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 รายงานผลตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (รายงานผล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. วางแผน
อัตราก าลัง และ
สรรหาบุคลากร
สายวิชาการและ
สายสนับสนุนให้
สอดคล้อง
สอดคล้องกับ
พันธกิจและแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย 

1.1 ร้อยละ
ของหน่วยงาน
ที่มีแผน
อัตราก าลังที่
เหมาะสมกับ
ภารกิจและ
ทิศทางของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ100
ของ

หน่วยงานที่
มีแผน

อัตราก าลังที่
เหมาะสมกับ
ภารกิจและ
ทิศทางของ
มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน
อัตราก าลังร้อยละ 100 โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1. ประชุมการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังบุคลากร รวบรวม
หลักเกณฑ์วิธีการและการ
สังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จาก
ตัวแทนผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
สายสนับสนุน  ประจ าปี
งบประมาณ 2563-2566  ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมที่ 927/2562  ลงวันที่ 
26 เมษายน 2562 โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  

ร้อยละ 100  

รายงานผลตามแผนบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ประจ าปีงบประมาณ 2563-
2566 เพ่ือจัดท ากรอบ
อัตราก าลังสายสนับสนุน ระดม
ความคิด เกณฑ์การวิเคราะห์ 
รวบรวมหลักเกณฑ์วิธีการ จาก
ตัวแทนหน่วยงานทุกหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยฯ 
4. ประชุมจัดท ากรอบอัตราก าลัง
สายสนับสนุนโดยเชิญตัวแทนแต่
ละหน่วยงานหัวหน้างาน 
ผู้ปฏิบัติงานร่วมวิเคราะห์
รายละเอียดและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันในการวิเคราะห์
อัตราก าลังที่พึงมี 
5. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
อัตราก าลังที่พึงมีของข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ  
6. ประชุมสรุปผลการวิเคราะห์
กรอบอัตราก าลังของบุคลากร
สายสนับสนุน 

 

 

 

 



3 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. วางแผน
อัตราก าลัง และสรร
หาบุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนให้
สอดคล้องสอดคล้อง
กับพันธกิจและแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

1.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดท าขั้นตอนการ 
สมัครงานของ
บุคลากร 

ระดับ 2 มีการ
ด า เ นิ น ง า น
ตามแผนที่วาง
ไว้ 

การด าเนินงานตาม
แผนที่วางไว้ ดังนี้ได้
ด าเนินการประชุมชี้
แจ้งหน่วยงานเรื่อง
ขั้นตอนการเปิดรับ
สมัครและรายละเอียด
คุณสมบัติของแต่ละ
ต าแหน่ง 

ระดับ 2  

 1.3 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท ากรอบต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน 

ระดับ 3 มี
ด าเนินการ

ประชุม
คณะกรรมการ

ประเมินค่า
งาน และ

สรุปผลการ
ประเมินค่า
งานทีละ
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการอยู่
ในระดับ 3 ของระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท ากรอบต าแหน่งที่
สูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน 
โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1.1  โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
ภารกิจหน่วยงานเพื่อ
ก าหนดกรอบต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน 
1.2  โครงการชี้แจง
การเขียนประเมินค่า
งานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

ระดับ 3   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.3  โครงการติดตาม
การเขียนประเมินค่า
งานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน 
1.4 ติดตามการเขียน
ประเมินค่างานเพ่ือเข้า
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
1.5 จัดประชุมชี้แจงให้
หน่วยงานต่างๆเห็น
ความส าคัญของการ
ประเมินค่างานเพ่ือ
ก าหนดกรอบต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นของบุคลากร 
1.6 รวบรวมการเขียน
ประเมินค่างานของ
หน่วยงานต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย 
1.7 ด าเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินค่างานระดับ
ต าแหน่งประเภททั่วไป 
และต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะของ
หน่วยงานต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.4 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล 

ร ะ ดั บ  1  มี
แนวทางการ
จั ด ท า
แ ผ น พั ฒ น า
ร า ย บุ ค ค ล  
(ปี 2562) 

มีแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล
ภายในปีงบประมาณ 
2562 คือ แผนภาพ : 
แสดงขั้นตอนการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) และจะเสนอ
มหาวิทยาลัยให้
พิจารณาในล าดับต่อไป 

ระดับ 1  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการด้าน
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลัย 
 
 

2.1 จ านวน
ระบบที่น า
ฐานข้อมูล
บุคลากรไป
ใช้ 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 1
ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 1 ระบบ  
งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้
ร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ งาน
การเงินและบัญชี จัดท าระบบ
แสดงผลข้อมูลบุคลากร
ออนไลน์ เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้กับบุคลากรใน
การเข้ามาดูข้อมูลส่วนตัว
ประกอบด้วย 1. ประวัติส่วน
บุคคล (ส่วนตัว) 
2. ใบแจ้งเงินเดือน 
3. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ 
ที่จ่าย (50 ทวิ) 
4. แบบแจ้งรายการเพ่ือการหัก
ลดหย่อนภาษี 
5. หนังสือแจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือน 
6. สรุปการลงเวลาประจ าปี 

1 ระบบ  
 
 
 
 
 
 
 

3. พัฒนาการ
บริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคล
ตามหลักธรรมาภิ
บาลและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
พร้อมวางแผนการ
เกษียณอายุ
ราชการ 

3.1  ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจ าที่
ผ่านการ
อบรม
สมรรถนะ
ทางการสอน
ให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิต
นักปฏิบัติ 

ร้อยละ 15 
ของ

อาจารย์
ประจ าที่
ผ่านการ
ฝึกอบรม
สมรรถนะ
ทางการ
สอนให้

นักศึกษา

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้โครงการอบรมให้
ความรู้ร่วมทั้งส่งเสริมกิจกรรม
ให้เกิดสมรรถนะทางการสอนให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ดังนี้  
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การเสริมสร้างและพัฒนา
มาตรฐานหลักสูตรเพื่อการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติตาม

ร้อยละ 20  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป็น
บัณฑิตนัก

ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
-  โครงการพัฒนาข้อสอบ Exit 
Exam เพ่ือสร้างมาตรฐาน
บัณฑิตแต่ละสาขา 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง 
outcome Based Education 
(OBF) 
ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายในการอบรม
จะประกอบด้วย คณบดี รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ และ
ประธานสาขา เพ่ือให้กลุ่มนี้ไป
เผยแพร่ความรู้ให้อาจารย์ใน
สาขาต่อไป 

 3.2  ร้อยละ
ข อ ง
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
อ บ ร ม มี
ความรู้ความ
เข้าใจในงาน
ที่ ป ฏิ บั ติ
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80
ของ

ผู้เข้าร่วม
อบรมมี
ความรู้
ความ

เข้าใจใน
งานที่
ปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึน 

มีการจัดโครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถในงานตามสาย
งานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมี
กิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ง า น ด้ า น ก า ร เ งิ น  ส า ห รั บ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
2. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของเจ้าหน้าที่บุคคล
ประจ าหน่วยงาน 
3. กิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างและ

ร้อยละ 80  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

การบริหารพัสดุ 
4. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของผู้ ใ ช้ ง านระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) 
แต่ละโครงการผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้สูงขึ้นเกินร้อยละ 80 

 3.3  ร้อยละ
ของบุคลากร
ทีมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
กฎหมายที่
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
และมีวินัยใน
การท างาน 

ร้อยละ 60 
ของ
บุคลากรที
มีความรู้
ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
กฎหมายที่
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
และมีวินัย
ในการ
ท างาน 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และมีวินัยในการ
ท างานคิดเป็นร้อยละ 81.54 
ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

ร้อยละ 60  
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แผนพัฒนาบุคลากร(รายงานผล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562) 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. บุคลากรสาย
วิชาการมีศักยภาพ
พร้อมผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ 

1.1 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจ าที่ผ่าน
การฝึกอบรม
สมรรถนะ
ทางการสอน
ให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ 

ร้อยละ 15
ของอาจารย์
ประจ าที่ผ่าน
การฝึกอบรม
สมรรถนะ

ทางการสอน
ให้นักศึกษา

เป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนได้โครงการ
อบรมให้ความรู้ร่วมทั้ง
ส่งเสริมกิจกรรมให้เกิด
สมรรถนะทางการสอนให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ดังนี้  
- โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การเสริมสร้าง
และพัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรเพื่อการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 
-  โครงการพัฒนาข้อสอบ 
Exit Exam เพ่ือสร้าง
มาตรฐานบัณฑิตแต่ละ
สาขา 
- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การบริหาร
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ในแนวทาง 
outcome Based 
Education (OBF) 
ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายในการ
อบรมจะประกอบด้วย 
คณบดี รองคณบดีฝ่าย

ร้อยละ 20  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

วิชาการ และประธาน
สาขา เพ่ือให้กลุ่มนี้ไป
เผยแพร่ความรู้ให้อาจารย์
ในสาขาต่อไป 

1.2 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจ าที่มี
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
อาจารย์ที่
ส าเร็จวุฒิ
การศึกษา 
ข้อมูลปี 61
ปริญญาเอก 
จ านวน 156.5 
คน จาก
อาจารย์
ทั้งหมด 439 
คน 

ร้อยละ 32
ของอาจารย์
ประจ าที่มี
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
อาจารย์ที่
ส าเร็จวุฒิ
การศึกษา 

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกอาจารย์ที่
ส าเร็จวุฒิการศึกษาร้อยละ  
35.65 งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีการ
ด าเนินการดังนี้ 

ร้อยละ  35.65  

1.3 ร้อยละ
ของ
ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับ  

ร้อยละ 3 ของ
ผ ล ง า น วิ จั ย
ตี พิ ม พ์
เ ผ ย แ พ ร่ ใ น
ฐ านข้ อมู ล ที่
เป็นที่ยอมรับ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ท าการส่งเสริม และจัด
กิจกรรม/โครงการดังนี้ 
- ทุนสนับสนุนการไป
น าเสนอบทความวิจัย ณ 
ต่างประเทศ และทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

อยู่ระหว่างการ
รวมผลเนื่องจาก
ยังไม่สิ้น
ปีงบประมาณ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

- โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 11 -15 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
- โครงการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3-
7 

 3 . 4   ร ะ ดั บ
ความส า เ ร็ จ
ของการจัดท า
แ ผ น ก า ร
เ กษี ย ณอา ยุ
ราชการให้กับ
พนั ก ง านแต่
ละประเภท 

ระดับ 1 คือมี
การ

ด าเนินงาน
จัดท าแผน
แผนการ

เกษียณอายุ
ราชการให้กับ
พนักงานแต่
ละประเภท 

โดยเริ่มที่กลุ่ม
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

1. ด าเนินการจัดท าแผน
สวัสดิการให้ พนักงาน
มหาวิทยาลัย) อยู่ใน
ขั้นตอน เสนอยกร่าง
ประกาศการจ่ายบ าเหน็จ
ด ารงชีพ 
2. ส ารวจผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ 2563 เพื่อ
น าไปเป็นข้อมูลในการจัด
กิจกรรมให้ความรู้กับผู้
เกษียณในปีงบ 2563 
(ส าหรับกลุ่มข้าราชการ 
และลูกจ้างประจ า) 
2.1 บริการให้ข้อมูลวิ ธี
ปฏิบัติ ในการขอรับและ
การจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ
ส าหรับผู้รับบ านาญ ซึ่งมี
อายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป 
พ.ศ.2562 

ระดับท่ี 1   
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 1.4 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 17.5 
ของอาจารย์
ประจ าที่
ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

อาจารย์ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการคิดเป็นร้อยละ 23.46 

1.4 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
17.5 ของ
อาจารย์
ประจ าที่
ด ารง
ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2. บุคลากรสาย
สนับสนุนมี
สมรรถนะ 
เชี่ยวชาญในงานที่
ปฏิบัติ มี
ความก้าวหน้าใน
สายงาน 

2.1 ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัดท ากรอบ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน 

ระดับ 3 มี
ด าเนินการ

ประชุม
คณะกรรมการ
ประเมินค่างาน 
และสรุปผลการ
ประเมินค่างาน
ทีละหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการอยู่ใน
ระดับ 3 ของระดับ
ความส าเร็จในการจัดท า
กรอบต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน 
โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1.1  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ภารกิจ
หน่วยงานเพื่อก าหนดกรอบ
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
1.2  โครงการชี้แจงการ
เขียนประเมินค่างานเพ่ือเข้า
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
1.3  โครงการติดตามการ
เขียนประเมินค่างานเพ่ือเข้า
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
1.4 ติดตามการเขียน
ประเมินค่างานเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
1.5 จัดประชุมชี้แจงให้
หน่วยงานต่างๆเห็น
ความส าคัญของการประเมิน
ค่างานเพ่ือก าหนดกรอบ
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ

ระดับ 3   
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

บุคลากร 
1.6 รวบรวมการเขียน
ประเมินค่างานของ
หน่วยงานต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย 
1.7 ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการประเมินค่า
งานระดับต าแหน่งประเภท
ทั่วไป และต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะของหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรสาย
สนับสนุนมี
สมรรถนะ 
เชี่ยวชาญในงานที่
ปฏิบัติ มี
ความก้าวหน้าใน
สายงาน 

2.2 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจในงานที่
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80  
ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
งานที่ปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึน 

มีการจัดอบรมตามสายงาน
ดังนี้  
โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถในงานตาม
สายงานและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานด้าน
การเงิน ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  
2. กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน
ของเจ้าหน้าที่บุคคลประจ า
หน่วยงาน 
3. กิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

แต่ละโครงการ
ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้สูงขึ้น
เกินร้อยละ 80 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

และการบริหารพัสดุ 
4. กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Document) 

3. ยกระดับ
สวัสดิการบุคลากร
และส่งเสริม
ความสุขในการ
ท างาน 

3.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดท าระบบ
สวัสดิการ
บุคลากร 

ร ะ ดั บ  2  มี
แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
พ นั ก ง า น
มหาวิ ท ย าลั ย
แ ล ะ ก อ ง ทุ น
บุคลากร 

- จัดท าระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมว่าด้วยกองทุน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย และกองทุน
บุคลากร พ.ศ. 2561 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยและ
กองทุนบุคลากร พ.ศ. 2561 
(เป็นไปตามตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จของการจัดท า
ระบบสวัสดิการบุคลากร 
ระดับ 2 

ระดับ 2   

 3.2 คะแนน
ความสุขในการ
ท างาน 

คะแนน 3.9 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความสุขและความ
ผูกผันของบุคลากรดังนี้ 
1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร และหลักกฎหมายที่
ส าคัญในการปฏิบัติงาน 

3.58 คะแนน 
(ผล ณ วันที่ 9 
กันยายน  
2562) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างความผูกพัน
และสร้างแรงผลักดันในการ
ท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


