
     

 

ผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ปการศึกษา พ.ศ. 2562 

 

 ผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบรูณ ปการศึกษา พ.ศ. 2562 พบวามีการติดตามแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากร  

 

 มีจํานวนกิจกรรมทัง้สิ้น  15  กิจกรรม/โครงการ ดังนี ้

1. สงเสรมิความรูกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ตัวชี้วัด ที่ 1 การติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม ไดดําเนนิการไมบรรลุความสําเรจ็ตามแผน  

 ตัวชี้วัด ที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม ไดดําเนนิการไมบรรลุความสําเรจ็ตามแผน  

 

2. สงเสรมิใหคณาจารยไดพัฒนาดานคุณวุฒิและเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 ตัวชี้วัด ที่ 1 การติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม ไดดําเนนิการบรรลุความสําเรจ็ตามแผน  

 ตัวชี้วัด ที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม ไดดําเนนิการบรรลุความสําเรจ็ตามแผน  
 

3. สงเสรมิใหบุคลากรสายสนับสนุนเขาสูตําแหนงที่สงูขึ้น 

 ตัวชี้วัด ที่ 1 การติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม ไดดําเนนิการบรรลุความสําเรจ็ตามแผน  
 

4. สงเสรมิใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรบัการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 

 ตัวชี้วัด ที่ 1 การติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม ไดดําเนนิการบรรลุความสําเรจ็ตามแผน  

 

5. สงเสรมิใหคณาจารยมสีวนรวมในการใหบริการทางวิชาการ 

 ตัวชี้วัด ที่ 1 การติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม ไดดําเนนิการบรรลุความสําเรจ็ตามแผน  

 ตัวชี้วัด ที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม ไดดําเนนิการบรรลุความสําเรจ็ตามแผน  

 

6. เสรมิสรางสมรรถนะดานการวิจัย  

ตัวชี้วัด ที่ 1 การติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม ไดดําเนนิการไมบรรลุความสําเรจ็ตามแผน  

 ตัวชี้วัด ที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม ไดดําเนนิการบรรลุความสําเรจ็ตามแผน  

 ตัวชี้วัด ที่ 3 การติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม ไดดําเนนิการบรรลุความสําเรจ็ตามแผน  

 

7. สงเสรมิคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากรเพื่อราชการใสสะอาด 

 ตัวชี้วัด ที่ 1 การติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม ไดดําเนนิการไมบรรลุความสําเรจ็ตามแผน  

 ตัวชี้วัด ที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม ไดดําเนนิการไมบรรลุความสําเรจ็ตามแผน  



     

 

 

8. จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทกุหนวยงาน 

 ตัวชี้วัด ที่ 1 การติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม ไดดําเนนิการบรรลุความสําเรจ็ตามแผน  

 ตัวชี้วัด ที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม ไดดําเนนิการบรรลุความสําเรจ็ตามแผน  

 

 

 

 

 



         

 

แบบรายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนและตัวช้ีวัดกลยุทธของแผนพฒันาบคุลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

 

กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรค (ถามี) ผูรับผิดชอบ 
6 เดือน 12 เดือน รวม 

1. สงเสรมิความรูกฎหมายและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

 

 

1. บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ ที่บรรจุ

ใหม เขารับการฝกอบรมความรูกฎหมายและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

รอยละ 80 - - - ไมมีการจัดโครงการเนื่องจาก

สถานการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019) 

งานการเจาหนาที่

กองกลาง  

สํานักงานอธิการบด ี

2. อาจารยที่บรรจุใหมเขารับการฝกอบรมการ

พัฒนาการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล

การเรียนรู 

รอยละ 100 - - - ไมมีการจัดโครงการเนื่องจาก

สถานการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019) 

งานการเจาหนาที่ 

กองกลาง  

สํานักงานอธิการบด ี

2. สงเสรมิใหคณาจารยได

พัฒนาดานคุณวุฒิและเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

1. จํานวนคณาจารยที่ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น คน 5 3 - 3 - คณะกรรมการ

บรหิารกองทุน 

2. จํานวนคณาจารยที่ไดรับการแตงตั้งใหตําแหนง

ทางวิชาการเพิ่มขึ้นแตละป 

คน 10 17 17 34 - ทุกคณะ 

3. สงเสรมิใหบุคลากรสาย

สนับสนุนเขาสูตําแหนงที่สงูขึ้น 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรบัรบัการ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สงูขึ้นแตละป 

คน 1 3 3 6 - งานการเจาหนาที 

กองกลาง  

สํานักงานอธิการบด ี



         

 

 

 

 
กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหาและอุปสรรค (ถามี) ผูรับผิดชอบ 

6 เดือน  12 เดือน รวม 

4. สงเสรมิใหบุคลากรสาย

สนับสนุนไดรับการพฒันา

ความรูและทกัษะวิชาชีพ 

1. รอยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที่

ไดรับการอบรมพฒันาความรูและ

ทักษะวิชาชีพ 

รอยละ 80 - 95 95 - ทุกหนวยงาน 

5. สงเสรมิใหคณาจารยมสีวน

รวมในการใหบริการทาง

วิชาการ 

1. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร

ที่จัดกจิกรรมโครงการบริการวิชาการ

แกทองถิ่น 

รอยละ 80 - 85 85 - ทุกคณะ 

2. รอยละของอาจารยทีเ่ปนวิทยากรให

ความรูทางวิชาการ 

รอยละ 80 - 85 85 - ทุกคณะ 

6. เสรมิสรางสมรรถนะดาน

การวิจัย  

 

1. รอยละของอาจารยบรรจุใหมที่ไดรบั

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

รอยละ 80 - - - ไมไดจัดสรรงบประมาณให

ทุนอุดหนุนสําหรับนักวจิัยรุนใหม 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

2. อาจารยที่นําเสนอบทความวิจัย หรือ

ตีพิมพบทความวิจัยหรือบทความทาง

วิชาการ จากจํานวน ผูไดรับทุนอุดหนุน

ทุนวิจัยทั้งหมด 

เรื่อง 

 

 

 

10 - 14 14 - สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 



         

 

 

กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรค (ถามี) ผูรับผิดชอบ 
6 เดือน  12 เดือน รวม 

เสริมสรางสมรรถนะดานการ

วิจัย  

 

3. จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุน ที่

ไดรับอุดหนุนทุนวิจัยประเภทวิจัย

สถาบัน 

คน 10 - 18 18  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

7. สงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม

ใหกับบุคลากรเพือ่ราชการใส

สะอาด 

1. ระดับคะแนนการบรหิารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

คะแนน 

 

 

3.51 - 3.47 3.47  งานกิจการสภา 

กองกลาง  

สํานักงานอธิการบดี 

2. รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจ

กรรมการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลของผูบรหิาร 

รอยละ 80 - - - ไมมีการจัดโครงการเนื่องจาก

สถานการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-2019) 

งานกิจการสภา

กองกลาง     

สํานักงานอธิการบด ี

8. จัดทําแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากรทุกหนวยงาน 

1. จํานวนหนวยงานที่มีแผนบรหิารและ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการบรรลุ

เปาหมายรอยละ 80 ของตัวชี้วัดของแผน 

หนวยงาน 

 

5 - 5 5  ทุกคณะ 

2. จํานวนหนวยงานที่มีแผนบริหารและ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุ

เปาหมายรอยละ 80 ของตัวชี้วัดของแผน 

หนวยงาน 10 - 10 10  ทุกหนวงงาน 




