
 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ ประจําปการศึกษา 2562 

 

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรอยางมีทิศทางและตอเนื่อง 

เปาประสงค  บุคลากรมีการพัฒนาคุณวุฒิ การเขาสูตําแหนงทางวิชาชีพและความกาวหนาในสายงาน  

กลยุทธ    1. สงเสริมความรูกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2. สงเสริมใหคณาจารยไดพฒันาดานคุณวุฒิและเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 3. สงเสริมใหบุคลากรสายสนบัสนุนเขาสูตําแหนงทีสู่งขึ้น 

 4. สงเสริมใหบุคลากรสายสนบัสนุนไดรับการพฒันาความรูและทักษะวิชาชีพ 

 

 

ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 2562 รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

 
คาเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1. บุคลากรสายสนับสนุนและ

สายวิชาการ ที่บรรจุใหมเขารับ

การฝกอบรมความรูกฎหมายและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

รอยละ 80  รอยละ 0 ไมมีการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-2019) 

2. อาจารยที่บรรจุใหมเขารับการ

ฝกอบรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน และการวัดผลประเมินผล

การเรียนรู 

รอยละ 80 รอยละ 0 ไมมีการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-2019) 

3. จํานวนคณาจารยที่ศึกษาตอ

ในระดับที่สูงขึ้น 

5 คน 3 คน 1. นางสาวดอกออ  ขวัญนิน 

2. นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสําอาง 

3. นางสาวตรีชฎา  อุทัยดา 

4. จํานวนคณาจารยที่ไดรับการ

แตงตั้งใหตําแหนงทางวิชาการ

เพิ่มขึ้นแตละป 

10 คน 34 คน 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 รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

 
คาเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

   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 



 

ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 2562 รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

 
คาเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

5. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน

ที่ไดรับรับการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงทีสู่งขึ้นแตละป 

 1 คน 6 คน 1. นายศักธิชัย  จันทรศรี 

2. นางพัชราพรรณ  ศิลกุล 

3. นายศิริชัย  ตาลสุก 

4. นางสาวระวิพันธ  แตงตรง 

5. นางปนิตา  รังวรรณา 

6. นายธนวัฒน  เฉลิมพงษ 

6. รอยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนที่ไดรบัการอบรมพฒันา

ความรูและทกัษะวิชาชีพ 

รอยละ 80 รอยละ 95      -  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดจัดทํา

โครงการฝกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สายปฏิบัติการ ใหสามารถวิเคราะห และประเมิน  

คางาน ในการกําหนดระดับตําแหนง ระดับชํานาญ

การ” ใหแกบุคลากร ดําเนินการระหวางวันที่ 13 – 

14 สิงหาคม 2562  ณ ไรศรีวรรณ ตําบลนายม 

อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  

     -  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดจัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บริหารจัดการขยะ

มูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน” ใหแกบุคลากร 

ดําเนินการระหวางวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ณ 

หองประชุมสีชมภู อาคารสํานักงานอธิการบดี และ

หอประชุมประกายทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ 

     - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบู รณ  ไดจั ด

โครงการฝกอบรม “พัฒนาศักยภาพลูกจางประจํา

และลูกจางชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน”   ใหมีประสิทธิภาพสงเสรมิคนดี รักษา

คนเกง ปลูกจิตสํานึกคนของพระราชา ขาของ

แผนดิน ดําเนินการในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ 

หองประชุม   สีทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  



 

  

ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 2562 รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

 
คาเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

6. รอยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนที่ไดรบัการอบรมพฒันา

ความรูและทกัษะวิชาชีพ 

รอยละ 80 รอยละ 95      -  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบู รณ  ไดจั ด

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนความรู 

ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะในการประเมิน

ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนนุ” 

ดําเนินการระหวางวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 

ณ หองประชุมสีทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

     -  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดจัด

โครงการฝกอบรม “พัฒนาศักยภาพลูกจางประจํา

และลูกจางชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน”   ใหมีประสิทธิภาพสงเสรมิคนดี รักษา

คนเกง ปลูกจิตสํานึกคนของพระราชา ขาของ

แผนดิน ดําเนินการจํานวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 วันที่ 

12 ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 

2563 ณ หองประชุมสีชมภู อาคารสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสรมิศักยภาพบุคลากรตรงตามภารกิจและความรบัผดิชอบ 

เปาประสงค   บุคลากรมีความรูความสามารถทางวิชาการ วิจัย และหรือวชิาชีพ 

กลยุทธ  1. สงเสริมใหคณาจารยมสีวนรวมในการใหบริการทางวิชาการ 

  2. เสรมิสรางสมรรถนะดานการวิจัย 

 

ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 2562 รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

 
คาเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1. รอยละของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่จัดกิจกรรมโครงการ

บริการวิชาการแกทองถิ่น 

รอยละ 80 รอยละ 85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรของแตละคณะ 

ไดจัดกิจกรรมโครงการบรกิารวิชาการแก

ทองถิ่น คิดเปนรอยละ 85 

2. รอยละของอาจารยทีเ่ปน

วิทยากรใหความรูทางวิชาการ 

รอยละ 80 รอยละ 85 จํานวนอาจารยที่เปนวิทยากรใหความรู

ทางดานวิชาการ คิดเปนรอยละ 85 

3. รอยละของอาจารยบรรจุใหม

ที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

รอยละ 80 รอยละ 0 ไมไดจัดสรรงบประมาณใหทุนอุดหนุนสําหรบั

นักวิจัยรุนใหม 

4. อาจารยที่นําเสนอบทความ

วิจัย หรือตีพมิพบทความวิจัย

หรือบทความทางวิชาการจาก

จํานวนผูไดรับทุนอุดหนุนทุนวิจัย

ทั้งหมด 

10 เรื่อง 

 

 

 

14 เรื่อง 

 

 

 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง 

การพิ จ ารณาอนุมั ติ ทุ นอุ ดหนุนงานวิจั ย

งบประมาณผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ภายใตแผนงาน

ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง 

การพิ จ ารณาอนุมั ติ ทุ นอุ ดหนุนงานวิจั ย 

ประเภทโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยที่บูรณา

การตามศาสตรพระราชา งบประมาณเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

5. จํานวนของบุคลากรสาย

สนับสนุน  ที่ไดรับอุดหนุนทุน

วิจัยประเภทวิจัยสถาบัน 

10 คน 18 คน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ เรือ่ง 

การพิจารณาอนุมัตทิุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน

งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ 

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและการบรหิารตาม 

หลักธรรมาภบิาล 

เปาประสงค             สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกบับุคลากรเพื่อราชการใสสะอาด 

กลยุทธ             1. ระดับคะแนนการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

   2. รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ 

    ผูบรหิาร 

  

ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 

2562 รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

 
คาเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1. ระดับคะแนนการบรหิารตาม

หลักธรรมาภบิาลของผูบรหิาร 

3.51 คะแนน 

 

3.47 คะแนน วัดระดับคะแนนการบรหิารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหาร ดําเนินการ

ในรูปแบบของแบบสอบถาม 

2. รอยละของบุคลากรที่เขา

รวมกิจกรรมการบริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบริหาร 

รอยละ 80 - ไมมีการจัดโครงการเนื่องจาก

สถานการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-2019) 

 

 

 

  



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของ 

มหาวิทยาลัยทุกหนวยงาน 

เปาประสงค   มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

   ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ   1. จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทกุหนวยงาน 

 

ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 2562 รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

 
คาเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1. จํานวนหนวยงานที่มแีผน

บรหิารและพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการบรรลเุปาหมายรอยละ 

80 ของตัวช้ีวัดของแผน 

 5 

หนวยงาน 

 

 

 5  

หนวยงาน 

 

 

1. คณะครุศาสตร 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 

    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

5. คณะวิทยาการจัดการ 

2. จํานวนหนวยงานที่มีแผนบริหาร

และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

บรรลุเปาหมายรอยละ 80 ของ

ตัวชี้วัดของแผน 

10 

หนวยงาน 

10  

หนวยงาน 

1. คณะครุศาสตร 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 

    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

5. คณะวิทยาการจัดการ 

6. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลย ี

    สารสนเทศ 

8. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

9. สถาบันวิจัย 

10. สํานักงานอธิการบด ี
 

 

 

 

 

 

 

 


