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บทท่ี 1 บทน ำ 
 

1. ประวัติควำมเป็นมำ 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา โดยการยกฐานะจากมหาวิทยาลัย                             
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศซึ่งได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัย                            
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 โดยได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2533              
เป็นต้นมา ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัยนเรศวรมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยตั้งใหม่มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับ          
คณะ สถาบัน ศูนย์ ส านัก รวม 6 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  
คณะศึกษาศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักหอสมุด และบัณฑิตวิทยาลัย                      
 ปี พ.ศ. 2534 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งตามประกาศ
ดังกล่าวได้แบ่งส านักงานอธิการบดี ออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา                  
และกองแผนงาน ส าหรับในปี พ.ศ. 2536 ก.ม.ได้มีมติให้แบ่งส่วนราชการในกองกลางออกเป็น 8 งาน                             
คือ งานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานคลังและพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่                           
งานสภาอาจารย์ งานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน  
 ปี พ.ศ. 2544  มหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีขึ้นมา 1 กอง                         
จาก งานคลังและพัสดุ เป็น กองคลัง ซึ่งมีผลท าให้กองกลางมีจ านวนหน่วยงานเหลือเพียง 7 หน่วยงาน                            
คือ งานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที ่งานสภาอาจารย์ งานประชาสัมพันธ์ 
และงานประสานงาน 

ปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีขึ้นมา 1 กอง                          
จาก งานการเจ้าหน้าที่ เป็น กองการบริหารงานบุคคล ซึ่งได้แบ่งโครงสร้างออกเป็น 6 งาน คือ งานธุรการ                         
งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน                      
งานการบริหารต าแหน่งและอัตราก าลัง และงานสวัสดิการ 

ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกองการบริหารงานบุคคล เดิม มีจ านวน 6 งาน 
เปลี่ยนเป็น 2 งาน คือ งานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร  

 

2. ค ำขวัญ ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ 
ค ำขวัญ  บริการเด่น เน้นมาตรฐาน บริหารงานบุคคล 
ปรัชญำ  คล่องตัวในการท างาน เน้นความถูกต้อง พร้อมให้บริการ  
ปณิธำน  มุ่งม่ันให้บริการ และสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการเรียนการสอน              

การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                   

วิสัยทัศน์  กองการบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานชั้นน าด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

นเรศวรเพื่อให้บุคลากรได้รับบริการที่ดีเป็นที่ประทับใจและมีความสุข 
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3. ภำรกิจหลักกองกำรบริหำรงำนบุคคล (JOB DESCRIPTIONS) 
1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
2. ให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค 
3. มีการจัดระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีระบบและต่อเนื่องตามเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
5. ให้บริการและอ านวยความสะดวกด้านอ่ืนๆ แก่บุคลากรและหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัย 
 

4. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการเรียนรู้ร่วมกัน (KM) และมีการท างานเป็นทีม 
- มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมบุคลากรให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และเกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ 
- บุคลากรมีจิตบริการ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ปริมาณงานกับปริมาณบุคลากรที่ปฏิบัติไม่สัมพันธ์กัน 
- ขาดแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความชัดเจน  
- บุคลากรขาดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
โอกำส (Opportunities) 
- มีเครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคลกับหน่วยงานภายนอก 
- ผู้บริหารได้วางระบบให้มีการเสนองานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล ไม่ต้องผ่านหลายขั้นตอน 

ท าให้เสนองานได้รวดเร็วขึ้น 
- มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการธ ารงรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีค่ามากข้ึน เพ่ือป้องกันการไหลออก

ไปสู่หน่วยงานภายนอก 
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้สามารถปรับปรุงและลดขั้นตอนการท างานด้านการบริหารงานบุคคล

ให้รวดเร็วขึ้น 
- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลส่วนใหญ่ให้แต่ละ

สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการได้เอง 
อุปสรรค (Threats) 

- ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ บางอย่างไม่มีความชัดเจนและไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 - ขาดงบประมาณในการสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรของกองการบริหารงานบุคคลที่ด าเนินการ            
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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5. โครงสร้ำงองค์กร 
      กองกำรบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 

งำนบริหำรงำนบุคคล 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

กองกำรบริหำรงำนบุคคล 

งำนพัฒนำบุคลำกร 

หน่วยเลขำนุกำร 
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6. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
กองกำรบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงวินิสำ  บุญคง 
หัวหน้ำงำนพัฒนำบุคลำกร 

นำงสนิท  ป้อมบรรพต 
หัวหน้ำงำนบริหำรงำนบุคคล 

นำงสำวอังคณำ  อังกสิทธิ์ 
หัวหน้ำหน่วยวิทยำศำสตร์สุขภำพ                

ดร.สุชำติ  เมืองแก้ว 
รองอธิกำรบดี 

นำยอำรมย์ จีนน้อย  
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรบริหำรงำนบุคคล 

นำงสำววิสุทธิณี  อัครวงษ์ 
หัวหน้ำหน่วยวิทยำศำสตร์               

และเทคโนโลยี 

นำงสำวหิรัญญำ  สิทธิจักร 
หัวหน้ำหน่วยส ำนักงำนอธิกำรบดี

และสนับสนุนวิชำกำร 

นำงสำวพวงทอง  พูลสระคู 
หัวหน้ำหน่วยสังคมศำสตร์                

ศำสตรำจำรยพิ์เศษ ดร.กำญจนำ  เงำรังษี 
อธิกำรบดี 

นำยประจินต์ เมฆสธุีพิทักษ ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

นำงสำวปวีณำ  ดิษร 
หัวหน้ำหน่วยเลขำนุกำร 
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7. รำยชื่อบุคลำกรกองกำรบริหำรงำนบุคคล 
 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรบริหำรงำนบุคคล 

 นายอารมย์    จีนน้อย  บุคลากร ระดับ ช านาญการพิเศษ 
งำนบริหำรงำนบุคคล 
 1. นางสนิท  ป้อมบรรพต บุคลากร ระดับ ช านาญการ 
          (หัวหน้างานบริหารงานบุคคล) 
 

2. นางสาวหิรัญญา สิทธิจักร  บุคลากร ระดับ ช านาญการ 
  (หัวหน้าหน่วยส านักงานอธิการบดีและสนับสนุนวิชาการ) 
 2.1 นางสาวหนึ่งฤทัย น้อยทา  บุคลากร  
 2.2 นางอารีรัตน์   ขุนกอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 2.3 นางสาวสุภาพร บุญวังแร่ บุคลากร 

 2.4 นางวชิราภรณ์   พลเยี่ยม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  

3. นางสาวพวงทอง พูลสระคู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ช านาญการ 
  (หัวหน้าหน่วยสังคมศาสตร์) 

3.1 นางจิตรสุดา วรนุช  บุคลากร  
 3.2 นางปัทมา มีบุญ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 3.3 นางสาวนิลเนตร   มีเมตตา  บุคลากร 
3.4 นางเฉลิมขวัญ พยอมหอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 3.5 นายชยุต   รัชตะปิติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  

4. นางสาวอังคณา อังกสิทธิ์  บุคลากร ระดับ ช านาญการ 
  (หัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

4.1 นางปนัทธร วรรณโสภา บุคลากร  
4.2 นางสายทิพย์ มะศักดิ์  บุคลากร  
4.3 นางสาวทัศณีย์ แย้มทัศน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4.4 นางสาวสุภาวด ี รอดสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

4.5 นางสาวเจนจิรา  แก้วสีทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

5. นางสาววิสุทธิณี อัครวงษ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ช านาญการ                
  (หัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  

5.1 นางสาววาสนา อ่ าชื่น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5.2 นางสาววิภาว ี โพธิ์ศรี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 5.3 นางสาวเกษร สุขสบาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 5.4 นางธนพร  ศรแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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 งำนพัฒนำบุคลำกร 

 6.  นางวินิสา  บุญคง  บุคลากร ระดับ ช านาญการ  
        (หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร) 
  6.1 นายศุภฤกษ์ วรนุช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
  6.2 นางอัจฉรา คูหาจิต  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  6.3 นายชัชวาลย ์ หวานชะเอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6.4 นางสาวณัฐนิธินันท์  วัฒนะกูล บุคลากร 

 

หน่วยเลขำนุกำร 
7. นางสาวปวีณา  ดิษร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ 

 (หัวหน้าหน่วยเลขานุการ)  
7.1 นางสาวสุภาพร เมืองแก้ว บุคลากร 
7.2 นางสาวสุภาพร ฉุยแสง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7.3 นางสาวพิชญ์สินี บริรุ่งมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  7.4 นางสวัสดิ์  ศรีสว่าง  คนงาน  
 

8. ที่ตั้ง 
อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 และชั้น 2 
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์ ต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
หมายเลขโทรศัพท์ 055 961112 – 3 , 1172 – 5 , 1178 
หมายเลขโทรสาร  055 961173 , 055 961179 
เว็บไซต์ของกองการบริหารงานบุคคล http://www.personnal.nu.ac.th/home/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.personnal.nu.ac.th/home/
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บทท่ี 2 วัตถุประสงค ์และควำมสอดคล้องกบัประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย                  
และประเด็นยุทธศำสตร์กองกำรบริหำรงำนบุคคล  

1. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
    การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรกองการบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560) ของกองการบริหารงานบุคคล จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจขององค์กร และเพ่ือให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 

2. ควำมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
  2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 
โดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ 4.1 ด าเนินการใช้และปรับปรุงระบบการประเมินผลการบริหารการจัดการของ
มหาวิทยาลัย 
   มาตรการที่ 4.1.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุน
ให้มีศักยภาพและความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมให้สามารถน าประสบการณ์และ
ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
   มาตรการที่ 4.1.2 สร้างระบบการสรรหา พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
และประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
    มาตรการที่ 4.1.3 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ สมรรถนะ ทักษะและ
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) เพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรคุณภาพ ตลอดจนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้เหมาะสม 
3. ควำมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์กองกำรบริหำรงำนบุคคล 
 3.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย 

3.2 นโยบายการพัฒนาของกองการบริหารงานบุคคลทีส่อดคล้องกับการพัฒนาบุคลากร คือ  
  1. นโยบายพัฒนาองค์กร  

2. นโยบายด้านประสิทธิภาพ  
3. นโยบายคุณภาพบริการ  
4. นโยบายด้านประสิทธิผล 

   กลยุทธ์ที่ 1.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่ก าหนด  
             มาตรการที ่1.3.1 มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับปฏิญญา                 
กองการบริหารงานบุคคล 

    มาตรการที่ 1.3.2 มีการสนับสนุนให้บุคลากรจัดท าวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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กลยุทธ์ที่ 2.3 บุคลากรมีหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  
   มาตรการที่ 2.3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีค่านิยมท่ีดี ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 3.4 บุคลากรมีจิตบริการที่ดี  
มาตรการที่ 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึก และทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ 

   กลยุทธ์ที ่4.3 บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ 
   มาตรการที่ 4.3.1 มีแผนพัฒนาตนเองส าหรับบุคลากรกองการบริหารงานบุคคลให้               
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   มาตรการที่ 4.3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น 
   มาตรการที่ 4.3.3 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพ่ิมความ
เชี่ยวชาญในงาน 
   มาตรการที่ 4.3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
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บทท่ี 3 กิจกรรม/โครงกำร ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรกองกำรบริหำรงำนบุคคล  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และสภาพแวดล้อมในการพัฒนาบุคลากรทั้งจุดแข็ง                        
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในแต่ละด้าน รวมถึงสรุปผลความต้องการ (Need Assessment) ของบุคลากร                           
กองการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการบริหารงานบุคคล และเป็นไป                       
ตามแผนยุทธศาสตร์กองการบริหารงานบุคคล จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ มำตรกำร จุดเน้นตำม 
BSC 

กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ 

แผน 

1.3 บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองตามสมรรถนะที่
ก าหนด                                                        

1.3.1 มีการก าหนด
สมรรถนะของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับปฏิญญา                 
กองการบริหารงาน
บุคคล   

พัฒนาองค์กร 1. มีการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรกองการ
บริหารงานบุคคล 

จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

5 

 1.3.2 มีการสนับสนุนให้
บุคลากรจัดท าวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

 2. โครงการจัดการ
ความรู้ด้านการ
บริหารงานบุคคล 

ร้อยละของ
ระดับความ    
พึงพอใจ 

70 

   3. ส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ท าวิจัยสถาบัน 

จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

2 

   4. ส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ 

จ านวนโครงการ
หรือบุคลากร 
เข้าอบรม 

1 

2.3 บุคลากรมีหลัก
จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

2.3.1 ส่งเสริมให้
บุคลากรมีค่านิยมท่ีดี  
ยึดมั่นในหลักศีลธรรม
และคุณธรรม 

ประสิทธิภาพ 1. จัดให้มีโครงการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมต่าง ๆ      
อย่างต่อเนื่อง 

จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
อบรม          
(ไม่น้อยกว่า) 

30 
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กลยุทธ์ มำตรกำร จุดเน้นตำม 
BSC 

กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ 

แผน 

3.4 บุคลากรมีจิตบริการ 
ที่ด ี 
 

3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้
มีจิตส านึก และทัศนคติ
ที่ดีต่อการให้บริการ 

คุณภาพ
บริการ 

1. มีส่วนร่วมในการจัด
โครงการต่างๆ ภายใน
กองฯ 

จ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมแต่ละ
กิจกรรม/
โครงการ 

≥10 

4.3 บุคลากรมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในงาน          
ที่ปฏิบัติ 

4.3.1 มีแผนพัฒนา
ตนเองส าหรับบุคลากร
กองการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

ประสิทธิผล 1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

จ านวนองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

≥2 

 4.3.2 ส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับคุณวุฒิ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 

 2. สนับสนุนให้บุคลากร
เข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับคุณวุฒิ
สูงขึ้น 

1 

 4.3.3 ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญ
ในงาน 

 3. มีการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน 

จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

5 

 4.3.4 ส่งเสริมให้
บุคลากรจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล 

 4. ให้บุคลากรจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล 

แผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล  

34 
คน 
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บทท่ี 4 
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของกองกำรบริหำรงำนบุคคล  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 
1.  กองกำรบริหำรงำนบุคคลก ำหนดสมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง คือ 

ล ำดับที่ ต ำแหน่ง รำยกำรสมรรถนะ กำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร  

1 บุคลากร - การให้ค าปรึกษา 1.1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น 
นักทรัพยากรมืออาชีพ 

  - ความละเอียดรอบคอบ 1.2 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษใน
การปฏิบัติงาน 

  - การท างานได้ด้วยตนเอง 1.3 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 
   1.4 ทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร 
   1.5 ทักษะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและ

ตัดสินใจ 
   1.6 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผลการ

ประเมิน 
   1.7 พัฒนาด้านการดูแลสุขภาพ

ร่างกายและสุขภาพจิตให้พร้อมในการ
ท างาน 

   1.8 ทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
   1.9 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสูงขึ้น     
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

   1.10 ทักษะความเชี่ยวชาญในการ
บริหารงาน 

   1.11 อบรมเกี่ยวกับวิจัยสถาบัน 
2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - การติดต่อประสานงาน 2.1 ทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
  - การยืดหยุ่นในการท างาน 2.2 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน 2.3 ทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร 
   2.4 ทักษะด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
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ล ำดับที่ ต ำแหน่ง รำยกำรสมรรถนะ กำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร  

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  2.5 ความรู้ด้านงานพัสดุ 
 (ต่อ)  2.6 ทักษะด้านเทคนิคการปรับปรุงงาน 
   2.7 ความรู้เกี่ยวกับการขอต าแหน่งใน

ระดับสูงขึน้ 
   2.8 ทักษะด้านการวิเคราะห์การใช้จ่าย

งบประมาณและฐานะทางการเงิน 
   2.9 ทักษะการเป็นพิธีกร 
   2.10 ทักษะการเป็นนักฝึกอบรมมือ

อาชีพ 
   2.11 ทักษะการพัฒนาทางด้านอารมณ์ 
   2.12 ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์การ

ปฏิบัติงานเชิงระบบ 
   2.13 ทักษะด้านการคิดวางแผนงาน 
   2.14 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลิกภาพ 
   2.15 การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
   2.16 การท างานเป็นทีม 
   2.17 ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าวิจัย/

ผลงานวิชาการ 
   2.18 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษใน

การปฏิบัติงาน 
   2.19 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสูงขึ้น     
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

   2.20 ทักษะการเขียนรายงาน                 
การประชุม 

   2.21 อบรมเกี่ยวกับวิจัยสถาบัน 
   2.22 ทักษะความสามารถในการแก้ไข

ปัญหาที่มีความซับซ้อน 
   2.23 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 

ข้อบังคับ ของทางราชการ 
   2.24 ทักษะการพูดในที่ชุมชน 
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ล ำดับที่ ต ำแหน่ง รำยกำรสมรรถนะ กำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร  

3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูล 

3.1 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

  - ทักษะการเขียนโปรแกรม 3.2 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษใน
การปฏิบัติงาน 

  - การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองด้าน
เทคโนโลยี 

3.3 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสูงขึ้น     
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

  - การจัดระบบซอฟท์แวร์ 3.4 อบรมเกี่ยวกับวิจัยสถาบัน 
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บทท่ี 5 กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรกองกำรบริหำรงำนบุคคล  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 
 กองการบริหารงานบุคคล มีการติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของตัวแทนบุคลากร                     
กองการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้ทราบถึงการน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการมาใช้ในการด ารงชีวิต  
และใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเพ่ือให้หน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมีรายละเอียด
การติดตามดังต่อไปนี้ 
  1. แผนการด าเนินงาน 
 2. แบบติดตามผลการด าเนินงาน เน้น ประสิทธิภาพในการอบรม 
 3. การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนาบุคลากรกองการบริหารงานบุคคล 
 4. ผลการประเมินความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 70 ของแผนพัฒนาบุคลากร  
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) 
1. แผนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ด าเนินการสรุปจ านวนบุคลากรที่จัดส่งเข้าอบรม    
 

หน่วย
วิทยำศำสตร์

สุขภำพ 

2. ก าหนดระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงาน                           
3. จัดส่งแบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การตามยุทธศาสตร์กองการบริหารงานบุคคล               
และพัฒนาบุคลากร ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ                          

 

4. สรุปรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน  
5. ประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร  

 
 
 
 
 
 
 



15 
 

2. แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เน้น ประสิทธิภำพในกำรอบรม 
 

แบบติดตำมผลกำรเข้ำร่วมโครงกำร เพื่อพัฒนำบุคลำกร 
กองกำรบริหำรงำนบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 ++++++++++++++++++++++++++++ 
 

1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมา                       
ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงสกัดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมน ามาถ่ายทอดเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน                     
กองการบริหารงานบุคคลรับทราบถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป ผู้เข้าร่วมโครงการโปรดอ่านข้อความใน                        
แต่ละข้อและท าเครื่องหมาย  ลงใน   รวมถึงเติมข้อความลงในข้อค าถามให้ครบถ้วน 
  2. การติดตามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   - ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
   - ตอนที่ 2 : การติดตามผลโครงการ 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1.1  เพศ    ชาย     หญิง 
1.2  อายุ    21 – 30 ปี     31 – 40 ปี       41 – 50 ปี  
      51 ปีขึ้นไป 
1.3  ประเภทต าแหน่ง   ข้าราชการ     พนักงานราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย 
      ลูกจ้างประจ า 
1.4  จ านวนหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม..................หลักสูตร 

1.4.1 หลักสูตรที่เข้าร่วม............................................................... ................................. 
1.4.2 หลักสูตรที่เข้าร่วม................................................................................................  
1.4.3 หลักสูตรที่เข้าร่วม........................................................................... ..................... 
1.4.4 หลักสูตรที่เข้าร่วม................................................................................................  
1.4.5 หลักสูตรที่เข้าร่วม....................................................................................... ......... 

 
ตอนที่ 2 : กำรติดตำมผลโครงกำร 

 2.1  ท่านได้รับความรู้ในเรื่องใดบ้าง (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................... 
2.2 ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างไร (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
           (มีต่อหน้า 2)   
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  2.3  หลังจากผ่านการเข้าร่วมโครงการแล้ว ท่านน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการ
ไปใช้อย่างไร 
   2.3.1  ท่านเริ่มน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ 
     หลังเข้าร่วมโครงการทันที    หลังเข้าร่วมโครงการภายใน 1 เดือน 
     หลังเข้าร่วมโครงการภายใน 3 เดือน   หลังเข้าร่วมโครงการภายใน 6 เดือน 
     ระยะเวลานอกเหนือจากนี้..................   ไม่ได้น าไปใช้  

 

  2.3.2  ท่านน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่    ใช้ในการปฏิบัติงาน 
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................. 
 

++ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ++ 
โปรดส่งคืน นำงสำวทัศณีย์  แย้มทัศน์ 

ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


