
 

 

 

คําส่ังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ที่  12/2556 

เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ไดดําเนินการตามตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน  ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประจําปการศึกษา  2556  เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ  รวมท้ังการท่ีจะทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนา  และมีความกาวหนา

ตามลักษณะงานตามสาขาวิชาชีพและตามสมรรถนะอยางเหมาะสม 

ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2547  จึง

แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดังน้ี 
 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา  ประกอบดวย 
1.1 รองอธิการบดีฝายวิชาการ      ประธานที่ปรึกษา 

1.2 หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 

1.3 รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 

1.4 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 

และเลขานุการ 

 หนาที่และความรับผิดชอบ 

๑. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

๒. กําหนดนโยบาย  แนะนําแนวทางวิธีการแกปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินการ 
  

๒. คณะทํางานดําเนินงาน 

1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประธานคณะทํางาน 

2. รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองประธานคณะทํางาน 

3. ดร.พจมาน  ชํานาญกิจ   คณะทํางาน 

4. นางสาวบุญรัตน พลวงษษา   คณะทํางาน 

5. นางวันเพ็ญ  ศรีมะโรง   คณะทํางาน 

6. นางสาวจริยาภรณ ลําเนาว    คณะทํางาน 

 / 7.นายนววิช ... 



 

 

-๒- 

 

 

7. นายนววิช  ธงษาราษฎร   คณะทํางาน 

8. นางสาวนรินรัตน ไพคํานา ม   คณะทํางาน 

9. ส.อ.ยอดรัก  บัวพรม    คณะทํางาน 
10. นางสุมัทนา  รัตนกุล    คณะทํางาน 

11. นางวาสนา  บุตรสีผา    คณะทํางาน 

12. นางสาวมยุรา  บุญเทียม   คณะทํางาน 

13. น.ส.เพชรสุดา  นนทะศรี   คณะทํางาน 

14. นายวงเวียน  วงคกะโซ   คณะทํางาน 

15. น.ส.กัลยาณี  อุปรีย    คณะทํางาน 

16. นางแสงจันทร จักรพิมพ   คณะทํางาน 

17. นายศิริชัย  วงคกวานกลม   คณะทํางาน 

18. นายศรีสุข  ผาอินทร    คณะทํางาน 
19. นายวิรัทธิ์  ฤทธิธรรม   คณะทํางาน 

20. นายศักด์ิชัย  ฟองออน   คณะทํางานและเลขานุการ 

21. นางสาวหฤทัย พิกุลศรี    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

22. นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

23. นางสมรัก  ผานสุวรรณ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

24. นายภาณุมาศ  บุตรสีผา    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 

 หนาที่รับผิดชอบ 

๑. กําหนดกลยุทธและยุทธวิธีการพัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

๓. จัดเตรียมขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

๔. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 
 

  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ี  เปนตนไป     
 

   สั่ง  ณ  วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 

 

                      (ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา   ผิวงาม) 

                         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน       
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต  การวิจัย การ

บริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ดําเนินภารกิจหลักดวยหลักการบริหารเชิงกลยุทธ 

โดยกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่มีปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2545-2559 และสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

(พ.ศ. 2551-2565)   และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) และกําหนดแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ   

บรรลุภารกิจแลวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยจะบรรลุภารกิจตาง ๆ ไดนั้น “บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย” ถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจไปสูเปาหมาย บุคลากรจึงตองมีความรู ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะที่ถูกตองและเหมาะสมตามสายงาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมี

ความกาวหนาและมั่นคงในชีวิต ที่ตองไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง ดังนั้นสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนจึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อเปนแนวทางใหสามารถดําเนินงานการพัฒนา

บุคลากรใหสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชงบประมาณอยางคุมคา อีกทั้ง

เพื่อนําไปสูการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   และจักนําผลการประเมินนั้นมาเปน

ขอพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในปถัดไป 
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สวนที่ 1 

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

บริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ดําเนินภารกิจหลักดวยหลักการบริหารเชิงกล

ยุทธ โดยกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2555 - 2558)    ที่มีปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-4-2559 และสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

(พ.ศ. 2551-2565) และกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ บรรลุภารกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว   ซึ่งการที่

มหาวิทยาลัยจะบรรลุภารกิจตางๆ ไดนั้น“บุคลากรของมหาวิทยาลัย” ถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู

เปาหมาย บุคลากรจึงตองมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ถูกตองและเหมาะสมตามสายงาน ตลอดจนมี

คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความกาวหนาและมั่นคงในชีวิต ที่ตองไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง ดังนั้นสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะทําใหเกิดประโยชน

สูงสุดในการใชงบประมาณอยางคุมคา อีกทั้งเพื่อนําไปสูการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

และจักนําผลการประเมินนั้นมาเปนขอพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในปถัดไป 

2. หลักการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

  แนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ทุกตําแหนงในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ ใหมีความกาวหนา ในวิชาชีพตามตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ (Career 

path) และมีความมั่นคงในชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง

ยกระดับมาตรฐานการทํางานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไปสูมาตรฐานสากล   สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนไดดําเนินการโดยการบูรณาการกรอบแนวคิดการพัฒนาบุคลากรที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก   

1.  หลักการบริหารบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (Human Resources Management & Human 

Resources Development) ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาตามมาตรฐานความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของสํานักงาน ก.พ. 5 มิติ คือ ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ประสิทธิผลของ

การบริหารทรัพยากรบุคคล ความพรอมรับผิดชอบดวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณภาพชีวิตและความสมดุล

ระหวางชีวิตกับการทํางาน  
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2. กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก 1] การพัฒนา

คุณภาพขาราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ  2] การพัฒนาขาราชการใหเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต           

มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  และเขาถึงประชาชน   3] พัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองคการโดยผาน

กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายใหสามารถเปนผูนําตนเอง ผูนําทีมงาน ผูนําองคกร และผูนําเครือขาย และ 4] สงเสริม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการทุกคน ทุกระดับใหมีพลังกายที่เขมแข็งและพลังใจที่พรอมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิของงาน 

3. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยประเด็นที่ 3 มุงสู

การเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและ

ปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ  

4. เงื่อนไขของ ก.พ.อ. ใหกําหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ พรอม

รายละเอียดและระดับของสมรรถนะใหเหมาะสมกับหนาที่ ความรับผิดชอบของตําแหนงงานของบุคลากรตามแนว

ทางการกําหนดสมรรถนะสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงกรอบแนวคิดดังกลาวกับ

ภารกิจตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และอาศัยขอมูลที่สําคัญไดแก มาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอมูลและสารสนเทศพื้นฐานดานบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจาก

บุคลากรทุกสายงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

หลักการสําคัญของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ครอบคลุมตั้งแตกระบวนการจัดทํา

แผน แนวทางการดําเนินการดําเนินการตามแผน การกํากับ และติดตามผลการดําเนินงานตามแผน ประกอบดวย 

   1) กําหนดผูบริหารทําหนาที่รับผิดชอบหลักในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กํากับ ติดตามผลการดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาบุคลากร                                                                                                                              

  2) นําผลการดําเนินในปที่ผานมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนฯ 

  3) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ 

  4) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรของหาวิทยาลัย 

  5) จัดทําสมรรถนะของบุคลากร และนํามาใชเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากร 

  6) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและดําเนินการตามแผนโดยใชกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือหลัก 
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3. วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

 3.1 เพื่อจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  โดยเนนการมีสวนรวม  และนําไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม 

 3.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกตําแหนงใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหมีความกาวหนาในวิชาชีพตาม

ตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่  

 3.3 เพื่อสรางระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 

4. ขั้นตอนการดําเนินการ 

 การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้  

 4.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบดวยคณะทํางานดําเนินงาน ตามคําสั่งสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 12/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหเปนไปตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 4.2 ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรในปที่ผานมา คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรไดทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยจัดประชุมพิจารณาผลการดําเนินการที่ผานมาทั้งในดานผลสําเร็จ ปญหา และ

อุปสรรค ที่เกิดขึ้น  

 4.3 ทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะของบุคลากร คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรไดประชุมพิจารณาทบทวน

สมรรถนะของบุคลากรที่ไดวิเคราะหและจัดทําไวแลวในปกอนหนา เพื่อพิจารณาปรับปรุงใหทันสมัยและใหครอบคลุมทุก

ประเภทตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยกระบวนการจัดการความรู และเพื่อ

เปนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรม

การปฏิบัติงานตามตําแหนง ซึ่งผลการทบทวน พบวา สมรรถนะที่ไดจัดทําไวแลวครอบคลุมบุคลากรตามสายงานแลว ซึ่ง

ประกอบดวยสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุมงาน  3 สวน ดังนี ้

1) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) แบงเปน 5 สมรรถนะ ไดแก บริการที่ดี(Service Mind) การยึดมั่นใน

ความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) การทํางานเปนทีม (Teamwork)  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ (Expertise) และ การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2) สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competencies) กลุมงานสายวิชาการ แบงเปน 6 สมรรถนะ 

ไดแก มีความสามารถดานการวางแผนการเรียนการสอน (Teaching & Course Planning Skills)   มีความสามารถดานการจัดการ
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เรียนการสอน (Teaching & Course Design Skills)  มีความสามารถดานการประเมินผลการเรียนการสอน (Teaching & 

Course Evaluation Skills) มีความสามารถดานการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยาง

ตอเนื่อง (Academic Advancement Updating Skills) ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding) และการคิด

วิเคราะห   (Analytical Thinking)   

3) สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competencies) กลุมงานสายสนับสนุน แบงตามกลุมงาน ไดแก 

การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

(Communication & Influencing) การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building) ความเขาใจองคกรและระบบ

ราชการ (Organizational Awareness) การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนงาน (Concern for Order) ความ

ยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) การสืบเสาะหาขอมูล (Information seeking) ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 

ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding) การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountable) 

การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) การใสใจและพัฒนาผูอื่น (Caring Others) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม 

(Cultural Sensitivity) การพัฒนาศักยภาพคน และ การควบคุมตนเอง (Self Control) สมรรถนะของผูบริหาร 

(Managerial Competencies) แบงเปน 5 สมรรถนะ ไดแก วิสัยทัศน (Visioning) สภาวะผูนํา (Leadership) การวาง

กลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)  การสอนงานและการ

มอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) และ การควบคุมตนเอง (Self Control) 

 4.4 ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่

เกี่ยวของ ไดแก ผลการดําเนินการตามพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ความตองการพัฒนาตนเองตาม

สรรถนะของแตละบุคคล เปนตนจัดประชุมแลกเปลี่ยน ใหขอเสนอแนะ รวมกัน และจัดทําเอกสาร “แผนพัฒนาบุคลากร 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557”  

 4.5 เสนอแผนพัฒนาบุคลากรตอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหความ

เห็นชอบ 

 4.6 ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและถายทอดสูการปฏิบัติ 

5. การถายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสูการปฏิบัติและการประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  

  การถายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสูการปฏิบัติและการประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้  

 5.1 การถายทอดแผนสูการปฏิบัติ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดกําหนดใหมีการนําแผนพัฒนาบุคลากร

สูการปฏิบัติโดยกําหนดแนวทางและวิธีการ ดังนี้ 

  5.1.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานัก โดยนําแผนพัฒนาบุคลากรไปเปนแนวทางในการจัดแผนพัฒนา

บุคลากรของสํานัก โดยพิจารณากําหนดโครงการ ดังนี้ 
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  1. โครงการพัฒนาบุคลากรในภารกิจที่ตองดําเนินการรวมกัน โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนผู

กําหนดโครงการยอยและดําเนินการพัฒนาบุคลากร  และสงบุคลากรเขารวมพัฒนาตามโครงการดังกลาวตามความ

จําเปน  โดยดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรโดยใชกระบวนการจัดการความรู ใชกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือ

หลักในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมกีระบวนการเรียนรูที่หลากหลายตามความตองการจําเปนและศักยภาพของแตและบุคคล  

 5.2 การประเมินการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ในการประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดกําหนดหลักการในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาบุคลากร  โดยกําหนดผูทําหนาในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

โดยจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร   

6. การปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 

  กําหนดใหคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร  หรือรายงานผลตออธิการบดี 

และสภามหาวิทยาลัย หากมีขอเสนอเพ่ิมเติมใหคณะกรรมการจัดทําแผนฯ ทําการปรับปรุงแผน  และนําไปปรับปรุงแนว

ทางการการดําเนินการตามแผนตอไป  และนําผลการดําเนินการไปใชในการจัดทําแผนปตอไป พรอมทั้งปรับปรุงแผน

ระยะ 4 ป ใหสอดคลองกัน  

7.การวิเคราะหสภาพแวดลอม  ( SWOT Analysis) 

สภาพแวดลอมภายใน (Internal  Environment) 

จุดแข็ง (strength) 

1. บุคลากรมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. มีวิธีการรับนักศึกษาที่มีความหลากหลาย 

3. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

4. มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

5. มีโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย 

6. มีการจัดทําเอกสารเปนคูมือสําหรับอาจารยและนักศึกษา   

7. มีการประชุมเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค  ความคบืหนา และความเคลื่อนไหวภายในหนวยงานอยางนอยปละ

ไมนอยกวา 2 ครั้ง 
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   จุดออน (Weakness) 

1. ระบบสารสนเทศขาดการเชื่อมโยงขอมูลและการนําไปใช 

2. บุคลากรบางสวนขาดสํานึกรักการใหบริการ (Service  mind) 

3. บุคลากรขาดการเรียนรูแบบองครวม  ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานแทนในสวนอื่นๆได  

4. ขาดการเชื่อมตอระหวางงานที่ปฏิบัติของแตละฝาย 

 

โอกาส (opportunity) 

1. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําเสนอขอมูลที่หลากหลาย 

2. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

3. ความตองการของสังคมทองถิ่น  ทําใหมีการรับนักศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย 

4. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางพอเพียง 

 

อุปสรรค (Threat) 

1. ระบบสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  มีผลตอการตั้งรับและการพัฒนาไมทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

2. หนวยงานภายนอกตองการขอมูลที่หลากหลาย  แตขอมูลไมสามารถตอบสนองความตองการไดทั้งหมด 

3. มีสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  ที่เปนทางเลือกของนักศึกษา 

4. สังคมคาดหวังกับการใหบริการที่ถูกตอง  รวดเร็ว  ของหนวยงาน 

5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหทันตอเหตุการณ  ขอมูลขาวสารที่เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาภาษา        

เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 
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สวนที่ 2  

แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  1.1 วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากร 

  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ

หนาที่เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูวิสัยทัศน และกาวทันการเปลี่ยนแปลงตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

อยางมีประสิทธิภาพ 

 1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

 มหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งมีเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ ดังตารางที่ 1 และมีเปาหมายการพัฒนาบุคลากรดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธการพัฒนาบุคลากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557  

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ 

1. การ

เสริมสราง

สมรรถนะและ

ทักษะการ

ปฏิบัติงาน

ใหแกบุคลากร 

 

 

 

 

 

1.1 บุคลากรสายวิชาการมี

สมรรถนะและทักษะใน

วิชาชีพที่เหมาะสมตาม

สายงานและตอบสนองตอ

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 รอยละของบุคลากรสาย

วิชาการไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

และทักษะดานการเรียนการสอน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง/คน              

1.1.2 รอยละอาจารยที่ไดรับการ

พัฒนาทักษะการวิจัยอยางนอยป

ละ 1 ครั้ง/คน                     

1.1.3 รอยละอาจารยประจําที่เขา

รวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ                      

1.1.4 รอยละอาจารยประจําที่มีผลงาน

วิชาการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

สนับสนุนและสงเสริม

ใหบุคลากรสาย

วิชาการไดรับการ

พัฒนาสมรรถนะและ

ทักษะดานการเรียน

การสอน การวิจยั และ

การบริการวิชาการ    

แกสังคม 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 รอยละอาจารยที่นําความรู

และทักษะที่ไดจากการพัฒนามา

ใชในการจัดการเรียนการสอนและ

วัดผลการเรียนรูของนักศึกษา

1.1.6 ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ

อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

 

 

 

 1.2 พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการใหมี

สมรรถนะและทักษะใน

วิชาชีพในการปฏิบัติงานท่ี

ตอบสนองตอยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย 

 

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

1.2.1 รอยละบุคลากรสาย

สนับสนุน ไดรับการพัฒนา

สมรรถนะและทักษะวิชาชีพอยาง

นอยปละ 1 เรื่อง/คน                  

1.2.2 รอยละของคูมือการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานสนับสนุน

วิชาการ                                 

1.2.3 รอยละบุคลการสาย

สนับสนุนที่มีผลงานหรือ 

นวัตกรรมทางวิชาชีพ                 

1.2.4 รอยละบุคลากรสาย

สนับสนุนไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะการวิจัย                      

1.2.5 รอยละบุคลากรสาย

สนับสนุนที่นําความรูและทักษะที่

ไดจากการพัฒนามาใชในการ

ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ              

1.2.6 รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชบริการตอหนวยงานสนับสนุน 

สนับสนุนและสงเสริม

ใหบุคลากรสาย

สนับสนุนไดรับการ

พัฒนาสมรรถนะและ

ทักษะวิชาชีพ การวิจัย 

การใหบริการ และการ

สรางสรรคผลงานที่

สอดคลองกับวิชาชีพ 

2.การวางแผน

อัตรากําลังและ

การสรางความ

มั่นคงในวิชาชีพ 

2.1 สงเสริมใหบุคลากรมี

ความมั่นคงในการทํางาน 

 

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

2.1.1 รอยละของอาจารยประจําที่

มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ

อาจารยประจํา 

 

สนับสนุนและสงเสริมให

บุคลากรมีความกาวหนา

และมั่นคงทางวิชาชีพ

ตามสายงาน 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ 

2.1.2 รอยละอาจารยที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ             

21.3 รอยละบุคลากรสาย

สนับสนุนที่ไดรับความกาวหนา

ตามสายงาน  

 2.2 ปรับโครงสรางและ

อัตรากําลังใหเหมาะสมกับ

ภารกิจและทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

2.2.1 ระดับความสําเร็จของการ

ปรับปรุงโครงสรางและกรอบ

อัตรากําลัง 

สงเสริมการทบทวน

และปรับโครงสราง

อัตรากําลังที่เหมาะสม 

 2.3 การพัฒนาระบบการ

สรรหาบุคลากรที่เหมาะสม

กับภารกิจและทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

2.3.1 ระดับความสําเร็จของแผน

ความตองการอัตรากําลังสาย

วิชาการและสายสนับสนุนที่

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบการสรร

หาบุคลากรที่เหมาะสม

กับภารกิจและทิศทาง

ของมหาวิทยาลัย 

3. การ

เสริมสราง

คุณธรรมและ

จริยธรรม

ใหแกบุคลากร 

3.1 บุคลากรมีคุณธรรม 

จริยธรรมและปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

3.1.1 ระดับความสําเร็จของการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย                            

3.1.2 ระดับความสําเร็จของการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของบุคลการสายสนับสนุน

วิชาการ 

สงเสริมใหบุคลากรมี

คุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.การพัฒนา

ผูบริหารของ

มหาวิทยาลัยทกุ

ระดับใหเปนผูนํา

การบริหาร

มหาวิทยาลัยใน

ยุคใหมที่กาวทัน

การเปลี่ยนแปลง 

4.1 ผูบริหารทุกระดับ

ไดรับการพัฒนาทักษะการ

บริหาร 

 

 

 

ผูบริหาร

หนวยงาน

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

4.1.1 รอยละผูบริหารไดรับการ

พัฒนาทักษะการบริหาร 

 

 

 

 

สงเสริมและสนับสนุน

ใหผูบริหารทุกระดับ

ไดรับการพัฒนาทักษะ

การบริหารงาน 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ 

5. การพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู

องคกรการ

เรียนรู 

5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครเปนองคกรแหง

การเรียนรู  

 

บุคลากรสาย

วชิาการและ

สายสนับสนุน 

5.1.1 ระดับความสําเร็จของการ

บริหารจัดการความรู                     

5.1.2 รอยละของหนวยงานระดับ

คณะ สํานัก สถาบันที่มีการบริหาร

จัดการความรู 

สงเสริมและสนับสนุน

ใหหนวยงานนํา

กระบวนการจัดการ

ความรูมาใชในการ

บริหารงานอยาง

ตอเนื่อง 

6. การพฒันา

ระบบสราง

แรงจูงใจเพื่อ

รักษาบุคลากร

ที่มีคุณภาพสูง

ไวกับ

หนวยงาน 

 

6.1 มหาวิทยาลัยมีระบบ

สรางแรงจูงใจที่มี

ประสิทธิภาพในการรักษา

บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงไว

กับหนวยงาน 

 

 

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

6.1.1 ระดับความสําเร็จของระบบ

และกลไกในการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบและกลไก

การบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนาและ

ธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

7.การสงเสริม

คุณภาพชีวิต

ของบุคลากร 

7.1 การจัดสวัสดิการที่

เหมาะสมแกบุคลกร 

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนบัสนุน 

7.1.1 ระดับความสําเร็จของ

แผนการใหสวัสดิการของบุคลากร

7.1.2 ระดับความพึงพอใจของ

ขาราชการและผูปฏิบัติงานตอ

สภาพแวดลอมการทํางานและ

ระบบงาน 

สงเสริมการจัด

สวัสดิการที่เหมาะสม

แกบุคลากรทุกสายงาน 
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ตารางที่ 2  ความตองการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ประเด็น/หัวขอ/เร่ืองที่

พัฒนา 
วิธีการพัฒนา* 

ระยะเวลา/ 

วัน เดือน ป (ถามี) 

หนวยงาน/สถานที่/ผู

จัด(ถามี) 

ผล/หรือสิ่งที่คาดวาจะ

ไดรับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะนําไปใชเพ่ือ

พัฒนางานใด 
หมายเหตุ 

โครงการบริการที่ด/ีโครงการอบรมงาน

ดานสารบรรณ/โครงการเกี่ยวกับศิลป

การพูดและการจูงใจ 

T  = ฝกอบรมประชุม

ปฏิบัติการ (Training) 

ธันวาคม 2556 – ก.ย.

57 

 ความสําเร็จและนํามา

พัฒนาการทํางานไดอยางดี

เยี่ยม/ความสําเร็จและนํามา

พัฒนาการทํางานไดอยางดี

เยี่ยม/มีใจรักการบริการและ

มีมีความเขาใจผูอื่นมากขึ้น 

สมรรถนะควรมีใหเพียงพอ

สําหรับการนําไปใชกับระดับ

ตําแหนง 

 

ทักษะการสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

 

T  = ฝกอบรมประชุม

ปฏิบัติการ (Training) 

ก.ย. 2557 - มีความรวมแรงรวมใจกันใน

การปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคของงานแต

ละชิ้น 

งานรับเขานักศกึษา สํานัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

 

การศึกษาดูงานในแตละฝาย เชน งาน

สงเสริมวิชาการ 

 

F =  ศึกษาดูงาน (Field 

Trip)             

ธันวาคม 2556 – ก.ย.

57 

- ทราบกระบวนการทํางานที่

เปนงานสงเสริมดานวิชาการ 

นํามาพัฒนากระบวนการ

ทํางานในสวนงานสงเสริม

วิชาการ 

 

การปฏิบัติงานธรุการและงานสารบรรณ 

 

T พ.ย. 2557 ศูนยพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

มีความรูและความชํานาญ

ในงานท่ีปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

งานธุรการและงานสารบรรณ  
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 ประเด็น/หัวขอ/เร่ืองที่

พัฒนา 
วิธีการพัฒนา* 

ระยะเวลา/ 

วัน เดือน ป (ถามี) 

หนวยงาน/สถานที่/ผู

จัด(ถามี) 

ผล/หรือสิ่งที่คาดวาจะ

ไดรับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะนําไปใชเพ่ือ

พัฒนางานใด 
หมายเหตุ 

การพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานของ           

แตละฝาย 

 

T  = ฝกอบรมประชุม

ปฏิบัติการ (Training) 

ธันวาคม 2556 – ก.ย.

57 

โครงการการพัฒนางาน

ประจําสูงานวิจัย   

(Routine to Research)   

คูมือการปฏิบัติงาน 

 

มีคูมือการปฏิบัติ  กรณีเกิด

การทํางานแทนกัน 

 

 

ดูงานภายในและตางประเทศ F =  ศึกษาดูงาน (Field 

Trip)             

  มีวิสัยทัศนที่กวางข้ึน นํามาประยุกตปรับปรุง 

พัฒนางานใหดีขึ้น 

 

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น F =  ศึกษาดูงาน (Field 

Trip)             

ธันวาคม 2556 – ก.ย.

57 

- แลกเปลี่ยนความรูกับ

หนวยงาน/สถานที่อื่นๆ 

-  

ทบทวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

ระบบเล็กทรอนิกส     

( e – Government Procurement : 

e – GP)โดยวิธีตกลงราคา 

T  = ฝกอบรมประชุม

ปฏิบัติการ (Training) 

  การปฏิบัติงานดานการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

เขาใจการปฏิบัติงานดานการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐมากขึ้น 

 

อบรมเกี่ยวกับการเจาะระบบเพื่อรักษา

ความปลอดภัยเว็บเซอรฟเวอร 

 

T  = ฝกอบรมประชุม

ปฏิบัติการ (Training) 

ธันวาคม 2556 – ก.ย.

57 

ศูนยอบรม EZ-ADMIN 

Training Center - 

เรียนรูกระบวนการดูแล

รักษาความปลอดภัยของเว็บ

เซอรฟเวอร 

สามารถดูแลรักษาความ

ปลอดภัยของเว็บเซอรฟเวอร

และเรียนรูวิธีปองกันความ

เสียหายได 
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 ประเด็น/หัวขอ/เร่ืองที่

พัฒนา 
วิธีการพัฒนา* 

ระยะเวลา/ 

วัน เดือน ป (ถามี) 

หนวยงาน/สถานที่/ผู

จัด(ถามี) 

ผล/หรือสิ่งที่คาดวาจะ

ไดรับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะนําไปใชเพ่ือ

พัฒนางานใด 
หมายเหตุ 

อบรมในเรื่องที่เกี่ยวของกับสมรรถนะ

หลักแตละบุคคล 

E = พบผูเชี่ยวชาญ 

(Expert Briefing)    

ธันวาคม 2556 – ก.ย.

57 

- ความรูและความเชี่ยวชาญ

เพิ่มมากขึ้น 

-  

พัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

 

T  = ฝกอบรมประชุม

ปฏิบัติการ (Training) 

  มีความรูดานภาษาอังกฤษได

ดี 

สามารถพูดคุยสนทนากับ

นักศึกษา บุคลากร

ชาวตางชาติได 

 

อมรมจิตตปญญาใหกับบุคคลากรทั้ง

มหาวิทยาลัย  

T  = ฝกอบรมประชุม

ปฏิบัติการ (Training) 

ธันวาคม 2556 – ก.ย.

57 

ตามสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อที่จะไดเขาใจชีวิตตนเอง

และสามารถอยูกับเพื่อน

รวมงานไดอยางมีความสุข 

 

สามารถทํางานกับผูอื่นได

อยางมีความสุข 

 

หมายเหตุ :  คําอธิบายสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดูรายละเอียดจากเว็บไซต http://plan.snru.ac.th/ 

       * วิธีการพัฒนา   :  A = เรียนรูจากการปฏิบัติ (Action learning)       C  = การสอนงาน (Coaching)                       OJT = การปฏิบัติในงาน (On the job training)       

                               P  = มอบหมายงาน (Project Assignment)        E = พบผูเชี่ยวชาญ (Expert Briefing)      F =  ศึกษาดูงาน (Field Trip)             

                              S = ศึกษาดวยตนเอง (Self  Study)                   T  = ฝกอบรมประชุมปฏิบัติการ (Training) J  = แลกเปลี่ยนงาน (Job  Swap)                             

                                         M = พี่เลี้ยง (Mentoring)                       W = ติดตามผูมีประสบการณ (Work  Shadowing)          OTH = อื่นๆ (Other)……..ระบ ุ

***เมื่อกรอกขอมูลแลวเสร็จขอความกรุณาสงคืนที่ กองนโยบายและแผน อาคาร 10 ชั้น 4  เพื่อกองนโยบายและแผนจักไดรวบรวมขอมูลในภาพรวมและนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป*** 
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ภาคผนวก 
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แผนพัฒนาบุคลากร 

(Human Resource Development Plan) 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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คํานํา 

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได

จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรของสํานัก โดยยึดตามแนวทางของสํานักงาน  ก.พ.  ซึ่งเนน

แนวทางพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน (HR Scorecard) การประเมินสมรรถนะของ

บุคลากร  รวมถงึการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยใชกระบวนการ

มีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับและประเด็นปญหาในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยที่ไมเปนไปตาม

เปาหมาย  ทําใหเกิดความเชื่อมโยง และสามารถนําสูการปฏิบัติที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ 

ยุทธศาสตรและการพัฒนามหาวิทยาลัย 

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฉบับนี้ประกอบดวย ที่มาและแนวทาง

ของการพัฒนาบุคลากร ขอมูลพื้นฐาน วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงคการชี้วัด เปาหมายการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผูรับผิดชอบ 

 สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีความคาดหวังใหแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ฉบับนี้  เปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาที่สอดคลองกับจุดเนน  

และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  สามารถตอบสนองเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย และตอบสนองการพัฒนาประเทศไดอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                                                                   

ตุลาคม  2556 

 

 

 

 

 

 

ก 
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สารบัญ 

หนา 

คํานํา                  ก 

สารบัญ                  ข 

บทสรุปผูบริหาร                 1 

สวนที่ 1  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. ความเปนมาและความสําคัญ              2 

2. หลักการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร              2 

3. วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร             4 

4. ขั้นตอนการดําเนินการ               4 

5. การถายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสูการปฏิบัติและการประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร      5 

6. การปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร              6 

7. การวิเคราะหสภาพการณ ( SWOT Analysis)            6 

สวนที่ 2  แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  สํานักสงเสริมวิชาการและงานททะเบียน         8 

ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวชี้วัด  และกลยุทธการพัฒนาบุคลากร      8 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ตารางที่ 2 ความตองการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําป      12 

 งบประมาณ พ.ศ. 2557 

ภาคผนวก   

 คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่ 12/2556  เรื่อง        

 แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

 

 

 

ข 


