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ค าน า 

 แผนพัฒนำบุคลำกร  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่  ประจ ำปงีบประมำณ  2561 – 

2564  นี้  จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  ส ำนัก

ทะเบียนและประมวลผล  ให้มีควำมรู้  ทักษะ  ควำมสำมำรถ  ก ำหนดแผนงำน  โครงกำร  และกิจกรรม  เพื่อรองรับ

กำรพัฒนำบุคลำกร  โดยแผนพัฒนำบุคลำกรจะเป็นกลไกส ำคัญเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ของหนว่ยงำนไปสูก่ำรปฏบัิติ

อย่ำงเป็นรูปธรรม  และเอื้ออ ำนวยตอ่กำรปฏบัิตงิำนรวมถึงทัศนคติท่ีด ี  และกำรให้บริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพด้ำน

ทักษะ  ควำมช ำนำญในกำรท ำงำน  ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลำกรทุกระดับให้ไปในทิศทำงเดียวกัน  ซึ่งจะ

ท ำให้ได้บุคลำกรท่ีมีคุณภำพและสำมำรถปฏบัิตงิำนได้อย่ำงเตม็ท่ีและเกดิประโยชนส์ูงสุด  มุง่ไปสู่ควำมส ำเร็จตำม

เป้ำหมำยขององค์กร 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  หวังวำ่แผนพัฒนำบุคลำกรฉบับนี้จะเป็นแนวทำงที่ดีในกำรพัฒนำบุคลำกร

ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว ้  เพื่อเป็นเครื่องมือชว่ยพัฒนำศักยภำพของหนว่ยงำนไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิตำมเป้ำหมำย

ท่ีวำงไว ้ และพร้อมท่ีจะขับเคลื่อนหน่วยงำนตำมวิสัยทัศน์ต่อไป 
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ส ำนักงำนส ำนัก 

กุมภำพันธ์  2561 

   

 

 

 

 

 

 



 

                ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยเชยีงใหม ่
 

สารบัญ 

                หน้า 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมลูบุคลากร       1 – 15 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ประวัตคิวำมเป็นมำ       1 

1.2 ค่ำนยิม         4 

1.3 วสิัยทัศน์         4 

1.4 พันธกิจ         4 

1.5 ปรัชญำ         4  

1.6 ปณิธำน         4 

1.7 วัตถุประสงค์        5 

1.8 สมรรถนะหลัก        5 

1.9 โครงสร้ำงองค์กร        6 

1.10 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน       7 

2. ข้อมูลบุคลำกร 

2.1 เพศ         8 

2.2 ชว่งอำย ุ         8 

2.3 ระดับกำรศกึษำ        9 

2.4 ประเภท         10 

2.5 สังกัด         12 

2.6 จ ำนวนบุคลำกรท่ีจะเกษียณอำยุในปีงบประมำณ 2561 - 2564   15  
 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหส์ถานภาพของทรัพยากรบุคคล       16 – 18 
 

ส่วนที่ 3 การพัฒนาบุคลากร        19 – 29 

- หลักกำรและเหตุผล        19 

- วัตถุประสงค์         19 

- เป้ำหมำย         19 

- กำรพัฒนำบุคลำกรตำมคำ่นิยม       21 

- กำรพัฒนำบุคลำกรตำมสมรรถนะ      23 

- กำรพัฒนำบุคลำกรตำมกลุ่มประเภทของบุคลำกร     26 

   



 

                ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยเชยีงใหม ่
 

หน้า 

ส่วนที่ 4 แผนพัฒนารายบุคคล  (Individual Development Plan : IDP)   30 – 46 

- เป้ำหมำย         30 

- ประโยชนท่ี์คำดวำ่จะได้รับ       30 

- ตัวอยำ่งแผนพัฒนำรำยบุคคล       31  

 

 

 



 

                ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยเชยีงใหม ่
1 

 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป  และข้อมูลบคุลากร 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมา 

พ.ศ. 2507 มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่  ได้จัดต้ังงำนทะเบียนและประมวลผล กำรศึกษำขึ้นพร้อม

กับกำรกอ่ต้ังมหำวิทยำลัย  โดยระยะแรกงำนนีข้ึน้อยูก่ับกองกลำง  เรียกว่ำ  “แผนกทะเบียน” กำรท ำงำน

ท ำเป็นลักษณะ 1 หนว่ย  กล่ำวคือ ท ำงำนผสมผสำนกันตัง้แตง่ำนรับเข้ำศกึษำ งำนทะเบียนและ

ประมวลผล งำนทะเบียนและประมวลผล   งำนธุรกำร  งำนตรวจสอบและรับรองผล 

พ.ศ. 2509 เมื่อมีจ ำนวนนักศกึษำเพิ่มมำกขึ้น มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่จงึไดแ้ยกแผนกทะเบียน

ออกจำกกองกลำงแลว้ตัง้ชื่อใหม่เป็น “กองบริกำรศึกษำ” สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี แตก่ำรปฏบัิตงิำนก็

ยังเป็น 1  หนว่ยเหมอืนระยะแรก 

พ.ศ. 2518 กองบริกำรกำรศกึษำได้ปฏบัิตงิำนเป็นกำรภำยในโดยแบ่งออกเป็น 6 งำน  คือ 

1. ฝ่ำยธุรกำร 

2. ฝ่ำยรับเข้ำศึกษำและทะเบียนประวัติ 

3. ฝ่ำยรับลงทะเบียน 

4. ฝ่ำยบัตรระเบียนถำวร 

5. ฝ่ำยปริญญำบัตรและหนังสอืรับรอง 

6. ฝ่ำยตำรำงสอน  ตำรำงสอบ 

พ.ศ. 2521  ทบวงมหำวทิยำลัยได้มีหนังสอืท่ี  ทม.0202/22481  ลงวันท่ี  29  ธันวำคม  2521  

แบ่งสว่นรำชกำรของกองบริกำรกำรศกึษำออกเป็น 4 สำยงำน  คือ 

1. งำนทะเบียนและสถิตินักศกึษำ 

2. งำนตรวจสอบและรับรองผล 

3. งำนหลักสูตรและกำรสอน 

4. งำนธุรกำร (และบริหำรท่ัวไป) 

พ.ศ. 2527 กองบริกำรกำรศึกษำมีภำระงำนเพิ่มขึ้นตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร  

มหำวทิยำลัยจึงได้ประกำศแบ่งส่วนรำชกำรเพิ่มเตมิขึ้นภำยในกองบริกำรกำรศกึษำอกี 3 งำน  เพื่อรองรับ

งำนท่ีขยำยตัวมำกขึ้นคือ 
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1. งำนคัดเลอืกและรับเข้ำศึกษำ (ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ ลงวันท่ี  13  สิงหำคม  

2527) 

2. งำนคอมพิวเตอร์ช่วยระบบทะเบียนกำรศึกษำ (ตำมประกำศมหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ ลง

วันท่ี  4  กันยำยน  2527) 

3. งำนสง่เสริมและพัฒนำวิชำกำร (ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเชยีงใหม่  ลงวันท่ี  13  

สิงหำคม  2527) 

พ.ศ. 2529 ทบวงมหำวิทยำลัยได้เห็นชอบในหลักกำรเป็น “โครงกำรจัดตัง้ส ำนักทะเบียนและ

ประมวลผล”  โดยบรรจุไวใ้นแผนพัฒนำระยะที่ 6 (2530-2534) โดยแบ่งงำนออกเป็น  6  ฝ่ำย  ดังนี ้

1. ฝ่ำยรับเข้ำศึกษำและแนะแนวกำรศึกษำ 

2. ฝ่ำยตำรำงสอนและตำรำงสอบ 

3. ฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำ 

4. ฝ่ำยตรวจสอบและออกหนังสอืส ำคัญ 

5. ฝ่ำยสถิตแิละประมวลผลกำรศึกษำ 

6. ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร 

พ.ศ. 2532 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้เป็นสว่นรำชกำรตำมประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ  ฉบับพเิศษ  เล่มท่ี 106  ตอนท่ี 93 หนำ้ 9 ถึงหน้ำ 13  ลงวันท่ี  9 มถิุนำยน 2532  

มผีลบังคับใชว้ันท่ี  10 มถิุนำยน 2532 

พ.ศ. 2538  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้รับอนุมัติให้มีกำรแบ่งสว่นรำชกำรออกเป็น  7 

ฝ่ำยงำน  ตำมประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ  ฉบับประกำศท่ัวไป   เล่ม 112  ตอนพิเศษ 50 ง  หนำ้ 3  ถึง

หนำ้ 4  ลงวันท่ี  29  ธันวำคม  2538  ดังนี ้

1. ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

2. ฝ่ำยตรวจสอบและรับรองผลกำรศกึษำ 

3. ฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำ 

4. ฝ่ำยทะเบียนบัณฑิตศกึษำ 

5. ฝ่ำยแนะแนวกำรศึกษำและรับเข้ำศึกษำ 

6. ฝ่ำยบริหำรหลักสูตร  ตำรำงสอน  และตำรำงสอบ 

7. ฝ่ำยประมวลผลกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2551 มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่มฐีำนะเป็นมหำวิทยำลยัในก ำกับของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ

มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่  พ.ศ.2551 ตำมประกำศใน รำชกจิจำนุเบกษำ  ฉบับประกำศท่ัวไป  เล่มท่ี 125  

ตอนท่ี  44 ก  หนำ้ 28 ถึงหน้ำ 57  ลงวันท่ี  6  มนีำคม  2551  มผีลบังคับใชเ้มื่อวันท่ี  7  มนีำคม  2551  

มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่จงึได้มีกำรแบ่งหน่วยงำนในสว่นงำนวชิำกำรและส่วนงำนอื่น ตำมประกำศ
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มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่  ณ  วันท่ี  30 ธันวำคม  2551  โดยส ำนักทะเบียนและประมวลผลไดรั้บกำรแบ่ง

หนว่ยงำนออกเป็น   7 ฝ่ำย  ดังนี้ 

1. ส ำนักงำนส ำนัก 

2. ฝ่ำยแนะแนวและรับเข้ำศึกษำ 

3. ฝ่ำยบริหำรหลักสูตร  ตำรำงสอนและตำรำงสอบ 

4. ฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำปริญญำตรี 

5. ฝ่ำยตรวจสอบและรับรองผลกำรศกึษำ 

6. ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศและประมวลผลกำรศกึษำ 

7. ฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำบัณฑติศึกษำ 

ตอ่มำมีกำรปรับกำรแบ่งสว่นงำนในส ำนักงำนส ำนัก ตำมประกำศมหำวทิยำลัยเชยีงใหม่  เร่ือง  

กำรแบ่งงำนในส ำนักงำนสว่นงำนวชิำกำรและส ำนักงำนส่วนงำนอ่ืน  ประกำศ ณ วันท่ี  16 กรกฎำคม  

พ.ศ.2553  ดังนี ้

 

การแบ่งส่วนงานเดิม การแบ่งส่วนงานใหม่ 

1. งำนบริหำรและธุรกำร 1. งำนบริหำรท่ัวไป 

1) หนว่ยสำรบรรณ 

2) หนว่ยกำรเจ้ำหนำ้ที่ 

3) หนว่ยนโยบำยและแผน 

4) หนว่ยอำคำรสถำนท่ี 

1) หนว่ยธุรกำร 

2) หนว่ยบริหำรงำนบุคคล 

3) หนว่ยนโยบำยและแผน 

4) หนว่ยพัสดุ  อำคำรสถำนท่ีและ 

ยำนพำหนะ 

5) หนว่ยกำรเงิน  กำรคลัง 

2. งำนคลังและพัสด ุ 2. งำนบริกำรและประกันคุณภำพ 

1) หนว่ยกำรเงินและบัญช ี

2) หนว่ยพัสดุและยำนพำหนะ 

1) หนว่ยบริกำรวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์ 

2) หนว่ยบริหำรงำนวจิัยและประกัน 

คุณภำพ 
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1.2 ค่านิยม 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผลมคี่ำนยิมคือ  “RECORDS”  มคีวำมหมำย  ดังนี ้

   ถูกต้อง 

Reliable   เชื่อถอืได้ 

Efficient   มปีระสิทธิภำพ 

Customer focused  ใส่ใจกับผู้รับบริกำรให้ได้รับควำมพงึพอใจ 

On time   ตรงเวลำ 

Responsive   ตอบสนองทันกำรณ ์

Disciplined   เครง่ครัดในวนิัย 

Systematic  เป็นระบบ 

 

1.3 วิสัยทศัน ์

เป็นผู้น ำในระบบงำนทะเบียนกำรศึกษำ  ภำยใต้คำ่นิยม  “RECORDS” 

 

1.4 พันธกจิ 

1.4.1 จัดกำรและให้บริกำรระบบรับเข้ำศกึษำ  ระบบทะเบียนกำรศึกษำ  ซึ่งประกอบด้ย  งำนทะเบียน

ประวัตนิักศกึษำ  กำรบริหำรหลักสูตร  ตำรำงสอน  ตำรำงสอบ  กำรลงทะเบียน  กำรประมวลผล  

และกำรตรวจสอบและรับรองผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำ   

1.4.2 จัดกำรและให้บริกำรอำคำรเรียนรวมเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศกึษำของมหำวทิยำลัย 

1.4.3 ผลิตผลงำนวจิัยเพื่อกำรพัฒนำระบบงำนทะเบียนกำรศึกษำของมหำวทิยำลัย 

1.4.4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้พ่ึงพำตนเองได้ 

 

1.5 ปรัชญา 

พัฒนำองค์กรและใชเ้ทคโนโลยทัีนสมัย  เพื่อพัฒนำกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพ  โดยเนน้

ควำมรวดเร็ว  ถูกต้อง  แมน่ย ำ  มคีุณภำพ  และควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 

 

1.6 ปณิธาน 

สร้ำงควำมประทับใจในกำรให้บริกำร ด้วยกำรใชเ้ทคโนโลยท่ีีทันสมัย  ท่ีให้บริกำรอยำ่ง

รวดเร็ว  ถูกต้อง  มคีุณภำพ  และบริกำรด้วยไมตรีจิต 
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1.7 วตัถุประสงค ์

1.7.1 เพื่อด ำเนนิงำนกำรรับบุคคลเขำ้ศกึษำ  เพื่อให้ได้บุคคลที่มคีุณภำพเข้ำมำเป็นนักศกึษำ

มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ 

1.7.2 เพื่อเป็นศูนยข์้อมูลและให้บริกำรข้อมูลด้ำนประวัตแิละทะเบียนกำรศึกษำของนักศกึษำ

มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ 

1.7.3 เพื่อให้บริกำรอำคำรเรียนรวม  เพื่อกำรศกึษำท่ีมคีุณภำพ   ประสิทธิภำพ  และประสิทธิผล 

1.7.4 เพื่อให้บริกำรวิชำกำรด้ำนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบกำรรับเข้ำศึกษำและกำรประมวลผล 

1.7.5 เพื่อศึกษำ  วเิครำะห์  และวิจัยสถำบัน  เพื่อกำรพัฒนำระบบงำนทะเบียนกำรศกึษำของ

มหำวทิยำลัย 

1.7.6 เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำร  มีกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ  ร่วมกับกำรใช้หลักธรรมำภบิำล   และ

กำรมสี่วนร่วม 

 

1.8 สมรรถนะหลัก  

ควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรระบบรับสมัครและสอบคัดเลอืกเข้ำศกึษำ  กำรจัดกำรระบบงำน

ทะเบียน  กำรประมวลผลกำรศึกษำ  และกำรบริกำรทะเบียนนักศกึษำ 
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1.9 โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกัทะเบยีนและประมวลผล 

ฝ่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศและ

ประมวลผล 

กำรศึกษำ 

ฝ่ำยตรวจสอบและ 

รับรองผลกำรศึกษำ 

 

ฝ่ำยบริหำร

หลักสูตร 

ตำรำงสอนและ 

ตำรำงสอบ 

ฝ่ำยทะเบียน

กำรศึกษำ

ปริญญำตรี 

ฝ่ำยทะเบียน

กำรศึกษำ

บัณฑิตศกึษำ 

 

ส ำนักงำน 

ส ำนัก 

ฝ่ำย 

แนะแนวและ 

รับเข้ำศกึษำ 

โครงสร้ำงองคก์ร 

งำนบริกำรและประกัน

คุณภำพ 

งำนบริหำรทั่วไป 
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1.10 โครงสร้างการบรหิารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ำงำน 

บรกิำรและ 

ประกันคุณภำพ 

หัวหน้ำงำน 

บรหิำรทั่วไป 

คณะกรรมการอ านวยการ 

ประจ าส านัก 

ผู้อ านวยการส านัก 

(ผศ.ทศพร  พิชัยยา) 

คณะกรรมการบริหาร 

ประจ าส านักทะเบียนและ

รองผู้อ านวยการส านัก 

)บุญมาพฤษภ์ อาจารย์ ดร.(  

หัวหน้ำฝ่ำย

เทคโนโลยี

สำรสนเทศฯ 

รองผู้อ านวยการส านัก 

       (ผศ.ดร.วณัีน  บัณฑิตย์) 

รองผู้อ านวยการส านัก 

)รณชยั ปรารถนาผลอาจารย์ ดร.(  
เลขานุการส านัก 

หัวหน้ำฝ่ำย 

ทะเบียนกำรศึกษำ

บัณฑิตศกึษำ 

หัวหน้ำฝ่ำย 

บรหิำรหลักสูตร 

ตำรำงสอนและ 

ตำรำงสอบ 

หัวหน้ำฝ่ำย 

ตรวจสอบและ

รับรองผล

กำรศึกษำ 

หัวหน้ำฝ่ำย 

ทะเบียนกำรศึกษำ 

ปรญิญำตร ี

หัวหน้ำฝ่ำย 

แนะแนวและรับเข้ำ

ศึกษำ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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2. ข้อมูลบุคลากร 

ปีงบประมำณ 2561  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มบุีคลำกรท้ังสิ้น  67  คน  สำมำรถแสดงข้อมูลได้

ตำมตำรำง  ดังนี ้

2.1 เพศ 

 
  จำกแผนภูม ิ บุคลำกรส ำนักทะเบียนเป็นเพศชำย  30 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.78  เป็นเพศหญิง  

37 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.22  

 

2.2 ช่วงอาย ุ

 
  จำกแผนภูม ิ บุคลำกรส ำนกัทะเบียนและประมวลผล  มีชว่งอำยุ 31-40 ปี มำกที่สุด  จ ำนวน 

22 คน  คิดเป็นร้อยละ  32.83  รองลงมำคือชว่งอำยุ 50 ปีขึน้ไป  จ ำนวน  18 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.87   

ชาย, 44.78
หญิง, 55.22

เพศ

ชาย

หญิง

21-30 ปี, 14.92

31-40 ปี, 32.83

41-50 ปี, 25.37

50 ปีขึน้ไป, 26.87

ช่วงอายุ

21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

50 ปีขึน้ไป
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ปริญญาเอก, 4.48

ปริญญาโท, 22.39

ปริญญาตรี, 61.19

ต า่กว่าปริญญาตรี, 
11.94

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ชว่งอำยุ 41-50 ปี  จ ำนวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.37 และชว่งอำยุท่ีมีน้อยท่ีสุดคือ  ชว่งอำยุ 21-30 ปี  

จ ำนวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.92  

  
2.3 ระดับการศกึษา 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกแผนภูม ิ  บุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มรีะดับกำรศกึษำระดับ  ปริญญำตรี

มำกที่สุด  จ ำนวน  41 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.19  รองลงมำคือระดับปริญญำโท  จ ำนวน  15 คน  คดิ

เป็นร้อยละ  22.39  ระดับต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี  จ ำนวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ  11.94  และระดับ

ปริญญำเอก  จ ำนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.48 
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2.4 ประเภท 

 
  จำกแผนภูม ิ บุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล  แบง่เป็น 

1. กลุ่มผู้น ำระดับสูง  จ ำนวน  13 คน  คิดเป็นร้อยละ  19.40 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทศพร  พชิัยยำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วณีัน  บัณฑิตย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

3 อำจำรย์ ดร.รณชัย  ปรำรถนำผล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

4 อำจำรย์ ดร.พฤษภ ์ บุญมำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

5 นำงวำรุณี  ศรีนำค เลขำนุกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

6 นำงนสิำกร  สุทธิแป้น หัวหน้ำฝ่ำยแนะแนวและรับเข้ำศึกษำ 

7 นำยกติศิักดิ์  อัศววุฒิไกร หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรหลักสูตร ตำรำงสอน  ตำรำงสอบ 

8 นำยอ ำนวย  โพธินำม หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำปริญญำตรี 

9 นำงสำวเสำวลักษณ์  สมบูรณ์ผล หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำบัณฑติศึกษำ 

10 นำยมงคล  ปินตำโมงค ์ หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบและรับรองผลกำรศกึษำ 

11 นำยพิเชฐ  จันทรเสนำวงค ์ หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ 

12 นำงพไิลพร  วงศ์ภูงำ หัวหน้ำงำนบริหำรท่ัวไป 

13 นำงแสงสุรีย์  ค ำตุ้ย หัวหน้ำงำนบริกำรและประกันคณุภำพ 
 

 

กลุ่มผู้น าระดับสูง, 19.4

กลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ, 35.82

กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ,
13.43

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป, 
31.34

กลุ่มบุคลากร

กลุม่ผูน้  าระดบัสงู

กลุม่งานสนบัสนนุวิชาการ

กลุม่งานพฒันาระบบฯ

กลุม่งานบริหารทั่วไป
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2. กลุ่มงำนสนับสนุนวชิำกำร  จ ำนวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.82 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นำงอัมภำพันธ์  คันธรส พนักงำนปฏบัิตงิำน 

2 นำงสำวกำนตพ์ชิชำ  กระบี่นอ้ย พนักงำนปฏิบัตงิำน 

3 นำงสำวชนนิกำนต ์ เครอืย่ังยนื พนักงำนปฏิบัตงิำน 

4 นำงสำวพันธมนัส  กฤทศิลป์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

5 นำงพัทธนันท์  แก้วชุม นักวชิำกำรศึกษำ  ระดับช ำนำญกำร 

6 นำงศิริพร  มณทิีพย ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

7 นำงสำวปณิตำ  ภคูรองแถว พนักงำนปฏิบัตงิำน 

8 นำยวันชัย  ไทยยันโต พนักงำนปฏิบัตงิำน 

9 นำงสุล ี กองศรี พนักงำนปฏิบัตงิำน 

10 นำงสำวจันทิมำ  ทับไธสงค ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

11 นำงสำวปิยรัตน์  พุทธหนอ่แกว้ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

12 นำยจักรพงศ์  คิว้ดวงตำ พนักงำนปฏบัิตงิำน 

13 นำงสำวณัฐชยำ  อนิหลง พนักงำนปฏิบัตงิำน 

14 นำยอรรถกร  คุณพันธ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

15 นำงธิดำวรรณ  คุณพันธ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

16 นำงสำวปรำณี  อริยพฤกษ ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

17 นำยสิทธิพล  สกุลพรรณ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

18 นำงหยำดนที  ปินตำโมงค ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

19 นำงสำวอ ำไพ  อภิรมย์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

20 นำงสำวพไิลศรี  ศรีวิเรือน พนักงำนปฏิบัตงิำน 

21 นำงสำวทัศนีย์  อินทหมื่น พนักงำนปฏิบัตงิำน 

22 นำงล ำดวน  ศรีโรย พนักงำนปฏิบัตงิำน 

23 นำงธนัษฎำ  เจรญิรักษ ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

24 นำงสำวชนัยพร  ชนะพูล พนักงำนปฏิบัตงิำน 
 

3. กลุ่มงำนพัฒนำระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ  13.43 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นำยธนสำร  เมอืงสุข นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

2 นำยมรกต  กำวินจันทร์ พนักงำนชำ่ง 

3 นำยณรงค์เดช  วโิรจน์สกลกุล นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 

4 นำยนครนิทร์  แก้วญำนะ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 

5 นำยสังเวยีน  กุณำ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

6 นำงสำวอสมำ  ต๊ะค ำ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 

7 นำยนัฐกรณ์  บัวเจรญิ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 

8 นำยณัฐพงษ์  มังคละศรี นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 

9 นำยกันตพล  ศรีธิยศ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 

 

4. กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป  จ ำนวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.34 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นำยสมศักดิ์  ใจวงศเ์พ็ญ นักวชิำกำรพัสดุ  ระดับช ำนำญกำร 

2 นำยชัชวำลย ์ ทองค ำ ชำ่งเทคนิค  ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

3 นำงอัมพร  สงค์ประเสริฐ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

4 นำงเสำวรีย์  บุญชัย เจ้ำหนำ้ที่ส ำนักงำน 

5 นำงเสำรแ์ก้ว  สว่ำงทิศ นักกำรเงินและบัญช ี

6 นำงสำวชุลีพร  บูรณสมภพ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

7 นำงวจิิตรกำนต์  อัศววุฒไิกร พนักงำนปฏิบัตงิำน 

8 นำยธนำกร  ก้อนทองดี พนักงำนปฏิบัตงิำน 

9 นำยพงศกร  แสงทอง พนักงำนปฏิบัตงิำน 

10 นำงจิดำภำ  โตทอง พนักงำนปฏิบัตงิำน 

11 นำงสำวลักขณำ  ทองค ำมำ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

12 นำยกัมปนำท  สำณะเสน พนักงำนปฏิบัตงิำน 

13 นำงสำวจินตนำ  สิทธิเทพ นักกำรเงินและบัญช ี

14 นำงเพ็ญจันทร์  ศรีวิชัย เจ้ำหนำ้ที่ส ำนักงำน 

15 นำยพิจักษณ์  ปัญญำทอง เจ้ำหนำ้ที่ส ำนักงำน 

16 นำยธีรยุทธ์  คิว้ดวงตำ พนักงำนบริกำรฝีมอื (ด้ำนเทคนคิและเคร่ืองยนต)์ 

17 นำงสำวสุมำล ี จักรเ์งำ พนักงำนบริกำรท่ัวไป 

18 นำยอินถำ  ทพิย์ค ำมำ พนักงำนสถำนท่ี 

19 นำยสมพงษ์  ไชยชนะ พนักงำนสถำนท่ี 

20 นำยวัลลภ  แก้วปัญญำ พนักงำนสถำนท่ี 

21 นำยอุทัย  ใจด ี พนักงำนบริกำรท่ัวไป 
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2.5 สังกัด 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทศพร  พชิัยยำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วณีัน  บัณฑิตย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

3 อำจำรย์ ดร.รณชัย  ปรำรถนำผล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

4 อำจำรย์ ดร.พฤษภ ์ บุญมำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

ส านักงานส านัก 

1 นำงวำรุณี  ศรีนำค เลขำนุกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

2 นำงพไิลพร  วงศ์ภูงำ หัวหน้ำงำนบริหำรท่ัวไป 

3 นำงแสงสุรีย์  ค ำตุ้ย หัวหน้ำงำนบริกำรและประกันคณุภำพ 

4 นำยสมศักดิ์  ใจวงศเ์พ็ญ นักวชิำกำรพัสดุ ระดับช ำนำญกำร 

5 นำยชัชวำลย ์ ทองค ำ ชำ่งเทคนิค  ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

6 นำงอัมพร  สงค์ประเสริฐ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

7 นำงเสำวรีย์  บุญชัย เจ้ำหนำ้ที่ส ำนักงำน 

8 นำงเสำรแ์ก้ว  สว่ำงทศิ นักกำรเงินและบัญช ี

9 นำงสำวชุลีพร  บูรณสมภพ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

10 นำงวจิิตรกำนต์  อัศววุฒไิกร พนักงำนปฏิบัตงิำน 

11 นำยธนำกร  ก้อนทองดี พนักงำนปฏิบัตงิำน 

12 นำยพงศกร  แสงทอง พนักงำนปฏิบัตงิำน 

13 นำงจิดำภำ  โตทอง พนักงำนปฏิบัตงิำน 

14 นำงสำวลักขณำ  ทองค ำมำ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

15 นำยกัมปนำท  สำณะเสน พนักงำนปฏิบัตงิำน 

16 นำงสำวจินตนำ  สิทธิเทพ นักกำรเงินและบัญช ี

17 นำงเพ็ญจันทร์  ศรีวิชัย เจ้ำหนำ้ที่ส ำนักงำน 

18 นำยพิจักษณ ์ ปัญญำทอง เจ้ำหนำ้ที่ส ำนักงำน 

19 นำยธีรยุทธ์  คิว้ดวงตำ พนักงำนบริกำรฝีมอื (ด้ำนเทคนคิและเคร่ืองยนต)์ 

20 นำงสำวสุมำล ี จักรเ์งำ พนักงำนบริกำรท่ัวไป 

21 นำยอินถำ  ทพิย์ค ำมำ พนักงำนสถำนท่ี 

22 นำยสมพงษ์  ไชยชนะ พนักงำนสถำนท่ี 

23 นำยวัลลภ  แก้วปัญญำ พนักงำนสถำนท่ี 

24 นำยอุทัย  ใจด ี พนักงำนบริกำรท่ัวไป 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

ฝ่ายแนะแนวและรับเขา้ศึกษา 

25 นำงนสิำกร  สิทธิแป้น หัวหน้ำฝ่ำยแนะแนวและรับเข้ำศึกษำ 

26 นำงอัมภำพันธ์  คันธรส พนักงำนปฏิบัตงิำน 

27 นำงสำวกำนตพ์ชิชำ  กระบี่นอ้ย พนักงำนปฏิบัตงิำน 

28 นำงสำวชนนิกำนต ์ เครอืย่ังยนื พนักงำนปฏิบัตงิำน 

29 นำงสำวพันธมนัส  กฤทศิลป์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

ฝ่ายบริหารหลักสูตร  ตารางสอน  และตารางสอบ 

30 นำยกติศิักดิ์  อัศววุฒิไกร หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรหลักสูตรฯ 

31 นำงพัทธนันท์  แก้วชุม นักวชิำกำรศึกษำ ระดับช ำนำญกำร 

32 นำงศิริพร  มณทิีพย ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

33 นำงสำวปณิตำ  ภคูรองแถว พนักงำนปฏิบัตงิำน 

ฝ่ายทะเบียนการศกึษาปริญญาตรี 

34 นำยอ ำนวย  โพธินำม หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำปริญญำตรี 

35 นำยวันชัย  ไทยยันโต พนักงำนปฏิบัตงิำน 

36 นำงสุล ี กองศรี พนักงำนปฏิบัตงิำน 

37 นำงสำวจันทิมำ  ทับไธสงค ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

38 นำงสำวปิยรัตน์  พุทธหนอ่แกว้ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

39 นำยจักรพงศ์  คิว้ดวงตำ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

40 นำงสำวณัฐชยำ  อนิหลง พนักงำนปฏิบัตงิำน 

ฝ่ายทะเบียนการศกึษาบณัฑติศกึษา 

41 นำงสำวเสำวลักษณ์  สมบูรณ์ผล หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำบัณฑติศึกษำ 

42 นำยอรรถกร  คุณพันธ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

43 นำงธิดำวรรณ  คุณพันธ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

44 นำงสำวปรำณี  อริยพฤกษ ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

45 นำยสิทธิพล  สกุลพรรณ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

46 นำยมงคล  ปินตำโมงค ์ หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบและรับรองผลกำรศกึษำ 

47 นำงหยำดนที  ปินตำโมงค ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

48 นำงสำวอ ำไพ  อภิรมย์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 

49 นำงสำวพไิลศรี  ศรีวิเรือน พนักงำนปฏิบัตงิำน 

50 นำงสำวทัศนีย์  อินทหมื่น พนักงำนปฏิบัตงิำน 

51 นำงล ำดวน  ศรีโรย พนักงำนปฏิบัตงิำน 

52 นำงธนัษฎำ  เจรญิรักษ ์ พนักงำนปฏิบัตงิำน 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

53 นำงสำวชนัยพร  ชนะพูล พนักงำนปฏิบัตงิำน 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 

54 นำยพิเชฐ  จันทรเสนำวงค ์ หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ 

55 นำยธนสำร  เมอืงสุข นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

56 นำยมรกต  กำวินจันทร์ พนักงำนชำ่ง 

57 นำยณรงค์เดช  วโิรจน์สกลกุล นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 

58 นำยนครนิทร์  แก้วญำณะ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 

59 นำยสังเวยีน  กุณำ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 

60 นำงสำวอสมำ  ต๊ะค ำ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 

61 นำยนัฐกรณ์  บัวเจรญิ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 

62 นำยณัฐพงษ์  มังคละศรี นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์  

63 นำยกันตพล  ศรีธิยศ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 

 

2.6 จ านวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุในปงีบประมาณ 2561 – 2564 

ปีงบประมาณ จ านวน ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

2561 4 นำงนสิำกร  สุทธิแป้น 

นำงพไิลพร  วงศ์ภูงำ 

นำงอัมภำพันธ์  คันธรส 

นำยสมพงษ์  ไชยชนะ 

หัวหน้ำฝ่ำยแนะแนวฯ 

หัวหน้ำงำนบริหำรท่ัวไป 

พนักงำนปฏิบัตงิำน 

พนักงำนสถำนท่ี 

2562 4 นำงพัทธนันท์  แก้วชุม 

นำงเสำวรีย์  บุญชัย 

นำยวันชัย  ไทยยันโต 

นำงจิดำภำ  โตทอง 

นักวชิำกำรศึกษำ  ระดับช ำนำญกำร 

เจ้ำหนำ้ที่ส ำนักงำน 

พนักงำนปฏิบัตงิำน 

พนักงำนปฏิบัตงิำน 

2563 1 นำยวัลลภ  แก้วปัญญำ พนักงำนสถำนท่ี 

2564 6 นำงวำรุณี  ศรีนำค 

นำยสมศักดิ์  ใจวงศเ์พ็ญ 

นำยอินถำ  ทพิย์ค ำมำ 

นำยอุทัย  ใจด ี

นำงล ำดวน  ศรีโรย 

นำงสำวสุมำล ี จักรเ์งำ 

เลขำนุกำรส ำนักทะเบียนฯ 

นักวชิำกำรพัสดุ  ระดับช ำนำญกำร 

พนักงำนสถำนท่ี 

พนักงำนบริกำรท่ัวไป 

พนักงำนปฏิบัตงิำน 

พนักงำนบริกำรท่ัวไป 
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ส่วนที่ 2 

การวเิคราะห์สถานภาพของทรัพยากรบุคคล  ส านักทะเบียนและประมวลผล 

1. จุดแข็ง 

 บุคลำกรส่วนใหญ่ปฏบัิตงิำนกับส ำนักทะเบียนและประมวลผลมำเป็นเวลำนำน  จึงมคีวำมรักและควำม

ผูกพันกับส่วนงำนสูง 

 มงีบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเพยีงพอ 

 มเีครื่องมือ อุปกรณ ์ และเทคโนโลยีสมัยใหมท่ี่สนับสนนุกำรปฏบัิตงิำนอย่ำงเพยีงพอ และมี

ประสิทธิภำพ 

 บุคลำกรส่วนใหญ่มคีวำมช ำนำญในงำนท่ีรับผิดชอบ 

 มกีำรน ำเทคโนโลยมีำประยุกตใ์ชใ้นกำรปฏบัิตงิำน 

2. จุดอ่อน 

 ยังไม่มีกำรด ำเนนิกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรอยำ่งจริงจังและต่อเนื่อง 

 บุคลำกรมขี้อจ ำกัดในกำรติดต่อสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ 

 ผลสัมฤทธ์ิระบบกำรพัฒนำบุคลำกรยังไม่เกิดเป็นรูปธรรม  ขำดกำรตดิตำมประเมินผลกำรพัฒนำ

บุคลำกรอย่ำงจรงิจังและต่อเนือ่ง 

 บุคลำกรขำดแรงจูงใจในกำรพฒันำตนเองและไมเ่ต็มใจเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

 ขำดกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (Individual Development Plan) 

 บุคลำกรกลุ่มบริกำรได้รับกำรพฒันำน้อย 

 บุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์  มีทักษะ  ควำมเชี่ยวชำญ  อยู่ในวัยใกล้เกษยีณ 

 บุคลำกรรุ่นใหมย่ังขำดประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

 ทัศนคติของบุคลำกรตอ่งำนบริกำร 

3. โอกาส 

 ยุคปัจจุบันมคีนท่ีมีควำมรู้  ควำมสำมำรถจ ำนวนมำก  ท ำให้ส่วนงำนมีโอกำสคัดเลอืกคนท่ีมคีวำมรู้  

ควำมสำมำรถเข้ำมำท ำงำน 

 ควำมเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยู่เสมอ ท ำให้บุคลำกรตอ้งปรับตัวและให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำตนเอง 

 เทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว  ท ำให้บุคลำกรตอ้งปรับเปลี่ยนวธีิกำรท ำงำนและ

พัฒนำตนเองให้สอดรับกับวิวัฒนำกำรสมัยใหม ่
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4. อุปสรรค 

 อัตรำก ำลังของพนักงำนมหำวิทยำลัยประจ ำที่ได้รับจำกมหำวิทยำลัยมจี ำนวนจ ำกดั 

 กำรปฏบัิตงิำนถูกจ ำกัดด้วยกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกำศ  และนโยบำยจำกส่วนกลำง  และจำก

มหำวทิยำลัย
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จุดแข็ง 

1. บุคลำกรส่วนใหญ่ปฏบัิตงิำนมำเป็นเวลำนำน  จึงมคีวำมรักและ

ควำมผูกพันกับสว่นงำนสูง 

2. มงีบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเพยีงพอ 

3. มเีครื่องมือ  อุปกรณ ์  และเทคโนโลยทัีนสมัยท่ีสนับสนุนกำร

ปฏบัิต ิงำนอยำ่งเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 

4. บุคลำกรส่วนใหญ่มคีวำมช ำนำญในงำนท่ีรับผิดชอบ 

5. มกีำรน ำเทคโนโลยมีำประยุกตใ์ชใ้นกำรปฏบัิตงิำน 

 

จุดอ่อน 

1. ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรอยำ่งจริงจังและต่อเนื่อง 

2. บุคลำกรมขี้อจ ำกัดในกำรติดต่อสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ 

3. ผลสัมฤทธ์ิระบบกำรพัฒนำบุคลำกรยังไม่เกิดเป็นรูปธรรม ขำดกำรติดตำม

ประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงจรงิจังและต่อเนื่อง 

4. บุคลำกรขำดแรงจูงใจในกำรพฒันำตนเองและไมเ่ต็มใจเขำ้รับกำรฝึกอบรม 

5. ขำดกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (IDP) 

6. บุคลำกรกลุ่มบริกำรได้รับกำรพฒันำน้อย 

7. บุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ มีทักษะ ควำมเช่ียวชำญ  อยูใ่นวัยใกล้เกษยีณ 

8. บุคลำกรรุ่นใหมย่ังขำดประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

9. ทัศนคติของบุคลำกรตอ่งำนบริกำร 

 

โอกาส 

1. ยุคปัจจุบันมคีนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถจ ำนวนมำก  ท ำให้ส่วนงำน

มโีอกำสคัดเลอืกคนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเขำ้มำท ำงำน 

2. ควำมเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยู่เสมอ  ท ำให้บุคลำกรตอ้งปรับตัว

และให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำตนเอง 

3. เทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว  ท ำให้บุคลำกร

ตอ้งปรับเปลี่ยนวธีิกำรกำรท ำงำนและพัฒนำตนเอง ให้สอดรับกับ

ววิัฒนำกำรสมัยใหม ่

 

อุปสรรค 

1. อัตรำก ำลังของพนักงำนมหำวิทยำลัยประจ ำที่ได้รับจำก  

มหำวทิยำลัยมจี ำนวนจ ำกัด 

2. กำรปฏบัิตงิำนถูกจ ำกัดด้วยกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  

ประกำศ  และนโยบำยจำกส่วนกลำง  และจำกมหำวิทยำลัย 

SWOT 
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ส่วนที่ 3 

การพัฒนาบุคลากร 

หลักการและเหตุผล 

 กำรพัฒนำบุคลำกร  ถือวำ่เป็นสิ่งส ำคัญที่จะน ำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จ  เนื่องจำกบุคลำกรจะเป็นผู้ผลักดันให้

ภำรกิจต่ำงๆ ขององค์กรส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค ์  และพัฒนำองค์กรในทุกดำ้นให้ประสบควำมส ำเร็จได ้  ดังนัน้

องคก์รจ ำเป็นต้องมกีำรก ำหนดกรอบแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรให้มคีวำมรู้  ควำมสำมำรถ  มสีมรรถนะสอดคลอ้งตำม

เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ขององค์กร  ตลอดจนมทัีศนคติท่ีดใีนกำรท ำงำนเพ่ือจะท ำให้องคก์รเกิดกำรพัฒนำอย่ำงตอ่เนื่อง

และก้ำวหนำ้   

จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจึงเห็นควำมส ำคัญและจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรขึน้  

เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยตอ่ไป  โดยตอบสนองและเชื่อมโยงกับด้ำน

ตำ่ง ๆ  ดังนี ้

1. กำรพัฒนำบุคลำกรตำมคำ่นิยม “RECORDS” ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

2. กำรพัฒนำบุคลำกรตำมสมรรถนะท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดไว ้

3. กำรพัฒนำบุคลำกรตำมกำรแบ่งกลุม่ประเภทของบุคลำกร 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนำระบบกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักทะเบียนและประมวลผล  โดยสอดคลอ้งกับค่ำนยิม , สมรรถนะ  

และกลุ่มประเภทของบุคลำกร 

2. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ 

3. เพื่อให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏบัิตงิำน 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

บุคลำกรร้อยละ  100  ได้รับกำรพัฒนำ 

 

2. เป้าหมายเชิงคณุภาพ 

บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับกำรปฏบัิตงิำน  และสำมำรถน ำ

ควำมรู้ท่ีได้รับมำใชเ้พิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนใหม้ปีระสิทธิภำพได้ 
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 โดยในกำรพัฒนำบุคลำกร  สำมำรถด ำเนินกำรได้หลำยวิธีตำมควำมเหมำะสม  ได้แก ่

1. กำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง   (Self – Learning) 

2. กำรฝึกปฏบัิต ิ    (On – the – job Training : OJT) 

3. กำรสอนงำน    (Coaching) 

4. กำรมอบหมำยงำนเป็นโครงกำร  (Project Assignment) 

5. กำรตดิตำมหัวหนำ้งำน   (Work Shadowing) 

6. ฝึกอบรม / สัมมนำ   (Training & Seminar) 

7. กำรอภิปรำย    (Symposium) 

8. ปรึกษำหำรอื    (Conseling) 

  



 

                ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยเชยีงใหม ่
21 

 

ด้านที่ 1  การพัฒนาบุคลากรตามคา่นยิม “RECORDS” ของส านกัทะเบียนและประมวลผล 

ล าดับ ค่านิยม โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิการ ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

1 Reliable 

เชื่อถือได้ 

กำรฝึกอบรม “เทคนิคกำรจัดกำรกับข้อผิดพลำด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน” 

 

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

2 Efficient 

มีประสิทธิภำพ 

กำรฝึกอบรม “กำรพัฒนำตนเองและปรับปรุง

กระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธภิำพ” 
 

กิจกรรมกำรพัฒนำทักษะภำษำองักฤษ 

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

3 Customer focused 

ใสใ่จผู้รับบริกำรให้ได้รับควำมพึงพอใจ 

กำรฝึกอบรม “กลยุทธ์มัดใจลูกค้ำดว้ยกำรบรกิำรที่

เป็นเลิศ” 
 

กำรฝึกอบรม “เทคนคิกำรแก้ปญัหำต่อภำวะฉุกเฉิน

ที่มำจำก Social Media” 

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

4 On time 

ตรงเวลำ 

กำรฝึกอบรม “กำรบรหิำรเวลำและกำรวำงแผน

งำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร ปฏบิัติงำน” 

 

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

5 Responsive 

ตอบสนองทันกำรณ์ 

กำรฝึกอบรม“กลยุทธ์กำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว” 

 

 

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

6 Disciplined 

เคร่งครัดในวินัย 

กำรฝึกอบรม “จิตวทิยำกำรพัฒนำวินัยและ

ประสิทธิภำพกำรปฏบิัติงำน”  

 

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

7 Systematic 

เป็นระบบ 

กำรฝึกอบรม “กำรคิดเปน็ระบบเพื่อกำรตัดสินใจ

และแก้ปัญหำอย่ำงมปีระสิทธิภำพ” 

 

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 
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ด้านที่ 2  การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

สมรรถนะหลัก 

ล าดับ สมรรถนะ โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิการ ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ ์

 

กำรฝึกอบรม “กำรพัฒนำตนเองและปรับปรุง

กระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธภิำพ” 

 

กำรฝึกอบรม  “EQ กบัควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน”  

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

2 กำรบรกิำรที่ดี 

 

กำรฝึกอบรม “กลยุทธ์มัดใจลกูค้ำด้วย  กำร

บรกิำรที่เป็นเลิศ” 

 

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

3 กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชพี 

 

กำรฝึกอบรม “เทคนคิกำรเรียนรู้เพื่อควำม

เชี่ยวชำญในงำนอำชีพ” 

 

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

4 กำรยึดมั่นในควำมถกูต้องชอบธรรม 

และจรยิธรรม 

กำรฝึกอบรม “จริยธรรมกับกำรท ำงำน” 

 

 

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

5 กำรท ำงำนเป็นทีม 

 

กำรฝึกอบรม “กำรท ำงำนร่วมกันในองค์กรอย่ำง

มีประสิทธิภำพ  ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลง” 

 

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 
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สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 

ล าดับ สมรรถนะ โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิการ ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

1 กำรคิดวิเครำะห ์

 

กำรฝึกอบรม “กำรคิดเป็นระบบเพื่อกำรตัดสินใจ

และแก้ปัญหำอย่ำงมปีระสิทธิภำพ” 

 

กำรฝึกอบรม  “กำรคิดอย่ำงสรำ้งสรรค์และกำร

คิดเชิงวิเครำะห”์ 

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

2 กำรตรวจสอบควำมถกูต้องตำม 

กระบวนกำร 

กำรฝึกอบรม “กำรบรหิำรกระบวนกำร ท ำงำน

อย่ำงเปี่ยมประสิทธิผล” 

 

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

3 กำรสืบเสำะหำข้อมูล 

 

- กำรฝึกอบรม “กำรใชเ้ทคโนโลยแีบบ Digital  

เพื่อกำรเรียนรู้” 

 

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

4 กำรมองภำพองค์รวม 

 

กำรฝึกอบรม “กำรมองภำพองค์รวม” 

 

 

บุคลำกรทกุคน     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 
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สมรรถนะทางการบรหิาร (กลุ่มผู้น าระดับสงู) 

ล าดับ สมรรถนะ โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิการ ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

1 สภำวะผูน้ ำ 

 

กำรฝึกอบรม “ทักษะและศิลปะกำรเป็นหัวหนำ้ที่

ด”ี 

 

กลุ่มผูน้ ำระดับสูง     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

2 วิสัยทัศน์ 

 

กำรฝึกอบรม “ผู้น ำที่มีวสิัยทัศน์และ   คุณธรรม” 

 

 

กลุ่มผูน้ ำระดับสูง     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

3 กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ 

 

กำรฝึกอบรม “กำรบรหิำรเชิงยุทธศำสตร์

ภำครัฐ” 

 

กลุ่มผูน้ ำระดับสูง     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

4 ศักยภำพเพื่อน ำกำรปรับเปลี่ยน 

 

กำรฝึกอบรม “กำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงเพื่อ

ขับเคลื่อนองคก์ร” 

 

กลุ่มผูน้ ำระดับสูง     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

5 กำรควบคมุตนเอง 

 

กำรฝึกอบรม “กำรบรหิำรอำรมณอ์ย่ำงมือ

อำชีพ” 

 

กลุ่มผูน้ ำระดับสูง     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

6 กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน 

 

กำรฝึกอบรม “เทคนคิกำรมอบหมำยงำนและ

สอนงำน” 

 

กลุ่มผูน้ ำระดับสูง     - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 
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ด้านที่ 3  การพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มประเภทของบุคลากร 

ล าดับ กลุ่มประเภทของบุคลากร โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

1 กลุ่มงำนสนับสนุนวชิำกำร 

 

1. กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ระหว่ำงฝ่ำย 

1.1 ควำมรูเ้กี่ยวกับข้อบังคับฯ ป.ตรี พ.ศ.2561 

1.2 กำรจัดกำรระบบ TCAS 

1.3 กำรโอนหน่วยกิตและเทียบโอนหน่วยกิต 

1.4 กำรจัดกำรเรื่องงำนทะเบียนประวัตินักศึกษำ 

 

นักวิชำกำรศึกษำ 

และพนักงำนปฏบิัต ิ

งำนฝ่ำยแนะแนวฯ , 

ฝ่ำยบรหิำรลักสูตรฯ, 

ฝ่ำยทะเบียน ป.ตร,ี 

ฝ่ำยทะเบียนบัณฑิต 

และฝำ่ยตรวจสอบฯ 

 

 
 

 

 

 

 
 

  - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

2 กลุ่มงำนพัฒนำระบบและโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 

1. กำรฝึกอบรมเร่ืองภำษำ Golang 

2. กำรอบรมเรือ่งระบบเครือข่ำยของส ำนักทะเบียนและ

ประมวลผล 

3. กำรอบรมเร่ืองกำรพัฒนำเว็บด้วย React 1 

4. กำรอบรมเร่ืองกำรพัฒนำเว็บด้วย React 2 

นักวิชำกำร 

คอมพิวเตอร์ 

 

    - KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 

3 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 

งำนบริหำรทั่วไป 

1. หน่วยธุรกำร 

   - กำรฝึกอบรม “กลยุทธก์ำรบรหิำรและพัฒนำงำน  

      ธุรกำรและส ำนักงำนยุคใหม่” 
 

2. หน่วยบรหิำรงำนบุคคล 

   - กำรฝึกอบรม “สูตร สถิต ิและรำยงำน  เพื่อกำร 

      วิเครำะห์ในงำนบรหิำรทรัพยำกรมนุษย์” 
 

3. หน่วยนโยบำยและแผน 

   - กำรฝึกอบรม “เทคนิคกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลงัเพื่อ 

      กำรวำงแผนก ำลังคน” 

 

เจ้ำหน้ำที่ส ำนกังำน

และพนักงำนปฏบิัติ 

งำนหน่วยธุรกำร 
 

พนักงำนปฏิบัติงำน 

หน่วยบรหิำรงำน 

บุคคล 
 

พนักงำนปฏิบัติงำน 

หน่วยนโยบำยและ 

แผน 

     

- KPI รำยบุคคล 

- KPI ระดับฝ่ำย/งำน 

- KPI ระดับองคก์ร 
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ล าดับ กลุ่มประเภทของบุคลากร โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

4. หน่วยกำรเงิน  กำรคลงั 

   - กำรฝึกอบรม “กำรเสรมิสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรเงิน 

      กำรคลังภำครัฐส ำหรับผูป้ฏิบัตงิำน” 

 

 
 

5. หน่วยพัสดุ  ยำนพำหนะ  และอำคำรสถำนที ่

   - กำรฝึกอบรม “กำรบรหิำรพัสดตุำม พรบ. กำร 

      จัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบรหิำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 

      2560” 

   - กำรฝึกอบรม “กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรปฏิบัตงิำน 

      ด้ำนพัสดุ  ตำม พรบ.  กำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำร 

      บรหิำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560” 
   
   - กำรฝึกอบรม “กำรบรหิำรจัดกำรภำยใน อำคำร 

      สถำนที่เบือ้งต้น” 

 

 

 

 
 

   - กำรฝึกอบรม “กำรสรำ้งจิตส ำนกึกำรอนุรักษ ์

      พลังงำนในอำคำร” 

 

 

 

นักกำรเงินและบญัชี , 

พนักงำนปฏิบัติงำน

และเจ้ำหน้ำที่ส ำนกั 

งำน หน่วยกำรเงนิ  

กำรคลัง 
 

นักวิชำกำรพัสดแุละ

พนักงำนปฏิบัติงำน  

หน่วยพัสดุ  

ยำนพำหนะ  และ 

อำคำรสถำนที ่

 

 
 

พนักงำนปฏิบัติงำน  

เจ้ำหน้ำที่ส ำนกังำน  

และพนักงำนสถำนที ่

หน่วยพัสดุ   

ยำนพำหนะ  และ 

อำคำรสถำนที ่
 

ช่ำงเทคนิค  หน่วย 

พัสดุ  ยำนพำหนะ 

และอำคำรสถำนที ่

 



 

                ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยเชยีงใหม ่
27 

 

ล าดับ กลุ่มประเภทของบุคลากร โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

   - กำรฝึกอบรม “พัฒนำนกัขับรถมอือำชีพ” 

 

 

 

 

 

   - กำรฝึกอบรม “กำรพัฒนำทักษะกำรให้บรกิำรที่ดี” 

 

 

 

 

งำนบริกำรและประกันคุณภำพ 

   - กำรฝึกอบรม “เทคนิคกำรสื่อสำรและกำร 

      ประสำนงำนที่มปีระสิทธิภำพ” 

 

   - กำรฝึกอบรม “Social Media เพือ่กำร 

      ประชำสัมพันธ์” 

 

พนักงำนบริกำรฝีมือ 

(ด้ำนเทคนคิและ

เคร่ืองยนต์)  หน่วย

พัสดุ  ยำนพำหนะ 

และอำคำรสถำนที ่

 

พนักงำนบริกำรทั่วไป  

หน่วยพัสดุ   

ยำนพำหนะ  และ 

อำคำรสถำนที ่

 

 

พนักงำนปฏิบัติงำน  

งำนบริกำรและ

ประกันคุณภำพ 
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ส่วนที่ 4 

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
 

แผนพัฒนำรำยบุคคล  เป็นขัน้ตอนท่ีถูกจัดท ำขึน้อย่ำงเป็นระบบ  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำร  พัฒนำ

จุดออ่นและสร้ำงจุดแข็งให้มำกขึน้  บนพืน้ฐำนของควำมสำมำรถที่คำดหวังของต ำแหนง่งำน  เปรียบเทียบกับ

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนจรงิของบุคลำกร  โดยกำรก ำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู ้  ควำมสำมำรถของ

บุคลำกร  และมกีำรตดิตำมผลกำรพัฒนำ 

 

เป้าหมาย 

 เพื่อพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรส ำนกัทะเบียนและประมวลผลรำยบุคคล ตำม

คุณสมบัตเิฉพำะต ำแหน่งของบุคคล 

 

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

1. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้  ควำมสำมำรถตำมคุณสมบัตเิฉพำะต ำแหน่งของบุคคล 

2. บุคลำกรได้รับกำรสร้ำงให้เกิดจดุแข็งในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ และมีกำรพัฒนำอย่ำงตอ่เนื่อง 

3. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเอง  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสู่ควำมกำ้วหนำ้ในอำชพี 
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