
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประจ าปีงบประมาณ 2562



แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2562

1.1 ทบทวนแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัย

1.2 การจัดท ากรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงานของหน่วยงาน

และมหาวิทยาลัย

2.1 การจัดท าระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้สามารถ

และความพร้อมทางด้านอารมณ์และจิตใจเข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีระบบและกลไกในการสรรหา

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ

ระบบ - กองการเจ้าหน้าท่ี

2.2 จัดท าเกณฑ์การประเมินการทดลองงานของพนักงานท้ังสายวิชาการ

และสายสนับสนุน

- มีประกาศการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติการ และ

ประกาศ 1 กองนโยบายและแผน

2.3 จัดท าเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างเม่ือครบสัญญาเดิมของพนักงาน - ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน

ประกาศ 1

3. ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูล

สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

จ านวนระบบย่อยของฐานข้อมูล

สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีปรับปรุงส าเร็จ

ระบบ 1 กองการเจ้าหน้าท่ี

กองการเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายระบบสารสนเทศฯ

กองการเจ้าหน้าท่ี

ทุกหน่วยงาน

5.2 สร้างความเข้าใจเก่ียวกับระบบสมรรถนะกับบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วางแผนอัตราก าลัง และสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านบุคลากร

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการ

จัดท าแผนอัตราก าลังท่ีสอดคล้องกับ

ภารกิจ

ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีแผนอัตราก าลังท่ี

เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงาน

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ

75

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและทักษะวิชาชีพและมีความม่ันคงก้าวหน้าในอาชีพ

5. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนา

บุคลากรให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1 ก าหนด/พัฒนา/ปรับปรุงสมรรถนะท่ีพึงประสงค์และแนวปฏิบัติการ

ก ากับและติดตามการใช้ระบบสมรรถนะ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละของสมรรถนะท่ีได้รับการทบทวน

 พัฒนา และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ

2. พัฒนาระบบและกลไกการสรรหา

บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ

ความพร้อมทางด้านอารมณ์และจิตใจเข้า

สู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกัน

4.1 โครงการติดตามประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือปรับปรุงระบบ

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรผู้ใช้

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ

-

ค่าเป้าหมาย



กองการเจ้าหน้าท่ี

ทุกหน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าท่ี

ทุกหน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าท่ี

หน่วยงาน

และบุคลากรทุกคน

การเจ้าหน้าท่ี/

คณะกรรมการบริหาร

กองทุน

กฎ/

ระเบียบ/

หลักเกณฑ์

-ร้อยละความพึงพอใจในการบริหาร

จัดการของหน่วยงาน

ร้อยละ 80 ทุกหน่วยงาน

10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน

น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร

จัดการ

10.1 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแก่

ผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย

จ านวนผู้บริหารท่ีเข้าร่วมโครงการ คน 80 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี

20

7. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของ

บุคลากร

7.1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ร้อยละ

6. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

6.1 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้บุคลากรทางการการปฏิบัติงาน

อย่างมืออาชีพ

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา

ทักษะ

ร้อยละ

7. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของ

บุคลากร (ต่อ)

7.3 การจัดสรรทุนสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อท้ังในและต่างประเทศ จ านวนทุนท่ีจัดสรรให้แก่บุคลากรใน

การศึกษาต่อ

ทุน 2

100

7.2 โครงการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 

Plan : IDP)

ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีแผนพัฒนา

รายบุคคล (Individual Development 

Plan : IDP)

ร้อยละ 50

1 ส านักงานอธิการบดี

1 กองการเจ้าหน้าท่ี

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

9. ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์การบริหาร

จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

9.1 การบรรยายพิเศษเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลในการท างาน -จ านวนโครงการบรรยายเก่ียวกับหลัก

ธรรมาภิบาลในการท างาน

โครงการ

8. สร้างระบบและกลไกในการบริหาร

บุคคลท่ีชัดเจนและเป็นธรรม

8.1 การทบทวนและปรับปรุงจัดท ากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ด้านบริหาร

บุคคลให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม

จ านวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ด้านการ

บริหารบุคคลท่ีได้รับการทบทวน 

ปรับปรุง หรือจัดท า

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ



กองการเจ้าหน้าท่ี/

กองนโยบายและแผน

กองการเจ้าหน้าท่ี/

ฝ่ายพัฒนา

ระบบสารสนเทศฯ

ส านักงานอธิการบดี

ทุกหน่วยงาน

ส านักงานอธิการบดี

ทุกหน่วยงาน

ส านักงานอธิการบดี

ทุกหน่วยงาน

ระดับ

(1 – 5)

11. ส่งเสริมบุคลากรให้ประพฤติตาม

จรรยาบรรณและวิชาชีพ

11.1 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับจรรยาบรรณ

 และวิชาชีพ

จ านวนคร้ังท่ีมีการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข้อมูลด้านจรรยาบรรณ

คร้ัง

75

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

13. สร้างแผนปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และสร้างความผาสุกของบุคลากร

13.1 โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่ง

ความสุข

กิจกรรม

1

12. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่

บุคลากรในหน่วยงานเก่ียวกับหลักเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

12.1 การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสะท้อนผลงานและ

สมรรถนะของบุคลากร

ร้อยละความพึงพอใจในการประเมินผล

การใช้ระบบ

ร้อยละ

2

13.2 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในท่ีท างาน จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย กิจกรรม 1

13.3 กิจกรรมนันทนาการส าหรับบุคลากรในองค์กร จ านวนกิจกรรมนันทนาการส าหรับ

บุคลากร

กิจกรรม

ส านักงานอธิการบดี

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

3

14. พัฒนารูปแบบสวัสดิการ/ส่ิงจูงใจ

และก าหนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถและผลงาน

14.1 โครงการจัดท าระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ

สูง (Talent Management)

ระดับความส าเร็จของโครงการฯ 2



แผนพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2562

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

1. โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นการสอนแบบ Action Learning ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่ีบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 90 ทุกคณะ หลักสูตร/

1.1 จัดอบรมเทคนิคการสอนและการประเมินผลส าหรับอาจารย์ใหม่ ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

1.2 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของนักศึกษา

ต่อการสอนของอาจารย์

1.3 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์

1.4 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของนักศึกษา

ต่อการจัดการเรียนการสอน

1.5 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

1.6 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ระดับ >4.00

1.7 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1.8 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.9 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ คณะวิทยาการ

จัดการ

1.10 ถ่ายทอดและจัดการความรู้ทางวิชาการ ระดับ >4.00

1.11 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ Action Learning

1.12 ประเมินผลทักษะการสอนโดยเน้นการสอนแบบ Action Learning

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์



พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

2. โครงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชากาของอาจารย์ จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการอนุมัติผลงาน

ทางวิชาการ และมีต าแหน่งทางวิชาการ

จ านวน 10 ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน /

2.1 กิจกรรมทุนสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ กองนโยบายและแผน /

 ทุกคณะ

2.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์

คณะครุศาสตร์

สัดส่วนอาจารย์ต าหน่ง อ. : ผศ. : รศ.

2.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

2.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์คณะ

วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการส่งเสริมให้เข้า

สู่ต าแหน่งทางวิชาการ

สัดส่วน 7:2.5:0.5

2.6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.7 เพ่ิมทักษะอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท าผลงาน

วิชาการ

2.8 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการและงานวิจัยเพ่ือเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ

จ านวน 50

2.9 ทุนสนับสนุนการท าผลงานวิขาการของคณาจารย์เพ่ือขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ

2.10 จัดท าวารสารเพชรปริทัศน์ เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ

คณาจารย์

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์



ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก

เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 20

สัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาโท : เอก

สัดส่วน 7:03

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

3. โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงข้ึน 3.1 พัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือ

การศึกษาต่อปริญญาเอก

ศูนย์ภาษาร่วมกับคณะ



รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2562

1.1 ทบทวนแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

100

1.2 การจัดท ากรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงานของหน่วยงาน

และมหาวิทยาลัย
2.1 การจัดท าระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้สามารถ

และความพร้อมทางด้านอารมณ์และจิตใจเข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ

ระบบ - - งานบุคคล

2.2 จัดท าเกณฑ์การประเมินการทดลองงานของพนักงานท้ังสายวิชาการ

และสายสนับสนุน

- มีประกาศการประเมินผลการทดลองปฏิบัติการ และ ประกาศ 1 1 กองนโยบายและแผน

2.3 จัดท าเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างเม่ือครบสัญญาเดิมของพนักงาน - ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ประกาศ 1 1

3. ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูล

สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

จ านวนระบบย่อยของฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีปรับปรุงส าเร็จ

ระบบ 1 1 กองการเจ้าหน้าท่ี

82 กองการเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายระบบสารสนเทศฯ

- งานบุคคล/ทุกหน่วยงาน

5.2 สร้างความเข้าใจเก่ียวกับระบบสมรรถนะกับบุคลากร

6. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

6.1 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้บุคลากรทางการการปฏิบัติงานอย่าง

มืออาชีพ

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ ร้อยละ 20 83 งานบุคคล/ทุกหน่วยงาน

งานบุคคล/ทุกหน่วยงาน

7.2 โครงการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 

Plan : IDP)

ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan : IDP)

ร้อยละ 50 80 งานบุคคล / ทุก

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วางแผนอัตราก าลัง และสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านบุคลากร

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการ

จัดท าแผนอัตราก าลังท่ีสอดคล้องกับ

ภารกิจ

ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีแผนอัตราก าลังท่ีเหมาะสมกับ

ภารกิจและทิศทางของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงาน

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและทักษะวิชาชีพและมีความม่ันคงก้าวหน้าในอาชีพ

5. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนา

บุคลากรให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1 ก าหนด/พัฒนา/ปรับปรุงสมรรถนะท่ีพึงประสงค์และแนวปฏิบัติการ

ก ากับและติดตามการใช้ระบบสมรรถนะ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ร้อยละของสมรรถนะท่ีได้รับการทบทวน พัฒนา และ

ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ -

2. พัฒนาระบบและกลไกการสรรหา

บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ

ความพร้อมทางด้านอารมณ์และจิตใจเข้า

สู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกัน

4.1 โครงการติดตามประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือปรับปรุงระบบ

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 75

7.1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร

ร้อยละ 100

ผลการ
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

7. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของ

บุคลากร



กฎ/ 3

ระเบียบ/

หลักเกณฑ์

1

-ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ

หน่วยงาน

ร้อยละ 80 82 ทุกหน่วยงาน

10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน

น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร

จัดการ

10.1 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแก่

ผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย

จ านวนผู้บริหารท่ีเข้าร่วมโครงการ คน 80 83 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี

1 กองการเจ้าหน้าท่ี/

กองนโยบายและแผน

กองการเจ้าหน้าท่ี/

ฝ่ายพัฒนา

ระบบสารสนเทศฯ

ส านักงานอธิการบดี

ทุกหน่วยงาน

1 ส านักงานอธิการบดี

ทุกหน่วยงาน

3 ส านักงานอธิการบดี

ทุกหน่วยงาน

ระดับ

(1 – 5)

ส านักงานอธิการบดี

8. สร้างระบบและกลไกในการบริหาร

บุคคลท่ีชัดเจนและเป็นธรรม

8.1 การทบทวนและปรับปรุงจัดท ากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ด้านบริหาร

บุคคลให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม

จ านวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ด้านการบริหารบุคคลท่ี

ได้รับการทบทวน ปรับปรุง หรือจัดท า

1 งานบุคคล

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

คร้ัง 1

12. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่

บุคลากรในหน่วยงานเก่ียวกับหลักเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

12.1 การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสะท้อนผลงานและ

สมรรถนะของบุคลากร

ร้อยละความพึงพอใจในการประเมินผลการใช้ระบบ ร้อยละ 75

9. ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์การบริหาร

จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

9.1 การบรรยายพิเศษเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลในการท างาน -จ านวนโครงการบรรยายเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลใน

การท างาน

โครงการ 1

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ส านักงานอธิการบดี

13.3 กิจกรรมนันทนาการส าหรับบุคลากรในองค์กร จ านวนกิจกรรมนันทนาการส าหรับบุคลากร กิจกรรม 3

14. พัฒนารูปแบบสวัสดิการ/ส่ิงจูงใจ

และก าหนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถและผลงาน

14.1 โครงการจัดท าระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง 

(Talent Management)

ระดับความส าเร็จของโครงการฯ

ผลการ
ด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

13. สร้างแผนปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และสร้างความผาสุกของบุคลากร

13.1 โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข กิจกรรม 2

13.2 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในท่ีท างาน จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย กิจกรรม 1

11. ส่งเสริมบุคลากรให้ประพฤติตาม

จรรยาบรรณและวิชาชีพ

11.1 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับจรรยาบรรณ 

และวิชาชีพ

จ านวนคร้ังท่ีมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้าน

จรรยาบรรณ
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พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

1. โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นการสอนแบบ Action Learning ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการท่ีบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 90 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ทุกคณะ หลักสูตร/

1.1 จัดอบรมเทคนิคการสอนและการประเมินผลส าหรับอาจารย์ใหม่ ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของนักศึกษาต่อการสอนของ

อาจารย์

ระดับ >4.00 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

1.2 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์

1.3 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์

1.4 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของนักศึกษาต่อการจัดการ

เรียนการสอน

ระดับ >4.00 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

1.5 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

1.6 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1.7 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1.8 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

1.9 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ คณะวิทยาการ

จัดการ

1.10 ถ่ายทอดและจัดการความรู้ทางวิชาการ ระดับ >4.00

1.11 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ Action Learning

1.12 ประเมินผลทักษะการสอนโดยเน้นการสอนแบบ Action Learning

2. โครงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชากาของอาจารย์ จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการอนุมัติผลงานทางวิชาการ 

และมีต าแหน่งทางวิชาการ

จ านวน 10 11 ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน /

2.1 กิจกรรมทุนสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ กองนโยบายและแผน /

 ทุกคณะ

ผลการ
ด าเนินงาน

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ



พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

2.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์คณะ

ครุศาสตร์

สัดส่วนอาจารย์ต าหน่ง อ. : ผศ. : รศ. สัดส่วน 7:2.5:0.5 7.09 : 1.76 : 0.17

2.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ

จ านวน 50 68

2.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์คณะ

วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

2.6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.7 เพ่ิมทักษะอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท าผลงานวิชาการ

2.8 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการและงานวิจัยเพ่ือเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ

2.9 ทุนสนับสนุนการท าผลงานวิขาการของคณาจารย์เพ่ือขอต าแหน่งทาง

วิชาการ

2.10 จัดท าวารสารเพชรปริทัศน์ เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ

คณาจารย์

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 23.48
สัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาโท : เอก สัดส่วน 7:03 7.15 : 2.23

สรุปการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตัวช้ีวัด 27

ผลการด าเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย 20

ไม่บรรลุเป้าหมาย 7

บรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 74.07

3. โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงข้ึน 3.1 พัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือ

การศึกษาต่อปริญญาเอก

ศูนย์ภาษาร่วมกับคณะ

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน


