

ดวยการดําเนินงานท่ีใชบุคลากรเขามามีสวนรวมทุกข้ันตอนนั้น สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ไดทําการวิเคราะหสถานะของบุคลากรของหนวยงานในปจจุบัน มีรายละเอียด ดังนี้

การคํานวณภาระงานตามโครงสราง 

ตามกรอบอัตรากําลังท่ีไดรับจัดสรรเดิมนั้น  ไดทําการจําแนกงาน และคํานวณภาระงานของ
กลุมงานตาง ๆ ตามโครงสรางของหนวยงาน ทําใหทราบจํานวนภาระงาน และอัตรากําลังท่ีพึงมีของ
หนวยงาน เพ่ือขอรับจัดสรรอัตราเพ่ิมใหม ดังนี้ 

กลุมงานบริหารสํานักงาน ภาระงาน 7 คน 

กลุมงานสงเสริมวิชาการ ภาระงาน 8 คน 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล ภาระงาน 10 คน 

รวม  25 คน 

เทียบอัตราท่ีมีอยูและพึงมีดังตาราง 

หนวยงาน 
บุคลกรที่มีอยูปจจุบัน 

ที่พึงมี 
ขาราชการ 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงาน 
ราชการ 

พนักงาน 
มหาวิทยา 

1. กลุมงานบริหารสาํนักงานผูอํานวยการ - - 1 4 7 

2. กลุมงานทะเบียนและประมวลผล - - 1 6 10 

3. กลุมงานสงเสริมวชิาการ - 2 - 4 8 

รวม - 2 2 18 25 
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อัตรากําลังตามโครงสราง 

ตามกรอบอัตรากําลังท่ีไดรับจัดสรรเดิมนั้น ไดทําการจําแนกงาน และคํานวณภาระงานของ

กลุมงานตาง ๆ ตามโครงสรางของหนวยงาน ปจจุบันสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี

บุคลากรท่ีไดรับจัดสรร ตามกรอบอัตรากําลัง จํานวนท้ังสิ้น 18 คน (ไมนับรวมผูบริหารตามวาระ) 

สังกัดกลุมงานตาง ๆ ตามโครงสราง ดังนี้ 

หนวยงาน 
บุคลกรที่มีอยูปจจุบัน 

ล.ประจํา พ.ราชการ พ.มหาวิทยาลัย ล.ชั่วคราว 

1. กลุมงานบริหารสาํนักงานผูอํานวยการ - 1 4 - 

2. กลุมงานทะเบียนและประมวลผล - 1 8 - 

3. กลุมงานสงเสริมวชิาการ  2 - 5 - 

รวม 2 2 17 - 

รวมทั้งสิ้น 21 

 
จําแนกตามประเภทตําแหนงและสายงาน 

จําแนกตามประเภทตําแหนง สายงาน ระดับ จํานวน (คน) 
เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 5 

บริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 11 
เชี่ยวชาญเฉพาะ 
(กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดาน) 

ฝมือ ปฏิบัติการ 1 
ก่ึงฝมือ ปฏิบัติการ 1 

 
จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา กลุมงานบริหาร กลุมงานทะเบียนฯ กลุมงานสงเสริมฯ รวม 
ต่ํากวาปริญญาตร ี - - - - 
ปริญญาตร ี 2 8 5 17 
ปริญญาโท 3 1 - 4 
ปริญญาเอก - - - - 

รวม 5 9 6 21 
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แนวโนมการเกษียณอายุราชการของบุคลากร

การวิเคราะหสถานการณสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวของกับบุคลากร 
สภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง(Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1.บุคลากรสวนใหญมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
2.มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
3.มีวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู
4.มีทักษะ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน
5.บุคลากรสวนใหญมีความขยัน อดทน และ
ทํางานหนัก 

1.บุคลากรขาดทักษะดานภาษาตางประเทศ
2.ความชัดเจนของภาระงานหลักรายบุคคล
3.ขาดการวางแผนในการกําหนดอัตราทดแทน
บุคลกรท่ีลาออกหรือเกษียณ 
4. บุคลากรดานสารสนเทศไมเพียงพอตอการ
พัฒนาระบบงาน 

สภาพแวดลอมภายนอก 
โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1.มีแหลงทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรูภายนอกมากข้ึน 
2.หนวยงานภายนอกมีการประชมุ อบรม ให
ความรูในทักษะท่ีสามารถพัฒนางานท่ีปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง
3.คานิยมในการใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

1.ไดรับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรคอนขางนอยและจํากัด 
2.การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สงผลท่ีดีตอการพัฒนางาน 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

2561-2564

2569-2572

2573-2576

2577-2580

2581-2584

ลกูจ้างประจํา นกัวิชาการศกึษา จน.บริหารงานทัว่ไป



บทท่ี 3

แนวทางการพัฒนาบุคลากร

บุคลากร ถือเปนองคประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ พันธกิจตาง ๆ ของ

หนวยงานใหมีผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีวางไวอันจะสงผลถึงการ

ปฏิบัตริาชการในภาพรวม ของมหาวิทยาลยับรรลุตามแผนงานนั้น ทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยหนึ่ง

ท่ีมีสวนสําคัญอยางยิ่ง หนวยงานตาง ๆ จึงมีนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในทักษะท่ี

สอดคลอง และจําเปนตอการปฏิบัติงาน รวมท้ังทักษะท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต  ใหมีขีด

ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานท่ีมีพันธกิจเก่ียวของกับการใหบริการนั้น ควรยกระดับ

ความสามารถของบุคลากร ใหมีความกาวหนา ทันตอยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลง การพัฒนา

บุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับเกณฑ

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะดานตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอยางเปนรูปธรรมและ

มีความชัดเจน ภายใตกรอบประเด็นยุทธศาสตรของสํานักฯ และคํานึงถึงปจจัยแวดลอมท่ีเก่ียวของ 

ไมวาจะเปน ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจหนวยงาน ขอมูลบุคลากร สมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง

ตามสายงานของบุคลากร

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ภายในหนวยงาน โดยใหมีความสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวย

หลักเกณฑวิธีและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2554 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการ

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 

2554  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนง หนาท่ี ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2558  และบริบทตามพันธกิจ ภารกิจของหนวยงาน 
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วิสัยทัศนสํานกัสงเสริมวิชาการฯ 
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนเปนองคกรท่ี
ทันสมัย ถูกตอง รวดเร็ว 

วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากร 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มีระบบ
การพัฒนาบุคลากรใหพรอมปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

พันธกิจสํานักสงเสริมวิชาการฯ 

1.สงเสรมิการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ังในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
2. พัฒนาระบบงานการใหบริการวิชาการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

พันธกิจการพัฒนาบุคลากร 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
2.สงเสรมิใหบุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะตามสายงาน 

เปาประสงค สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
1. เพ่ือสงเสรมิการหลักสตูรการศกึษาของมหาวิทยาลัย 
ใหมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
2. เพ่ือพัฒนาหองเรียนในความรบัผิดชอบใหเปน
หองเรียนมาตรฐาน 
3. เพ่ือพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีสมรรถนะท่ีสอดคลอง
กับนโยบายการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย 
4. ระบบใหบริการมีความถูกตอง รวดเร็ว สรางความพึง
พอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
5. มีพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานดานวิชาการ 
งานทะเบียนและประมวลผลใหมคีวามทันสมัย ขอมลู
ถูกตอง เช่ือถือได 
6. เพ่ือสรางมาตรฐานการใหบริการตามพันธกิจของ
หนวยงาน 
7. เพ่ือใหการบริหารหนวยงานเปนไปดวยความโปรงใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
8. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพรอมของบุคลากรให
สอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 สูการเปน Smart 
Organization  
9. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในของ
หนวยงานใหมีมาตรฐาน ตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
10. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เปาประสงคการพัฒนาบุคลากร 
1. มีการพัฒนาระบบงานโดยบุคลากร 
2. บุคลากรมีความรูความสามารถและนําไปใชใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ
ของตนเอง 

ประเด็นยุทธศาสตร  
1. สงเสรมิการจดัการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑติศึกษา 
2. สงเสรมิการพัฒนางานการใหบริการของหนวยงานท่ี
มีประสิทธิภาพ 
3. สงเสรมิการบริหารจดัการท่ีไดมาตรฐานและเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตระหนักในความสําคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลกร

ของบุคลากรระดับตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหบุคลากรใน
สํานัก มีคุณสมบัติ มีความรูทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของ
สํานักฯ ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และดานท่ีบุคลกรจะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเพ่ือบรรลุระดับความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอไป 

วัตถุประสงคการพัฒนาบุคลากร 
 1.เพ่ือใหบุคลากรในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
บุคลากร (Core competency) ในพฤติกรรมท่ีแสดงคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.1. คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  1.2. การใหบริการท่ีดี มุงเนนผูรับบริการ 
  1.3. การทํางานเปนทีม 
  1.4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  1.5. มีความรับผิดชอบ 
  1.6. มีความสามารถในการปรับตัว 
  1.7. มีความใสใจในคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 2. ใหมีการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) ในการปฏิบัติงานท่ี
แสดงใหเปนคุณลักษณะดังนี้ 
  2.1. ระดับผูบริหาร - การวางแผนและการจัดการ 
     - ทักษะในการแกปญหา 
     - การวิเคราะหงานและความคิดเชิงวิเคราะห 
     - การมอบหมายงาน ติดตาม สอนงานและแนะนํางาน 
     - ภาวะผูนําดานการตัดสินใจ 
     - ดานความรู และเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ 
     - ความสามารถในการประสานงาน 
     - แรงจูงใจสูความสําเร็จ 
  2.2 ระดับปฏิบัติการ - ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
     - การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 
     - ความอุตสาหะ 
     - การปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชา 
 3. เพ่ือใหบุคลากรในสํานักไดรับการสนับสนุนสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงานใน
ระดับสูงข้ึน 
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กลยุทธในการพัฒนาบุคลากร 
1. การพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานของบุคลากร 
2. การพัฒนาสมรรถนะตามความตองการของบุคลากร 
3. สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมความกาวหนา และสรางขวัญ

กําลังใจของบุคลากร 
4. พัฒนาและเตรียมความพรอมของบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 สูการ

เปน Smart Organization 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลกร 
1. จัดทําระบบและคําอธิบายสมรรถนะตามลักษณะงานของบุคลากร โดยใหบุคลากร สรุป

เปนภาระงานของบุคลากรในแตละบุคคลและกลุมงาน 
2. สํารวจความรูความเขาใจและความตองการของแตละบุคลากรในหนวยงานถึงความ

เขาใจเก่ียวกับระบบสมรรถนะรวมถึงแผนพัฒนาบุคลากร 
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  (Knowledge 

Management Process) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใหความรู การศึกษาดูงาน 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภายในหนวยงาน 

4. จัดทําระบบการกับติดตามเพ่ือประเมินบุคลากรในการปฏิบัติงานท่ีบรรลุตามเปาหมาย
และรับฟงขอเสนอแนะในการวางแผนและตัดสินใจเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรใน
ปงบประมาณตอไป 

5. พัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงานโดยรับนโยบายจาก
มหาวิทยาลัย 

6. สงเสริมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานตามภารหนาท่ีท่ีรับมอบหมาย 
 

เปาหมายของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
1. บุคลากรในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดเขารวมประชุม อบรม สัมมนาจาก

ภายนอกในแตละปงบประมาณ มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนบุคลากร
ท้ังหมดในหนวยงาน 

2. บุคลากรในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในระดับปฏิบัติการไดรับการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงานจากภายใน ในแตละปงบประมาณมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 
80 ของจํานวนบุคลากรในหนวยงาน 

3. มีผลงานวิจัย / ผลการประเมินการปฏิบัติงานในทุกๆ ปงบประมาณ 
4. บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงาน ตามภาระหนาท่ีท่ีรับมอบหมายตามตําแหนงงาน 
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แนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
1. สํานักสงเสริมใหผูบริหารเขารวมประชุมทางวิชาการ การฝกอบรม ประชุมสัมมนา และ

ศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. สงเสริมใหบุคลากรในระดับปฏิบัติการเขารวมประชุมทางวิชาการ การฝกอบรม 

ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. จัดโครงการสงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานแทน

กันได 
4. ดําเนินการจัดการความรูภายในหนวยงาน เพ่ือใหสามารถนําความรูมาพัฒนาการทํางาน

ของตนใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึน (KM) 
5. สงเสริมใหหนวยงานปรับปรุงกระบวนการบริการใหสั้น กระชบั โดยเนนการผลิตผลงาน

ท่ีรวดเร็วและถูกตอง 
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แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สมรรถนะท่ีคาดหวัง คุณลักษณะ วัตถุประสงค แนวทางการพัฒนา 

สมรรถนะหลัก 1. คุณธรรม จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

2. การใหบริการท่ีดี มุงเนน

ผูรับบริการ 

3. การทํางานเปนทีม 

4. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

และการพัฒนางานอยาง

ตอเนื่อง 

5. มีความรับผิดชอบ 

6. ความสามารถการปรับตัว 

7. ความใสใจคุณภาพของงาน 

1. เพ่ือใหบุคลากรเขาใจ นโยบาย 

แนวทางการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย ทราบถึงบริบท 

พันธกิจ ของสํานัก 

2. เพ่ือใหบุคลากรทราบและ

เขาใจเก่ียวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพท่ีควรยึดถือปฏิบัติ 

3. เพ่ือใหบุคลากรมีทักษะ 

ความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

1. ประชุมแจงกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรทราบ 

2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

3. สรางกิจกรรมใหบุคลากรมีสวนรวม ใหเปนบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะ 

4. เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความสามารถ เชิงสรางสรรคในการพัฒนางาน 

เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นเชิงสรางสรรค เก่ียวกับการบริหารงาน สงเสริมให

สรางองคความรูใหม จากงานท่ีปฏิบัติ 

5. มีการมอบหมายงานใหแกบุคลากรตรงตามตําแหนงงานและความสามารถและ

กํากับติดตามการดําเนินงานตามรอบระยะเวลา 

6. สรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการทํางาน 

7. สรางคานิยมในการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการดําเนินงานท่ีคํานึงถึงคุณภาพ 

ประสิทธิภาพของงาน ลดขอผิดพลาดของงาน 

8. พัฒนาทักษะดานการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร ไดแก 

    8.1 การพัฒนาบุคลากรดานการจัดการงานเอกสาร 

    8.2 การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    8.3 การพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการแบบจิตบริการ 

    8.4 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับงานท่ีรับผิดชอบ 

    8.5 ทักษะการสื่อสารและประสานงานอยางมืออาชีพ 

    8.6 การสรางมนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

  



16 
 

สมรรถนะท่ีคาดหวัง คุณลักษณะ วัตถุประสงค แนวทางการพัฒนา 
สมรรถนะประจําสาย
งาน 

1. ความรูความสามารถการ
ปฏิบัติงาน 
2. การรักษาระเบียบวินัยและ
จรรยาบรรณ 
3. ความอุตสาหะ 

1. พัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีหรือ
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
วิเคราะหและประยุกตใชองค
ความรูเพ่ือพัฒนางาน 
2. ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. สามารถวางแผน และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานไดตามยุทธศาสตรของ
องคการ 
4. สามารถวิเคราะห ประเมินผล 
และนําผลสูการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
5. สามารถจัดการความรู ถายทอด
ประสบการณ ใหคําปรึกษาชี้แนะ 
แนวปฏิบัติท่ีดีหรือนวัตกรรมท่ี
พัฒนาข้ึนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
องคการแหงการเรียนรู 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ผูบริหาร 

1. สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงการนําองคความรู
ท่ีไดไปใชในการปฏิบัติงาน ตามภาระงานหลัก 
2. การพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับคุณภาพงานของผูปฏิบัติงาน 
    2.1 การจัดการประชุมและการจดบันทึกรายงานการประชุม 
    2.2 การเสริมสรางประสิทธิภาพงานใหบริการผูมีสวนไดสวนเสีย 
    2.3 การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพบุคลากรเพ่ือความสําเร็จในสายงาน 
    2.4 ทักษะการสื่อสารและประสานงานอยางมืออาชีพ 
    2.5 การสรางมนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
    2.6 การสรางและพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานเพ่ือสงเสริม 
องคการสูความเปนเลิศ 
    3.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากร 
    3.2 การพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ 
    3.3 การสรางเครือขายการเรียนรูในองคการเพ่ือการพัฒนางาน 
    3.4. กลยุทธการลดข้ันตอนการทํางาน 
    3.5. การพัฒนาผลการปฏิบัติงานตามตําแหนงงาน 
4. กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
5. สงเสริมการเขาสูตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 
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สมรรถนะท่ีคาดหวัง คุณลักษณะ วัตถุประสงค แนวทางการพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 1. ปริมาณและคุณภาพของ

งาน 
2. ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา 
3. ความประหยัด 
4. ความคุมคา 
 

1. เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน ท่ีตรง
ตามเปาหมายของสํานัก 
2. เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีหรือ
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
วิเคราะหและประยุกตใชองค
ความรูเพ่ือพัฒนางาน 
3. พัฒนาผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
สนับสนุนองคการสูความเปนเลิศ
ดานการพัฒนาองคการ 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ผูบริหาร 

1. สงเสริมระบบคุณภาพกับผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของสํานัก 
    1.1 การทํางานเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ขององคการ 
    1.2 ระบบคุณภาพกับการปฏิบัติงาน 
    1.3. เทคนิคการบริหารโครงการอยางมืออาชีพ 
    1.4. การสรางและการบริหารทีมงาน 
2. สนับสนุนเกิดการพัฒนากระบวนงาน ใหทันสมัย รวดเร็ว 
3. กํากับติดตามการดําเนินงาน ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
4. มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีจากการ 
ปฏิบัติงาน 
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ความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตร (พ.ศ. 2560-2564) กับแผนพัฒนาบุคลากร 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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 แผนพัฒนาบุคลากร กับการพัฒนาสมรรถนะ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพรอมของบคุลากรใหสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 สูการเปน Smart Organization 
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนนุการปฏิบัติงานของบุคลากร 

แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลัก 

1.เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความสามารถ เชิงสรางสรรคใน
การพัฒนางาน เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นเชิงสรางสรรค 
เก่ียวกับการบรหิารงาน สงเสรมิใหสรางองคความรูใหม จากงาน
ท่ีปฏิบัต ิ
2.สรางคานิยมในการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการดําเนินงานท่ี
คํานึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของงาน  
3.พัฒนาทักษะดานการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร ไดแก 
  3.1 การพัฒนาบุคลากรดานการจัดการงานเอกสาร  
  3.2 การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  3.3 การพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการแบบจติบริการ 
  3.4 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับงานท่ี
รับผิดชอบ 
  3.5 ทักษะการสื่อสารและประสานงานอยางมืออาชีพ 
  3.6 การสรางมนุษยสมัพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

1. โครงการคาใชจายเดินทางไปราชการ 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะดานการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

ตัวช้ีวัด : รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา คิดเปนรอยละ 

100 

ตัวช้ีวัด : รอยละความสาํเรจ็ของการเบิกจายงบประมาณเพ่ือ

การพัฒนาบุคลากร ไมนอยกวารอยละ 90 

โค
รง

กา
ร 

/ 
กิจ

กร
รม

 

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัตริาชการ 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏบัิติการสงเสรมิการจดัการความรู 
3. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูภายในหนวยงาน 
4. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด : รอยละของบุคลากรท่ีมสีวนรวมในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจาํป รอยละ 90 
ตัวช้ีวัด : รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป รอยละ 90  
ตัวช้ีวัด : รอยละความสาํเรจ็ของการเบิกจายงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากร ไมนอยกวารอยละ 90 
 

1.สงเสรมิการแลกเปลี่ยนความรูในการปฏิบัติงาน นําองคความรูท่ี
ไดไปใชในการปฏิบัติงานตามภาระงานหลัก 
2.การพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับคณุภาพงานของผูปฏิบัติงาน 
  2.1 การจัดการประชุมและการจดบันทึกรายงานการประชุม 
  2.2 การเสริมสรางประสิทธิภาพงานใหบริการผูมีสวนไดสวนเสยี 
  2.3 การพัฒนาบุคลิกภาพและคณุภาพบุคลากรเพ่ือความสาํเร็จ
ในสายงาน 
  2.4 ทักษะการสื่อสารและประสานงานอยางมืออาชีพ 
  2.5 การสรางมนุษยสมัพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  2.6 การสรางและพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
3. การเสรมิสรางประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานเพ่ือสงเสริม
องคการสูความเปนเลิศ 
  3.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากร 
  3.2 การพัฒนานวัตกรรมการปฏบัิติงานท่ีเปนเลิศ 
  3.3 การสรางเครือขายการเรียนรูในองคการ 
  3.4 การลดข้ันตอนการทํางาน 
4. สงเสรมิการเขาสูตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 

แนวทางพัฒนาสมรรถนะประจําสายงาน 

กลยุทธในการพัฒนาบุคลากร 
1. การพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานของบุคลากรภายในหนวยงาน  
2. การพัฒนาสมรรถนะตามความตองการของบุคลากร 
3. สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมความกาวหนา และสรางขวัญกําลังใจของบุคลากร 
4. พัฒนาและเตรียมความพรอมของบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 สูการเปน Smart Organization 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
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จากแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนนั้น จะนําไปสูการกําหนดกิจกรรม / โครงการในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากร และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 5 ป (ปรับปรุง 2561) มีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Initiative) ตัวชี้วัด งบประมาณ 

1. มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
2. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถ
และนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ความกาวหนาใน
วิชาชีพของตนเอง 

1. รอยละของบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 
 
 
 
2. รอยละของงานตาม
โครงสรางท่ีมีคูมือปฏิบัติงาน 

ไมนอยกวารอยละ 
100 ของจํานวน
บุคลากรท้ังหมดใน
หนวยงาน 
 
ไมนอยกวารอยละ 
90 ของจํานวนงาน
ท้ังหมดตาม
โครงสรางองคกร 

1. การพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะ
งานของบุคลากรภายในหนวยงาน  
2. การพัฒนาสมรรถนะตามความ
ตองการของบุคลากร 
3. สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบและ
กลไกการสงเสริมความกาวหนา และ
สรางขวัญกําลังใจของบุคลากร 
4. พัฒนาและเตรียมความพรอมของ
บุคลากรใหสอดคลองกับนโยบาย 
Thailand 4.0 สูการเปน Smart 
Organization 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. กิจกรรมคาใชจายเดินทางไป
ราชการ 

1. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนา คิดเปนรอยละ 100 
2. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนา คิดเปนรอยละ 100 

321,000 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะดานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. รอยละของบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนา คิดเปนรอย
ละ 100 

30,000 

 3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร และ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

1. รอยละของบุคลากรท่ีมี
สวนรวมในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป รอยละ 90 
2. รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจําป 
รอยละ 90 

19,000 
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เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Initiative) ตัวชี้วัด งบประมาณ 

    4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สงเสริมการจัดการความรู ระดับ
หนวยงาน 

1. ผานการประเมินการจัดการ
ความรู ตามเกณฑประกัน
คุณภาพ องคประกอบท่ี 5 ตัว
บงช้ี 5.1 เกณฑขอ 5 

30,000 

5. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู
ภายในหนวยงาน/ประชุมกลุม
ยอย 

- ไมใชงบประมาณ 

6. กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงาน 

- ไมใชงบประมาณ 

รวมงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 400,000 

 



บทท่ี 4 

การตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยหลักเกณฑวิธีและเง่ือนไขการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2554 
และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  พ.ศ. 2554  สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ไดสนับสนุนใหบุคลากรภายในสํานัก ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด แบงออกเปน  2  ระยะตามปงบประมาณ  คือ 

   ระยะเวลาการดําเนินงาน 6 เดือนแรกเริ่มวันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันท่ี 31 มีนาคม  
   ระยะเวลาการดําเนินงาน 6 เดือนหลังเริ่มวันท่ี 1 เมษายน  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง มาตรฐานการกําหนดตําแหนงและ

คุณสมบัติ เฉพาะตําแหนง หนาท่ี ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  พ.ศ. 2554  สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ไดประชุมบุคลากรภายในหนวยงานเพ่ือจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (กระบวนงาน) เพ่ืออธิบาย

ถึงลักษณะงานแตละงานท่ีแตละบุคคลตองปฏิบัติตามภารกิจหลักของตําแหนงงานของตน เพ่ือให

บุคลากรทราบขอบขายหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการติดตามผลปฏิบัติงานของบุคลากร ผานรายงานการดําเนินกิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน รวมถึงการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานผานการประชุมหนวยงานเปนประจําทุกเดือน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานนั้น สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ไดนําแนวปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมาเปนหลักเกณฑในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ในท่ีนี้ไดคัดลอกคุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับบุคลากรของหนวยงานเทานั้น โดยแบง

หลักเกณฑท่ีสําคัญ ออกเปน 3 สวน  ดังนี ้

1. สมรรถนะหลักของบุคลากร ซ่ึงจะประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงคุณลักษณะ ไดแก

1.1 คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

1.2 การใหบริการท่ีดี มุงเนนผูรับบริการ 

1.3 การทํางานเปนทีม 

1.4 ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
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1.5 มีความรับผิดชอบ 

1.6 ความสามารถการปรับตัว 

1.7 ความใสใจคุณภาพของงาน 

2. สมรรถนะประจําสายงาน  ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีความรูและทักษะ กลุม

การประเมิน คือ 

2.1 ตําแหนงประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุมประเภทท่ัวไป พฤติกรรมท่ีแสดงคุณลักษณะ ไดแก 

2.1.1  ความรูความสามารถการปฏิบัติงาน 

2.1.2  การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 

2.1.3  ความอุตสาหะ 

2.2 ตําแหนงประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุมงานบริการ พฤติกรรมท่ีแสดงคุณลักษณะ ไดแก 

2.2.1  ความรูความสามารถการปฏิบัติงาน 

2.2.2  การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 

2.2.3  ความอุตสาหะ 

2.2.4  การปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชา 

3. ผลสัมฤทธิ์ของงาน จะประเมินผลการทํางาน โดยแบงกลุมประเมิน  ดังนี้ 

3.1 ตําแหนงประเภทสนับสนุนวิชาการ ไดแก กลุมประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ และ

เชี่ยวชาญเฉพาะ จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบดวย 

3.1.1  ปริมาณและคุณภาพของงาน 

3.1.2  ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา 

3.1.3  ความประหยัด 

3.1.4  ความคุมคา 

3.2 ตําแหนงประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุมงานบริการ จะประเมินผลสัมฤทธิ์งาน 

ประกอบดวย 

      3.2.1  ปริมาณและคุณภาพของงาน 

3.2.2  ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา 

3.2.3  ความประหยัด 

3.2.4  ความคุมคา 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น บุคลากรภายในหนวยงานตองทําขอตกลง ตามแบบ 

ขอตกลงเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ประกอบแบบ กผ.1) และแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ตามประเภทตําแหนง และกลุมประเภท ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ในสวน
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ของบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนนั้น ไดใชแบบ กผ.1 , แบบ ป.6  และเกณฑการ

ประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร (กส.1)  ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

 1. หลักเกณฑการประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร((กส.1) ใชประกอบแบบ ป6.)) มี

ระดับคะแนนการประเมินตั้งแต 1 คะแนน – 5 คะแนน แบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้  

   1. จริยธรรม 

   2. มุงเนนผูบริการ 

   3. การทํางานเปนทีม 

   4. ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

   5. ความรับผิดชอบ 

   6. ความสามารถการปรับตัว 

   7. ความใสใจคุณภาพ 

 2. ขอตกลงเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ประกอบแบบ กผ.1) แบงออกเปน 2 

สวน คือ  

      ก.ขอมูลพ้ืนฐาน ของผูรับประเมิน 

      ข.รายละเอียดขอตกลงระหวางผูประเมินและผูรับประเมิน ตกลงเกณฑการประเมิน

กําหนดประมาณและคุณภาพ ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา ความประหยัดและความคุมคาของงาน 

โดยตกลงในรายละเอียดของภาระงานเปนระดับคะแนน มีคาคะแนนตั้งแต 1 คะแนน – 5 คะแนน  

 3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามประเภทตําแหนง และกลุมประเภท 

(แบบ ป.6) แบงรายละเอียดออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

      สวนท่ี  1  ขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  ก. ขอมูลพ้ืนฐาน 

  ข. ขอตกลงการปฏิบัติงาน 

  ค. ผลการปฏิบัติงาน 

        - ภาระงานในหนาท่ีหลัก 

       - ภาระงานในหนาท่ีรอง 

       - ผลงานท่ีพัฒนาข้ึน / การนําความรูท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน 

       - คุณภาพของงาน 
  ง. แผนพัฒนาตนเอง 
       - ความรู/ทักษะ/สมรรถนะท่ีตองพัฒนา 
       - วิธีการ /ชวงเวลาท่ีตองการพัฒนา 
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      สวนท่ี  2  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ก. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ดูจากสมรรถนะหลักของบุคลากร (ใชเกณฑการ

ประเมินจากแบบ กส.1) 

ข. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ใชเกณฑการประเมินจากแบบ กผ.1) 

ค. แบบสรุปผลการประเมิน 

 การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนนการประเมิน ข้ึนอยูกับขอตกลงระหวางผูประเมิน และผูรับ

ประเมิน  เม่ือสิ้นสุดการประเมินในแตละรอบประเมิน ใหผูประเมินควรแจงผลการประเมินใหแกผูรับ

ประเมินทราบ พรอมท้ังใหผูรับประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินไวเปนหลักฐาน 

การบริหารผลการประเมิน 

การบริหารผลการประเมิน ใหผูบังคับบัญชา และงานบริหารบุคคล คณะ สํานัก/สถาบัน นํา

ผลการประเมินไปใชประกอบการแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การใหออกจากราชการ และการพัฒนา

และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด รวมท้ังนําไปใชประกอบการ

ตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตาง ๆ เชน การพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ท่ี

สอดคลองกับดานท่ีตองพัฒนา เปนตน 
 

กลไกสนับสนุนความโปรงใสและเปนธรรมในการประเมิน 

กลไกสนับสนุนความโปรงใสและเปนธรรมในการประเมินผล ใหอธิการบดีแตง ต้ัง

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย ทํา

หนาท่ีกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพ่ือความเปนมาตรฐานและความ

เปนธรรมในการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา/ผูประเมินตอผูมีอํานาจสงเลื่อนเงินเดือน  
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