รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประจําปการศึกษา 2562
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรอยางมีทิศทางและตอเนื่อง
เปาประสงค บุคลากรมีการพัฒนาคุณวุฒิ การเขาสูตําแหนงทางวิชาชีพและความกาวหนาในสายงาน
กลยุทธ
1. สงเสริมความรูกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สงเสริมใหคณาจารยไดพฒ
ั นาดานคุณวุฒิและเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
3. สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนเขาสูตําแหนงทีส่ ูงขึ้น
4. สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูแ ละทักษะวิชาชีพ
ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 2562
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ผลการ
คาเปาหมาย
ดําเนินงาน
1. บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และ รอยละ 80
รอยละ 0 ไมมีการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019)
สายวิชาการ ที่ บ รรจุ ใหม เ ขารับ
การฝกอบรมความรูกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. อาจารยที่บรรจุใหมเขารับการ รอยละ 80
ฝกอบรมการพัฒนาการเรียนการ
สอน และการวัดผลประเมิ นผล
การเรียนรู
3. จํ านวนคณาจารยที่ ศึก ษาตอ
5 คน
ในระดับที่สูงขึ้น
4. จํ านวนคณาจารยที่ ไดรับการ
แต ง ตั้ ง ให ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ
เพิ่มขึ้นแตละป

10 คน

รอยละ 0

3 คน

34 คน

ไมมีการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019)

1. นางสาวดอกออ ขวัญนิน

2. นายสุรเชษฐ เอี่ยมสําอาง
3. นางสาวตรีชฎา อุทัยดา
1. รองศาสตราจารยอาดุลย จงรักษ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แขก บุญมาทัน
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค
4. ผูชวยศาสตราจารยอิศราพร ชัยงาม
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์ ไชยศรี
6. ผูชวยศาสตราจารยอโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง
7. ผูชวยศาสตราจารยน้ําฝน เบาทองคํา

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 2562
ผลการ
คาเปาหมาย
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

8. ผูชวยศาสตราจารยขวัญจิตต อนุกุลวัฒนา
9. ผูชวยศาสตราจารยตรีชฎา อุทัยดา
10. ผูชวยศาสตราจารยสุภาพร วิสุงเร
11. ผูชวยศาสตราจารยเขมปริต ขุนราชเสนา
12. ผูชวยศาสตราจารยเพชรธยา แปนวงษา
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนัญ ศรีชีวิน
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นงลักษณ อานี
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน อินทรประไพ
17. ผูชวยศาสตราจารยพัชยา เลือดชัยพฤกษ
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภชัย ตรีทศ
19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรภัทร กิจจารักษ
20. ผูชวยศาสตราจารยจีรพรรณ พรหมประเสริฐ
21. ผูชวยศาสตราจารยสพลเชษฐ ประชุมชัย
22. ผูชวยศาสตราจารยวรภพ บุญประกอบ
23. ผูชวยศาสตราจารยอรทัย ศรีวิพัฒน
24. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี วงศสุรเศรษฐ
25. ผูชวยศาสตราจารยวิภาวดี ผกามาศ
26. ผูชวยศาสตราจารยพิชยพิมพ คําเพียร
27. ผูชวยศาสตราจารยบวรลักษณ เงินมา
28. ผูชวยศาสตราจารยกัญญกุลณัช พีรชาอัครชัย
29. ผูชวยศาสตราจารยขุนแผน ตุมทองคํา
30. ผูชวยศาสตราจารยอมรรัตน ฉิมพลีนภานนท
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
32. ผูชวยศาสตราจารยน้ําผึ้ง พูนวิวัฒน
33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชจรี สิงหพันธ
34. ผูชวยศาสตราจารยปริยากร บัวทอง

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 2562
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ผลการ
คาเปาหมาย
ดําเนินงาน
6 คน
5. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
1 คน
1. นายศักธิชัย จันทรศรี
ที่ไดรับรับการแตงตั้งใหดํารง
2. นางพัชราพรรณ ศิลกุล
ตําแหนงทีส่ ูงขึ้นแตละป
3. นายศิริชัย ตาลสุก
4. นางสาวระวิพันธ แตงตรง
5. นางปนิตา รังวรรณา
6. นายธนวัฒน เฉลิมพงษ
6. รอยละของบุคลากรสาย
รอยละ 80 รอยละ 95
- มหาวิท ยาลั ยราชภัฏเพชรบู ร ณ ไดจั ดทํ า
สนับสนุนที่ไดรบั การอบรมพัฒนา
โครงการฝกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ความรูและทักษะวิชาชีพ
สายปฏิบัติการ ใหสามารถวิเคราะห และประเมิน
คางาน ในการกําหนดระดับตําแหนง ระดับชํานาญ
การ” ใหแกบุคลากร ดําเนินการระหวางวันที่ 13 –
14 สิ ง หาคม 2562 ณ ไร ศรี วรรณ ตําบลนายม
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ
- มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ ได จั ด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน” ใหแกบุคลากร
ดําเนินการระหวางวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ณ
หองประชุมสีชมภู อาคารสํานักงานอธิการบดี และ
หอประชุ ม ประกายทอง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ
- มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ ได จั ด
โครงการฝกอบรม “พัฒนาศักยภาพลูกจางประจํา
และลู ก จ างชั่วคราว เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิผ ลในการ
ปฏิบัติงาน” ใหมีประสิทธิภาพสงเสริมคนดี รักษา
คนเก ง ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก คนของพระราชา ข า ของ
แผนดิน ดําเนินการในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ
ห อ งประชุม สี ท อง อาคารสํ านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ตัวชี้วัด
6. รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไดรบั การอบรมพัฒนา
ความรูและทักษะวิชาชีพ

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 2562
ผลการ
คาเปาหมาย
ดําเนินงาน
รอยละ 80 รอยละ 95

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

- มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ ได จั ด
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนความรู
ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะในการประเมิน
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน”
ดําเนินการระหวางวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562
ณ หองประชุมสีทอง อาคารสํานักงานอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
- มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ ได จั ด
โครงการฝกอบรม “พัฒนาศักยภาพลูกจางประจํา
และลู ก จ างชั่วคราว เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิผ ลในการ
ปฏิบัติงาน” ใหมีประสิทธิภาพสงเสริมคนดี รักษา
คนเก ง ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก คนของพระราชา ข า ของ
แผนดิน ดําเนินการจํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่
12 ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม
2563 ณ ห อ งประชุ ม สี ช มภู อาคารสํ า นั ก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมศักยภาพบุคลากรตรงตามภารกิจและความรับผิดชอบ
เปาประสงค
บุคลากรมีความรูความสามารถทางวิชาการ วิจัย และหรือวิชาชีพ
กลยุทธ
1. สงเสริมใหคณาจารยมสี วนรวมในการใหบริการทางวิชาการ
2. เสริมสรางสมรรถนะดานการวิจัย

ตัวชี้วัด
1. รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรที่จัดกิจกรรมโครงการ
บริการวิชาการแกทองถิ่น
2. รอยละของอาจารยทเี่ ปน
วิทยากรใหความรูท างวิชาการ
3. รอยละของอาจารยบรรจุใหม
ที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
4. อาจารยที่นําเสนอบทความ
วิจัย หรือตีพมิ พบทความวิจัย
หรือบทความทางวิชาการจาก
จํานวนผูไดรับทุนอุดหนุนทุนวิจัย
ทั้งหมด

5. จํานวนของบุคลากรสาย
สนับสนุน ที่ไดรับอุดหนุนทุน
วิจัยประเภทวิจัยสถาบัน

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 2562
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาเปาหมาย
ดําเนินงาน
รอยละ 80 รอยละ 85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรของแตละคณะ
ไดจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก
ทองถิ่น คิดเปนรอยละ 85
รอยละ 80

รอยละ 85 จํานวนอาจารยที่เปนวิทยากรใหความรู
ทางดานวิชาการ คิดเปนรอยละ 85

รอยละ 80

รอยละ 0

ไมไดจัดสรรงบประมาณใหทุนอุดหนุนสําหรับ
นักวิจัยรุนใหม

10 เรื่อง

14 เรื่อง

10 คน

18 คน

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ทุ น อุ ด หนุ น งานวิ จั ย
งบประมาณผานกองทุนสงเสริมวิท ยาศาสตร
วิ จั ย และนวั ต กรรม(สกสว.) ภายใต แ ผนงาน
ยุท ธศาสตร ก ารวิจั ยและนวัตกรรม ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ทุ น อุ ด หนุ น งานวิ จั ย
ประเภทโครงการทุนอุ ดหนุนงานวิจัยที่บูรณา
การตามศาสตร พ ระราชา งบประมาณเงิ น
รายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรือ่ ง
การพิจารณาอนุมัตทิ ุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน
งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกบั บุคลากรเพื่อราชการใสสะอาด
กลยุทธ
1. ระดับคะแนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
2. รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหาร
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
2562
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ผลการ
คาเปาหมาย
ดําเนินงาน
1. ระดับคะแนนการบริหารตาม 3.51 คะแนน 3.47 คะแนน วัดระดับคะแนนการบริหารตามหลัก
หลักธรรมาภิบาลของผูบ ริหาร
ธรรมาภิบาลของผูบริหาร ดําเนินการ
ในรูปแบบของแบบสอบถาม
2. รอยละของบุคลากรที่เขา
รอยละ 80
ไมมีการจัดโครงการเนื่องจาก
รวมกิจกรรมการบริหารงาน
สถานการณระบาดของโรคติดเชื้อ
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
ไวรัสโคโรนา (COVID-2019)
ผูบริหาร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยทุกหนวยงาน
เปาประสงค
มหาวิท ยาลัยมี แผนบริหารและพั ฒนาบุคลากรที่สอดคลองกั บทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ
1. จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกหนวยงาน

ตัวชี้วัด
1. จํานวนหนวยงานที่มแี ผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการบรรลุเปาหมายรอยละ
80 ของตัวชี้วัดของแผน
2. จํานวนหนวยงานที่มีแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
บรรลุเปาหมายรอยละ 80 ของ
ตัวชี้วัดของแผน

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 2562
ผลการ
คาเปาหมาย
ดําเนินงาน
5
5
หนวยงาน
หนวยงาน

10
หนวยงาน

10
หนวยงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1. คณะครุศาสตร
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะวิทยาการจัดการ
1. คณะครุศาสตร
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
8. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
9. สถาบันวิจัย
10. สํานักงานอธิการบดี

