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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์  บุคลากรมีการพัฒนาคุณวุฒิ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในสายงาน  
กลยุทธ์  1. ส่งเสริมความรู้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้พัฒนาด้านคุณวุฒิและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. บุคลากรสายสนับสนุนและสาย 
วิชาการที่บรรจุใหม่ เข้ารับการฝึก 
อบรมความรู้กฎหมายและจรรยา 
บรรณวิชาชีพ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ไดจ้ัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานราชการที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง ประจ าปี 2564: Online Training 
จ านวน 8 คน เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบาย ประกาศ 
ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่ เชื่อมโยงกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และพนักงานราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศทุกคน จากอธิการบดี  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรฝ่ายงาน
การเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 

2. จ านวนคณาจารย์ที่ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

15 คน 63 คน มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ค่าเป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ 9 และในปีงบประมาณ 
2564 มีคณาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
รวมทั้งสิ้น 63 คน คิดเป็นร้อยละ  ร้อยละ 26.81 
บรรลุค่าเป้าหมาย 
 คณะครุศาสตร์  12 คน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 10 คน 
 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 8 คน 
 คณะวิทยาการจัดการ 23 คน 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 10 คน 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

3. จ านวนคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น
แต่ละป ี
 

30 คน 21 คน คณาจารย์ที่รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมขึ้ น ค่ าเป้ าหมายตั้ งไว้  30 คน มี คณาจารย์ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด 21 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 70 ไมบ่รรลุค่าเป้าหมาย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกอ้อ ขวัญนิน 
 ค าสั่งที่ 1966/2563 ลว. 30 ตุลาคม 2563 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ 
 ค าสั่งที่ 1966/2563 ลว. 30 ตุลาคม 2563 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวัน เพชรหมี 
 ค าสั่งที่ 1966/2563 ลว. 30 ตุลาคม 2563 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี พิมพันธุ์ 
 ค าสั่งที่ 1966/2563 ลว. 30 ตุลาคม 2563 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพิศ สายบุญชื่น 
 ค าสั่งที่ 1966/2563 ลว. 30 ตุลาคม 2563 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ บัวช้อย 
 ค าสั่งที่ 1966/2563 ลว. 30 ตุลาคม 2563 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ สนใจ 
 ค าสั่งที่ 1966/2563 ลว. 30 ตุลาคม 2563 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ 
 ค าสั่งที่ 1965/2563 ลว. 30 ตุลาคม 2563 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตว์ รัตนวัย 
 ค าสั่งที่ 1965/2563 ลว. 30 ตุลาคม 2563 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ เอ่ียมส าอาง 
 ค าสั่งที่ 95/2564 ลว. 22 มกราคม 2564 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬา เจริญวงค ์
 ค าสั่งที่ 95/2564 ลว. 22 มกราคม 2564 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากรณ์ ยูงทอง 
 ค าสั่งที่ 602/2564 ลว. 22 เมษายน 2564 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ลาจันนนท์ 
 ค าสั่งที่ 602/2564 ลว. 22 เมษายน 2564 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 
 ค าสั่งที่ 601/2564 ลว. 22 เมษายน 2564 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย ศรีสมุดค า 
 ค าสั่งที่ 602/2564 ลว. 22 เมษายน 2564 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

   16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธาน เรียงลาด 
 ค าสั่งที่ 602/2564 ลว. 22 เมษายน 2564 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล พันธ์โต 
 ค าสั่งที่ 802/2564 ลว. 18 มิถุนายน 2564 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ทิมศร 
 ค าสั่งที่ 1135/2564 ลว. 19 สิงหาคม 2564 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 
 ค าสั่งที่ 1135/2564 ลว. 19 สิงหาคม 2564 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์ 
 ค าสั่งที่ 1135/2564 ลว. 19 สิงหาคม 2564 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางรัตน์ พันแสง 
 ค าสั่งที่ 1135/2564 ลว. 19 สิงหาคม 2564 

4. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นแต่ละปี 

15 คน 16 คน บุคลากรสายสนับสนุนที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ค่าเป้าหมายตั้งไว้ 16 คน มีบุคลากร
สายสนับสนุนได้รับการแต่งตั้งผลด าเนินงาน ทั้งหมด  
15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุค่าเป้าหมาย 
1. นางพรรณิสา แดงสวัสดิ์ 
 แต่งตั้งวันที่ 28 ตุลาคม 2563 
2. นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา 
 แต่งตั้งวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
3. นางพิมพ์ชนก ค าเหมือง 
 แต่งตั้งวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
4. นางรัชนี ใจรักษ์ 
 แต่งตั้งวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
5. นางมัทนา จันทร์ศรี 
 แต่งตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
6. นางสาวทิวา ไพเขต 
 แต่งตั้งวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
7. นางสุทธิดา พาเวียง 
 แต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
8. นางกุหลาบ ชาติชะนะ 
 แต่งตั้งวันที่ 26 มกราคม 2564 
9. นางสาวฐะปะนีย์ บุญตั้ง 
 แต่งตั้งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
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ตัวช้ีวัด 
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   10. นางเพชรรินทร์ สีตะระโส 
 แต่งตั้งวันที่ 4 มีนาคม 2564 
11. นางสาวแสงสุนีย์ เดชมา 
 แต่งตั้งวันที่ 4 มีนาคม 2564 
12. นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม 
 แต่งตั้งวันที่ 30 มีนาคม 2564 
13. นางอุตสา สว่างแจ้ง 
 แต่งตั้งวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
14. นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกลุ 
 แต่งตั้งวันที่ 2 สิงหาคม 2564 
15. นางสาวณิชยา บัวสิงค า 
 แต่งตั้งวันที่ 2 สิงหาคม 2564 
16. นายทศพร ทองแท้ 
 ช่างตกแต่งสถานที่ ระดับ 1 เลื่อนเป็น ระดับ 2
 แต่งตั้งวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการเพ่ือให้
บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพ โดยค่าเป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ 80 
และบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพ ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
85 บรรลุค่าเป้าหมาย โดยมีโครงการดังนี้ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือการ
  ปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่
  ต าแหน่งสูงขึ้น ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563  
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความ
  เข้าใจตัวบ่ งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
  การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
  ราชภัฏ พ.ศ. 2562: ระดับหลักสูตรและระดับ
  คณะด าเนินการวันที่ 16 มีนาคม 2564  
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: Online Training 
  and Workshop “หลักการเขียนประเมินค่างาน
  เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น” ด าเนินการ 10 มิถุนายน 
  2564 
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   4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง การ
  ใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการ 
  19-22 กรกฎาคม 2564 
  กิจกรรมที่  1 อบรมการใช้งานระบบการลา
  อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ดูและระบบ 
  กิจกรรมที่  2 อบรมการใช้งานระบบการลา
  อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ
  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
  มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
  ระดับคณะ ส านัก และสถาบัน ด าเนินการ  
  12 กรกฎาคม 2564 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ
  ประเมินผลการปฏิบั ติ ราชการของพนั กงาน
  มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ส าหรับผู้ ใช้งาน” 
  ด าเนินการ 12-13 กรกฎาคม 2564 
7. โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการ
  อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการ 29-30 กรกฎาคม 
  2564 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
  ส าหรับบุคลากร ด าเนินการ 4 สิงหาคม 2564 
9. โครงการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยใน
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
  โคโรนา 2019 (COVID-19) ด าเนินการ 31 สิงหาคม 
  2564 
โดยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้เข้ารับการพัฒนา
เพ่ิมพูนความรู้ในโครงการทุกคณะ ส านัก สถาบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรตรงตามภารกิจและความรับผิดชอบ 
เป้าประสงค์   บุคลากรมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิจัย และหรือวิชาชีพ 
กลยุทธ์  1. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการ 
  2. เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
6. ร้อยละของอาจารย์ที่จัดกิจกรรม
โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98 จ านวนอาจารย์แต่ละคณะมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น คิดเป็น
ร้อยละ 97.1 
คณะครุศาสตร์  
 อาจารย์ทั้งหมด 40 คน มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 อาจารย์ทั้งหมด 60 คน มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
คณะวิทยาการจัดการ 
 อาจารย์ทั้งหมด 56 คน มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 อาจารย์ทั้งหมด 65 คน มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 อาจารย์ทั้งหมด 50 คน มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

7. อาจารย์ที่น าเสนอบทความวิจัย 
หรือตี พิ ม พ์บทความวิจั ย  หรือ
บทความทางวิชาการ จากจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 

16 เรื่อง 
 
 

 

42 เรื่อง 
 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัย โดยสนับสนุนการส่งบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ มีอาจารย์ได้พิจารณาตีพิมพ์
จ านวน 42 เรื่อง บรรลุค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและการบริหารตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์             ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรเพ่ือราชการใสสะอาด 
กลยุทธ์             1. ระดับคะแนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
   2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ 

    ผู้บริหาร 
  

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

8. ระดับคะแนนการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

ร้อยละ 4.10  
 

ร้อยละ 3.68  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสร้างแบบ 
สอบถามเพ่ือวัดระดับคะแนนการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของ
ผู้บริหาร ค่าเป้าหมายตั้ งไว้ร้อยละ 
4.10 ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 
3.68  

9. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 24.73 บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประเมิน 
ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ 
ออนไลน์ จากบุคลากรทั้งหมด 659 คน 
มีผู้ตอบแบบสอบถาม 163 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.73 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ 
มหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน 

เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
   ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์   1. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงาน 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

10. จ านวนหน่วยงานที่มีแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 
80 ของตัวชี้วัดของแผน 

 5 
หน่วยงาน 

 
 

 5  
หน่วยงาน 

 
 

1.  คณะครุศาสตร์ 
2.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  คณะวิทยาการจัดการ 

11. จ านวนหน่วยงานที่มีแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนบรรลุเป้าหมายร้อยละ 
80 ของตัวชี้วัดของแผน 

10 
หน่วยงาน 

10  
หน่วยงาน 

1.  คณะครุศาสตร์ 
2.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  คณะวิทยาการจัดการ 
6.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
7.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 
8.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
9.  สถาบันวิจัย 
10. ส านักงานอธิการบดี 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

 จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ่งที่ส าคัญที่ถือเป็นปัจจัยส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผน ฯ นั้น คือ มีแผนการด าเนินงานที่สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกระบวนการบริหารจัดจัดการ ซึ่งต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้  
 

 ปัญหาและอุปสรรค  
 1.  บุคลากรทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายมีภาระงานมากและมีภารกิจหลักตรงกับวันที่มีการจัดโครงการ ท าให้
บุคลากรบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้  
  2. วัฒนธรรมองค์กรไม่เข้มแข็ง ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน 
  3. นักวิจัยและบุคลากรทางการวิจัยท้องถิ่นยังมีปริมาณน้อย 
  4. การพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด 
  5. บุคลากรบางส่วนยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  6. การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานยังมีน้อย 
  7. ทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

 ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการก ากับติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือให้แผนพัฒนา

บุคลากร มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย 
และระเบียบต่าง ๆ  

2. ควรมีการก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจให้กับผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อให้เกิดความ
มุ่งม่ันและมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินการตามแผนให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
 
 
 
 
 




