
สรุปรายงานการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
การพัฒนาบุคลลากร 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน โดยให้มีควำมสอดคล้องกับข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีและ
เงื่อนไขกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 
2554 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
เรื่องมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ
ของพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2558  และบริบทตำมพันธกิจ 
ภำรกิจของหน่วยงำน ภำยใต้กรอบประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักฯ และค ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่ำจะเป็น ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจหน่วยงำน ข้อมูลบุคลำกร สมรรถนะหลักและสมรรถนะรองตำมสำยงำน
ของบุคลำกร  มีวัตถุประสงค์และกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร 
    1.เพื่อให้บุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของบุคลำกร 

   2. ให้มีกำรพัฒนำสมรรถนะเฉพำะงำน (Functional Competency) ในกำรปฏิบัติงำนที่ 
   3. เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนในระดับสูงขึ้น 

 เป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
    1. บุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำจำกภำยนอก
ในแต่ละปีงบประมำณ มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดในหน่วยงำน 
    2. บุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนในระดับปฏิบัติกำรได้รับกำรอบรม สัมมนำ
และศึกษำดูงำน ในแต่ละปีงบประมำณมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของจ ำนวนบุคลำกรในหน่วยงำน 
    3. มีผลงำนวิจัย / ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในทุก ๆ ปีงบประมำณ 
    4. บุคลำกรมีคู่มือกำรปฏิบัติงำน ตำมภำระหน้ำที่ที่รับมอบหมำยตำมต ำแหน่งงำน 
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลกร 
    1. จัดท ำระบบและค ำอธิบำยสมรรถนะตำมลักษณะงำนของบุคลำกร โดยให้บุคลำกร สรุปเป็น
ภำระงำนของบุคลำกรในแต่ละบุคคลและกลุ่มงำน 
    2. ส ำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมต้องกำรของแต่ละบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับระบบสมรรถนะรวมถึงแผนพัฒนำบุคลำกร 

   3. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรโดยใช้กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
กำรให้ควำมรู้ กำรศึกษำดูงำน และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภำยในหน่วยงำน 

   4. จัดท ำระบบกำรกับติดตำมเพ่ือประเมินบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนที่บรรลุตำมเป้ำหมำยและรับ
ฟังข้อเสนอแนะในกำรวำงแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรในปีงบประมำณต่อไป 

   5. พัฒนำระบบและกลไกกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำน 
   6. ส่งเสริมกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนตำมภำรหน้ำที่ที่รับมอบหมำย 



ผลการด าเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรตามตั้งชี้วัด 
 1. บุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำจำกภำยนอกใน
แต่ละปีงบประมำณ มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดในหน่วยงำน 
     ผลการด าเนินงาน:  บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตนเอง
ในทักษะต่ำง ๆ  จ ำนวน 17 คน จำกบุคลำกรทั้งหมด 19 คน (ไม่นับผู้บริหำรตำมวำระ) คิดเป็นร้อยละ 94.74 
     สถานะ:  บรรลุ 
 2. บุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนในระดับปฏิบัติกำรได้รับกำรอบรม สัมมนำและ
ศึกษำดูงำน ในแต่ละปีงบประมำณมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของจ ำนวนบุคลำกรในหน่วยงำน  
     ผลการด าเนินงาน:  บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ประชุม สัมมนำและศึกษำดู
งำนในหน่วยงำนต่ำง ๆ  จ ำนวนทั้งสิ้น 19 คน (ไม่นับผู้บริหำรตำมวำระ) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนบุคลำกร
ทั้งหมด 
     สถานะ:  บรรลุ 
 3. มีผลงำนวิจัย / ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในทุก ๆ ปีงบประมำณ 
     ผลการด าเนินงาน:  ปีงบประมำณ 2565 หน่วยงำนมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอย่ำง
ต่อเนื่องภำยใต้ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  และมีงำนวิจัย R2R จ ำนวน 1 เรื่อง คือ 
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรออกกลำงคันของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
     สถานะ:  บรรลุ 
 4. บุคลำกรมีคู่มือกำรปฏิบัติงำน ตำมภำระหน้ำที่ที่รับมอบหมำยตำมต ำแหน่งงำน 
     ผลการด าเนินงาน:  บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรทบทวนภำระงำน และ
จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนตำมขอบเขตภำระหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย อย่ำงต่อเนื่อง และเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงำนแก่
ผู้สนใจผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ที่ http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=manual_job 
     สถานะ:  บรรลุ 
 
  
  



รายละเอียดการเข้ารับการพัฒนาตนเอง รายบุคคล 
 

ชื่อ-สกุล ชื่อการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการที่เข้าร่วม ช่วงเวลา หน่วยงานที่จัด รูปแบบการเข้าร่วม ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม 

อภิญญำศิริ 
กวำงแก้ว 

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับผลกระทบต่อ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลยั 

9/6/2565 มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรำษฏร์ธำนี เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

ได้ทรำบ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในปัจจบุัน 
เพื่อใช้เป็นข้อระวัง เพือให้ไม่เกิดผลกระทบในกำร
ปฏิบัติงำน 

กำรทบทวนยุทธศำสตร์และจดัท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ี

19/5/2565 ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 

เข้ำร่วม ณ สถำนที่
จัดงำน 

ได้ทบทวนยทุธศำสตร์แผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 

ธิติยำ   
หงษ์เวียงจันทร ์

พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับ
ผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลยั 

9/6/2022 มหำวิทยำลยัรำชภัฏภูเก็ตร่วมกับ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 

เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล กำรใช้ กำรเปิดเผยข้อมูล กำร
ขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หน้ำที่
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หน้ำที่ของผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล 

โครงกำรค่ำยฝึกอบรมกำรท ำวิจยัและผลงำนทำง
วิชำกำร คร้ังที่ 9 หัวข้อ "เทคนิคกำรท ำวิจัยจำก
งำนประจ ำ กำรท ำงำนวิเครำะห์ กำรเขียนคู่มือ
กำรปฏิบัติงำน" 

16/12/2021 ส ำนักงำนวจิัยและบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัมหิดล 

เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

ควำมรู้ เข้ำใจ ในกำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำรได้อย่ำงมี
คุณภำพและถูกต้องตำมหลักวชิำกำร 

ขนิษฐำ     
พวงมณีนำค 

อบรมสัมมนำเชงิปฏิบตัิกำรบุคลำกร 6/11/2022 มหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์ เข้ำร่วม ณ สถำนที่
จัดงำน 

ได้พัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนร่วมกับบุคลำกรใน
หน่วยงำนอ่ืน  ได้รู้จัดเพื่อนร่วมงำนเพิ่มข้ึน 

กำรอบรมสัมมนำเชงิปฏิบตัิกำรบุลำกร 6/11/2022 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์ 

เข้ำร่วม ณ สถำนที่
จัดงำน 

ได้พัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนร่วมกับบุคลำกรใน
หน่วยงำนอ่ืน ได้รู้จัดเพื่อนร่วมงำนเพิ่มข้ึน 

  



ชื่อ-สกุล ชื่อการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการที่เข้าร่วม ช่วงเวลา หน่วยงานที่จัด รูปแบบการเข้าร่วม ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม 

เสรี ขุนจ ำนงค ์ กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือ Google Chat ในกำร
สื่อสำรในองค์กร กำรประยุกต์ใช้ Chatbot 
สนับสนนุงำนประชำสัมพนัธ์และบริกำรอำจำรย์
และนักศึกษำ ระบบจดัเก็บเอกสำรออนไลน์ 
CWIE 

19/4/2022 ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

เข้ำร่วม ณ สถำนที่
จัดงำน 

กำรใช้งำน เครื่องมือ ของ Google  

โครงกำรสัมมนำผ่ำนสื่อเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ 
“พระรำชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับ
ผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลยั” 

9/6/2022 มหำวิทยำลยัรำชภัฏภูเก็ต และ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 

เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับผลกระทบ
ต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจดักำรศึกษำของ
มหำวิทยำลยั 

สิริพร อรำมรุณ กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือ google chat ในกำร
สื่อสำรในองค์กร กำรประยุกต์ใช้ chatbot 
สนับสนนุงำนประชำสัมพนัธ์และบริกำรอำจำรย์
และนักศึกษำระบบจดัเก็บเอกสำรออนไลน์ 
CWIE 

19/4/2022 ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

เข้ำร่วม ณ สถำนที่
จัดงำน 

กำรน ำควำมรู้ทีไ่ด้มำประยุกต์ใช้ในงำนที่ท ำ 

โครงกำรสัมมนำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พรบ.
คุ้มครข้อมูลส่วนบุคคลกับผลกระทบต่อกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลยั 

9/6/2022 มหำวิทยำลยัรำชภัฎภูเก็ตร่วมกับ
มหำวิทยำลยัสุรำษฎร์ธำนี 

เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

รู้ถึงขอบเขตกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กำรที่จะ
เปิดเผยจะต้องได้รบักำรอนุญำต ค ำยินยอมที่เจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
  

นิโครธ ชำ่งชัย พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับ
ผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขมหำลัย 

9/6/2565 มหำวิทยำลยัรำชภัฏภูเก็ตร่วมกับ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรำฎร์ธำนี 

เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

สำมำรถน ำไปใช้กับงำนประจ ำได้ 

กำรประยุตใช้งำนกูเกิลแชทในองค์กรกำรศึกษำ 19/4/2565 ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

เข้ำร่วม ณ สถำนที่
จัดงำน 

สำมำรถน ำควำมรู้ทีไ่ด้มำประยตุใช้กับงำนในองค์กรได้ 

 



ชื่อ-สกุล ชื่อการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการที่เข้าร่วม ช่วงเวลา หน่วยงานที่จัด รูปแบบการเข้าร่วม ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม 

กัญจนพร  
จันทร์ด ำ 

กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือ Google Chat ในกำร
สื่อสำรในองค์กร กำรประยุกต์ใช้ Chatbot 
สนับสนนุงำนประชำสัมพนัธ์และบริกำรอำจำรย์
และนักศึกษำระบบจดัเก็บเอกสำรออนไลน์ 
CWIE 

19/4/2022 ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

เข้ำร่วม ณ สถำนที่
จัดงำน 

1.ใช้งำนเค่ืองมือ Google Chat  ในกำรพูดคุยเรื่องงำน
ในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้  
2. ใช้ระบบจัดเก็บเอกสำรออนไลน์ CWIE ในกำร
จัดเก็บข้อมูลนักศึกษำได ้ 

ระบบสำรสนเทศในกำรปฏิบตัิงำน 22/8/2022 มหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์ เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน,์ เข้ำร่วม 
ณ สถำนทีจ่ัดงำน 

เพื่อพัฒนำงำนให้รวดเร็ว 

ณฤนรรณ  
เอ่ียมมี 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ ์ 18/11/2021 ThaiMooc เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

น ำควำมรู้ทีไ่ด้มำทบทวน ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรจัดท ำแผนกลยุทธท์ี่สอดคลอ้งกับบริบทของ
หน่วยงำน และภำรงำรทีไ่ด้รับมอบหมำยจำก
มหำวิทยำลยั 

สหกิจศึกษำกับกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนใน
ศตวรรษที่ 21 | Cooperative Education and 
Working Skill Development in 21st 
Century 

30/11/2021 มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ์ 
(ThaiMooc WU) 

เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

เข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรศึกษำสหกิจศึกษำ และ
กำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน และสำมำรถ
เข้ำใจถึงบริบทกำรด ำเนนิงำนสว่นต่ำง ๆ และน ำมำใช้
ในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรที่เก่ียวข้องได้ 

อ ำภำพร  
กอนตน 

สัมมนำเชงิปฏบิัติกำรบุคคลำกรเพื่อพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน  

11/5/2022 โรงแรมนิวแทรเวิลบชีโฮเทลแอนด์
รีสอร์ท หำดเจ้ำหลำว จังหวัด
จันทบุร ี

เข้ำร่วม ณ สถำนที่
จัดงำน 

กำรปฏิบัติงำนร่วมกันในหน่วยงำนตำ่งๆภำยในองค์กร   
และมีวินัยและควำมรบัผิดชอบในกำรท ำงำนร่วมกัน
เป็นทีม 

พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับ
ผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
ศึกำำของมหำวิทยำลัย 

9/6/2022 มหำวิทยำลยัรำชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรำษฏร์ธำนี 

เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

ให้ทรำบถึงกำรด ำเนนิกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมี
ควำมปลอดภัย และสิทธิของเจำ้ของข้อมูล 

 



ชื่อ-สกุล ชื่อการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการที่เข้าร่วม ช่วงเวลา หน่วยงานที่จัด รูปแบบการเข้าร่วม ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม 

เลอศักดิ์ สุขข ำ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ Skill Mapping 28/6/2022 สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

เข้ำร่วม ณ สถำนที่
จัดงำน 

ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำ และใช้งำน Skill 
Mapping Framework 

โครงกำรสัมมนำ เร่ือง พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกบัผลกระทบตอ่กำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 

9/6/2022 มหำวิทยำลยัรำชภัฏภูเก็ต และ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 

เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล เพื่อน ำมำปรับใช้กบัระบบงำนของส ำนัก ฯ 

ธีระศักดิ์  
อ่องทิพย์ 

กำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน "กำรประยุกต์ใช้เครืองมือ google 
chat ในกำรสื่อสำรในองค์กร กำรประยุกต์ใช ้
Chatbot สนับสนนุงำนประชำสัมพันธ์และ
บริกำรอำจำรย์และนักศึกษำ ระบบจดัเก็บ
เอกสำรออนไลน์ CWIE" 

19/4/2022 ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

เข้ำร่วม ณ สถำนที่
จัดงำน 

ได้รู้จักกำรน ำเครื่องมือต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้กบังำนที่ท ำ
อยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด 

กำรสัมมนำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
"พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับผล
กระต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย" 

9/6/2022 มหำวิทยำลยัรำชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ 
มหำวิทยำลยัรำชภัฎสุรำษฎร์ธำนี 

เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

แนวทำงกำรจัดท ำ PDPA เพื่อรักษำ ป้องกัน กำรน ำ
ข้อมูลของผู้ใช้บริกำรมำด ำเนนิกำรในกิจกรรมต่ำง ๆ 

วรำงคณำ  
เขียวแก้ว 

อบรมสัมนำเชงิปฏิบตัิกำรบุคลำกรเพื่อพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

11/5/2565 ส ำนักงำนอธืกำรบด ี เข้ำร่วม ณ สถำนที่
จัดงำน 

มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลำกรต่ำง
หน่วยงำน  

ปัญหำในกำรปฎบิัติงำนระบบ e-GP ส ำหรับวิธี
เจำะจง 

9/14/0065 โรงแรมบียอนช์ สวีท เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

พัฒนำควำมรู้และทักษะในงำน 

วรรฒนำ   
ไวยมิตรำ 

กำรทบทวนยุทธศำสตร์และจดัท ำแผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

18/5/2022 ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

เข้ำร่วม ณ สถำนที่
จัดงำน 

ยุทธศำสตร์และจัดท ำแผนปฏิบตัิกำร ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 

Google Tools เพื่อกำรพัฒนำงำน 12/5/2022 ส ำนักงำน ก.พ. เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

กำรใช้แอปพลิเคชัน Google Tools  

 



ชื่อ-สกุล ชื่อการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการที่เข้าร่วม ช่วงเวลา หน่วยงานที่จัด รูปแบบการเข้าร่วม ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม 

วิลัยลักษณ ์ 
ถ้ ำทองพัฒนำ 

โครงกำร "กำรพัฒนำคุณภำพวำรสำรเข้ำสู่
ฐำนข้อมูล Scopus”  

13/6/2022 สถำบนัวิจัยและพัฒนำ 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏพบิูลสงครำม 

เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

ได้ทรำบถึงข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ในกำรพัฒนำ
คุณภำพวำรสำรเพื่อกำรพัฒนำเข้ำสู่ฐำนข้อมูล Scopus 

กำรอบรมหลักสูตรคณำจำรย์นิเทศ ผู้นิเทศ และ
ผู้ปฏิบัตงิำนสหกิจศึกษำและกำรศึกษำเชิงบูรณำ
กำรกับกำรท ำงำน (CWIE) ในสถำบันอุดมศึกษำ
และสถำนประกอบกำรเครือข่ำยพัฒนำสหกิจ
ศึกษำภำคเหนือตอนล่ำง 

14/6/2022 มหำวิทยำลยันเรศวร เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

ได้ทรำบถึงกระบวนกำรและควำมส ำคัญของกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบสหกิจศึกษำ 

ศิรำณี จตุรทิศ พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคลกับ
ผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลยั 

9/6/2022 มหำวิทยำลยัรำชภัฏภูเก็ตร่วมกับ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 

เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เก่ียวกับพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

กำรจัดกำรงำน 1/8/2022 จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

กระบวนกำรคิด และกำรบริหำรจัดกำรงำน 

สุทธิลักษณ ์ 
ศรีสวัสดิ ์

เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนดำ้นบัญชี
ของกรมบัญชีกลำง 

1/2/2022 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี เข้ำร่วม ณ สถำนที่
จัดงำน 

แนวทำงกำรจัดท ำต้นทนุต่อหนว่ยแยกย่อยหน่วยงำน 

Excel พื้นฐำน  2/7/2022 Youtube ช่อง เทพเอ็กเซล : 
Thep Excel 

เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

ประยุกต์ใช้ Excel ในกำรปฏิบตัิ เช่น วิธีกำรท ำกรำฟ , 
กำรใช้สูตรค ำนวณ เป็นตน้ 

  



ชื่อ-สกุล ชื่อการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการที่เข้าร่วม ช่วงเวลา หน่วยงานที่จัด รูปแบบการเข้าร่วม ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม 

ธรรมนูญ  จูทำ  กลยุทธ์สร้ำงพลังสื่อสำรภำครัฐในยุคดิจิทัล 
Empowering Communication for Public 
Sector Course   

27/8/2021 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และสมำคมผู้ใชด้ิจิทัลไทย  

เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

1. เพื่อเป็นแนวทำงพฒันำสื่อยคุดิจิทัล และสำมำรถ
วิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำร มำใช้ในกำร 
ประชำสัมพนัธ์ส ำนักส่งเสิรมวชิำกำรและงำนทะเบียน
ให้ได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ  
2. เพื่อให้บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนสำมำถด ำเนนิกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำร 
ประชำสัมพนัธ์ข้อมูลข่ำวสำรไดอ้ย่ำงถูกต้องตรงตำม
ควำมต้องกำรและเข้ำถึงประชำชนกลุ่มเปำ้หมำยในยุค
ดิจิทัล   

“เทคนิคกำรท ำวิจัย กำรท ำงำนวิเครำะห์ กำร
เขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน”   

16/12/2021 คณะสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
ร่วมกับ เครือข่ำยวิจัยและ
นวัตกรรมส ำหรับบุคลำกรสำย
สนับสนนุในสถำบนัอุดมศึกษำ  

เข้ำร่วมผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

จำกกำรฝึกอบรมจะได ้มีควำมรู ้เข้ำใจ ในกำรสร้ำง
ผลงำนทำงวชิำกำรได้อย่ำงมีคณุภำพและถูกต้องตำม 
หลักวิชำกำร และได้มีโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กำรท ำวิจัยจำกงำนประจ ำและผลิตผลงำน ทำงวิชำกำร
ร่วมกันรวมทั้งได้ทรำบแนวทำงในกำรพัฒนำงำนของ
ตนเองและองค์กรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

 


