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ค าน า 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 

3 ปี (พ.ศ.2563 – 2566) ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2563 – วันที่ 10 มีนาคม 2566 ฉบับนี้ เพ่ือใช้เป็น

กรอบแนวทางการด าเนินงานตามวาระของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรีตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการฉบับนี้ คณะกรรมการสภา

คณาจารย์ฯได้มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2560-2564 

และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏของหน้าที่ความรับผิดชอบสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

     

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมา 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ก าหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย สภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2553 โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการคณะหนึ่ง ซึ่งสรร
หาตามสัดส่วนของกรรมการแต่ละประเภทตามประกาศมหาวิทยาลัย ค านึงถึงความเหมาะสมตามสถานการณ์  
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 
มีนาคม 2562-วันที่ 10 มีนาคม 2566  โดยมีหน้าที่ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 4 ประการ ดังนี้ 

(1) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี
หรือสภามหาวิทยาลัย 

(2) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

(3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลั ย
มอบหมาย 

(4) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และน าเสนอความ
คิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 

(5) การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการด าเนินการ
ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการด าเนินการทางวินัย 

 

การประเมินสภาพแวดล้อม 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และข้าราชการ (พ.ศ.2553-
2566) จ าเป็นต้องศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะจะท าให้สามารถทราบถึงปัจจัยที่ส่งเสริม ข้อจ ากัด ปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน และประเมินปัจจัยภายในอย่างสมเหตุสมผล ท าให้สามารถทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือน าจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และหาวิธีการลดจุดอ่อนให้น้อยลง การประเมินปัจจัยภายนอก
อย่างรอบคอบจะช่วยให้มหาวิทยาลัยทราบถึงโอกาสและอุปสรรคที่องค์กรเผชิญหน้า เพ่ือหาทางใช้โอกาสที่มีให้
เกิดประโยชน์ และหาทางลดหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้นกับงานสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อไป 
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สภาคณาจารย์และข้าราชการได้ท าการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร จาก
การศึกษาตามพันธกิจ และโครงสร้างองค์กรอย่างละเอียด สามารถวิเคราะห์ผลโดยสรุปทั้งด้านจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. ประธานสภาฯมีจุดยืนที่ชัดเจน มีความเข้มแข็ง กล้าเผชิญ สามารถต่อรองกับผู้บริหารได้ 
2. คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯมาจากการเลือกตั้งจากทุกหน่วยงาน และมีภาระหน้าที่ที่หลากหลาย 

สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ เพ่ือพัฒนางานให้ก้าวหน้า  
3. คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯท างานด้วยใจ จริงจัง รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
4. คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯมีศักยภาพ มีเครือข่ายคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯยังไม่เข้าใจ หรือทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน 

2. การบริหารงานยังไม่เป็นอิสระ 
3. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบางส่วนขาดความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ

สภาคณาจารย์ฯ 
4. ขาดการมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของคณะกรรมการยังไม่ทั่วถึงท้ังองค์กร 

 

อุปสรรค(Threats) 
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่น าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมไปแก้ไขปรับปรุง 
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

โอกาส (Opportunities) 
1. ผู้บริหารเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของสภาคณาจารย์ฯ สนับสนุนการท างาน และงบประมาณ 
 

วิสัยทัศน ์
  ร่วมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันแนวทางสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาคม 
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เป้าประสงค ์
1. เพ่ือประสานความร่วมมือบุคลากรภายในและภายนอกเข้าใจการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและ

สภาคณาจารย์ 
2. เพ่ือสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรมหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือส่งเสริมและร่วมมีบทบาทการพัฒนากิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

 พันธกิจ 
1. เป็นศูนย์กลางการประสานความคิดเห็น การรับเรื่องร้องทุกข์และด าเนินการตามกระบวนการเพ่ือ

เรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายใน
มหาวิทยาลัย  

2. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
3. ติดตามและประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ วิชาชีพ และสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากร

มหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการสภาคณาจารย์และข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กรและบุคลากร 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการสภาคณาจารย์และข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
  กลยุทธ์ที่ 1  การวางแผนการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
   ตัวชี้วัด : จ านวนสรุปประเด็นข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยยื่นต่อ
ผู้บริหาร 
    กิจกรรมที่ 1  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กิจกรรมที่ 2 เสนอ/พัฒนา/ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
    กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์ฯให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์  
  กลยุทธ์ที่ 2 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสภาคณาจารย์ฯและความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
   ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภา
คณาจารย์และผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
    กิจกรรมที่ 1  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาคณาจารย์และผลด าเนินงานของมหาวิทยาลัยผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เพจ  เป็นต้น 
    กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาแนวทางเสนอแนะพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
    กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการจากหน่วยงานภายนอก 
     
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณวิชาชีพต่าง ๆ   
   ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
    กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร 
    กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ของบุคลากรภายใน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กรและบุคลากร  
  กลยุทธ์ที่ 4  ค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรเป็นส าคัญ 
   ตัวชี้วัด : จ านวนร้องเรียน/หรือปัญหาที่ได้รับผ่านคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ที่ได้รับแก้ไข/
หรือส่งต่อมหาวิทยาลัย 
    กิจกรรมที่ 1 รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความเป็นธรรม ความ
ถูกต้อง 
    กิจกรรมที่ 2 กระตุ้นและส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน  
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แผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และข้าราชการ  (พ.ศ. 2563-2566) 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

อัตลักษณ์ ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว 
ปรัชญา คุณธรรมน าความรู้  มุ่งสู่สากล 
วิสัยทัศน์ ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหาร การท่องเที่ยว และพัฒนาองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ ด้านที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
เป้าประสงค์ ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
แผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และข้าราชการ  (พ.ศ.2563-2566) 

วิสัยทัศน์ ร่วมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม เสนอแนะ สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 
เป้าประสงค์ 1. เพ่ือประสานความร่วมมือบุคลากรภายใน

และภายนอกเข้าใจการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและสภาคณาจารย์ 

2. เพ่ือสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
 

3. เ พ่ือสร้ างกิจกรรมต่าง  ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
มหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

4. เพ่ือส่งเสริมและร่วมมีบทบาทการพัฒนากิจการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

พันธกิจ 1. เป็นศูนย์กลางการประสานความคิดเห็น การรับเรื่องร้องทุกข์และด าเนินการตามกระบวนการเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย  
2. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
3. ติดตามและประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ วิชาชีพ และสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 1 ระบบบริหารจัดการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   

2 การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ 
 

3 ส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 4 พิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กรและบุคลากร 

กลยุทธ์ 1  การวางแผนการด า เนิน งานของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ 
 

2 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสภาคณาจารย์ฯและ
ความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย 

3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณวิชาชีพต่าง 
ๆ 

4  ค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรเป็นส าคัญ 

ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์สภา
คณาจารย์และข้าราชการ 

ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาคณาจารย์และผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จ านวนร้องเรียน/หรือปัญหาที่ได้รับผ่านคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์ฯ ที่ได้รับแก้ไข/หรือส่งต่อมหาวิทยาลัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1  การประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
กิจกรรมที่  2  เสนอ/พัฒนา/ปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สภา
คณาจารย์ ฯ ให้ สอดคล้ องกับบริ บทของ
มหาวิทยาลัย 
 

กิจกรรมที่ 1  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาคณาจารย์
และผลด าเนินงานของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น เว็บไซต์ เพจ  เป็นต้น 
กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือ
แสวงหาแนวทางเสนอแนะพัฒนามหาวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสภาคณาจารย์
และข้าราชการจากหน่วยงานภายนอก 
 

กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิสวัสดิการ สิทธิประโยชน์
ด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร 
กิจกรรมที่  2 จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ของบุคลากรภายใน 

กิจกรรมที่  1 รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเป็นธรรม ความถูกต้อง 
กิจกรรมที่ 2 กระตุ้นและส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่
บุคลากรอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน  
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ส่วนที่ 3 
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2566) สู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการสภาคณาจารย์และข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
ก ล ยุ ท ธ์ ที่  1  ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
ด าเนินงานของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
   ตัวชี้ วัด : ระดับความส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (ร้อยละ 80) 

1) การประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

เดือนละ  
1 ครั้ง 

28,500 68,400 68,400 34,200 ฝ่ายงานบริหาร
ทั่วไป 

2) เสนอ/พัฒนา/ปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

5 ฉบับ - - - - คณะกรรมการฯ
ทุกท่าน 

3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สภา
คณาจารย์ฯให้สอดคล้องกับบริบท
ของมหาวิทยาลัย 

ปีละ 1 
ครั้ง 

- 25,000 25,000 25,000 คณะกรรมการฯ
ทุกท่าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ 
กลยุทธ์ ที่  2  การประชาสัม พันธ์
ภาพลักษณ์ของสภาคณาจารย์ฯและ
ความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
   ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของสภาคณาจารย์และ
ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(ร้อยละ 80) 

1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภา
คณาจารย์และผลด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ เพจ  เป็นต้น 

เดือนละ  
1 ครั้ง 

5,000 3,000 3,000 3,000 ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

2) จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือแสวงหาแนวทางเสนอแนะพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ปีละ 1 
ครั้ง 

- 25,000 25,000 25,000 ฝ่ายงานบริหาร
ทั่วไป 

3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสภา
คณาจารย์และข้าราชการจาก

ปีละ 1 
ครั้ง 

5,000 50,000 50,000 30,000 ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

หน่วยงานภายนอก และประชุมร่วมกับ
สมาชิก ทปสท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
และจรรยาบรรณวิชาชีพต่าง ๆ 
   ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการ
จั ดกิ จกรรม พัฒนาศั กยภาพของ
บุคลากร (ร้อยละ 80) 

1) สร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิสวัสดิการ 
สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร 
 

ปีละ 2 
ครั้ง 

- 25,000 25,000 25,000 ฝ่ายส่งเสริม
กิจกรรม พัฒนา
ศักยภาพและ
จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
2) จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ปีละ 1 
ครั้ง 

- 25,000 25,000 25,000 

3) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ของบุคลากร
ภายใน 

ปีละ 1 
ครั้ง 

- 50,000 50,000 50,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 4  ค านึงถึงสิทธิประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรเป็น
ส าคัญ 
  ตัวชี้ วัด : จ านวนร้องเรียน/หรือ
ปัญหาที่ได้รับผ่านคณะกรรมการสภา
คณาจารย์ฯ ที่ได้รับแก้ไข/หรือส่งต่อ
มหาวิทยาลัย (อย่างน้อย 5 เรื่อง/ปี) 

1) รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความเป็นธรรม 
ความถูกต้อง 

ตลอดปี - - - - ฝ่ายพิทักษ์
ผลประโยชน์ของ

องค์กรและ
บุคลากร 2) กระตุ้นและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

แก่บุคลากรอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม
กัน  
 

ปีละ 1 
ครั้ง 

- 25,000 25,000 25,000 
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ภาคผนวก 
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