
 

 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 

  
 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการวิจัย และบริการ
วิชาการ เพ่ือให้บุคลากรสายวิขาการมีศักยภาพพร้อมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุนตามภาระงาน เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 821/2561 ลงวันที่ 8 เมษายน 2561  โดยคณะกรรมการ
มีหน้าที่จัดท าแผนบริหารงานบุคคลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และมีการก ากับและติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของแผนบริหารงาน
บุคคลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และน าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในปีถัดไป (5.2.1.1) 
 2) งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการน าแผนบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประชาสัมพันธ์ลงในหน้าเว็บไซต์ของงานบริหารทรัพยากรบุคคล และได้ด าเนินการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และทุกครั้งที่มีการจัดโครงการ
จะมีการประชุมทีมงานก่อนจัดโครงการเสมอเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ และมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละโครงการ (5.2.1.2) 
 3) งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ (โครงการ/กิจกรรม) ตาม
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 ผลการด าเนินงานระหว่างเดือน
ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 และระยะที่  2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 –  สิงหาคม 2563 
กับคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี(5.2.1.3) 

4) มีการสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีวิธีในการ
ประเมินผลความส าเร็จของแผนคือ ประเมินตามตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์ ซึ่งแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ก าหนดไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และได้ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นการวัดความส าเร็จของแผนเป็นตัวชี้วัดราย  
กลยุทธ์จากการเก็บข้อมูลพบว่าส าเร็จทุกตัวชี้วัด (ข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน) ทั้งนี้งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้น าผลการด าเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่แล้วเสร็จ ไปเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
2564  โดยด าเนินการประชุมกับคณะกรรมการด าเนินโครงการแต่ละโครงการน าผลการประชุมมาคิดเป็น
กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้แผนการด าเนินงานในปี 2564 จะมีกิจกรรมที่ต่อยอดจาก
ปีงบประมาณ 2563 คือกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น นั้นคือกิจกรรมอบรม
ทักษะ 4 ด้านให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่จะเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน
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ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (คู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ งานวิจัย)  ในส่วนของสายวิชาการจะเป็นโครงการที่พัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่ท า
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี (5.2.1.4) 

 
 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนก าหนดไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   : บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพพร้อมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
เป้าประสงค์ : สายวิชาการ มีทักษะ สมรรถนะ พร้อมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และด ารงต าแหน่ง  
   ทางวิชาการ 
ตัวช้ีวัด : 1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  1.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
กลยุทธ์ที่ 1.10 จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 
และปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
  ปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาหน่วยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ได้ด าเนินการให้
ค าปรึกษาเรื่องระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการผ่านทาง
คลินิกผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสนับสนุนให้คณาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอาจารย์ประจ า 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 140.5 คน (ผศ. 127.5 คน  รศ. 12 คน และ ศ. 1 คน) จากจ านวน
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษาต่อจ านวน 421.5 คน (อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงจ านวน 405.5 คน 
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา 16 คน) คิดเป็นร้อยละ 33.33  
กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
  มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการลาศึกษาทั้งในเวลา
และนอกเวลาในระดับปริญญาเอก ซึ่งงานบริหารทรัพยากรบุคลมีหน้าที่ก ากับติดตามให้ส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ และมีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในเรื่องแนวทางการขอรับทุน/การขออนุญาตลาศึกษา
ต่อ/การขยายเวลาศึกษาต่อ  รวมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ปีละ 3 – 4 ครั้ง จากผลการด าเนินที่ผ่านมาส่งผลให้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน 172.5 คน จากจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง
และท่ีลาศึกษาต่อ จ านวน 421.5 คน (อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงจ านวน 405.5 คน อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อเต็ม
เวลา 16 คน)  คิดเป็นร้อยละ 40.93 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะ เชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ 
เป้าประสงค์ : บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และมีความก้าวหน้าในสายงาน 
ตัวช้ีวัด : 2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท ากรอบต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
  2.2 บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติเพ่ิมข้ึนจาก
ความรู้ระดับปานกลางเป็นมาก 
กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากใน
 ปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมางานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดประชุมอนุกรรมการจัดท าแนว
ทางการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน และสมรรถนะทางการบริหาร
ส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง
เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งสมรรถนะ
ทางการบริหาร และเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทต าแหน่ง รวมทั้งแบบประเมิน
บุคคล เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562  
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 จัดท าคู่มือการประเมินพนักงานสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และเผยแพร่ข้อมูล
 งานบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับอนุกรรมการจัดท าแนวทางการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร จัดท าคู่มือแนวทางการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นส าหรับต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร และจัดพิมพ์
จ านวน 500 เล่ม เพื่อน ามาเผยแพร่ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
  กลยุทธ์ที่ 2.3 กระตุ้น/ส่งเสริม/สนับสนุน การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุน 
  งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือก าหนดจัดโครงการที่
ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน โดยก าหนดจัดโครงการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับต าแหน่งที่สูงขึ้น (ต าแหน่งหัวหน้างาน/วิชาชีพเฉพาะ) โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม  
ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความเข้าใจการก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 2 อบรมให้
ความรู้และติดตามความก้าวหน้าการก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น  กิจกรรมที่ 3 เทคนิคการเขียนประเมิน
ตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  โดยกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องเพ่ือเป็นการก ากับ
ติดตามความก้าวหน้าในการท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีบุคลากรสาย



 

 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 

สนับสนุนที่มีคุณสมบัติในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจ านวน 70 คน งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดท าไลน์
กลุ่มต าแหน่งที่สูงขึ้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  โดย
ทั้ง 3 กิจกรรมส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 กลยุทธ์ที่ 2.5  ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนา และสร้างแรงจูงใจกับบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะ
ที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
 งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดโครงการที่สนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ปฏิบัติดังนี้  
 1. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  ประจ าปี งบประมาณ 2563 มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 51 คน ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย และการท าเอกสารเบิก-จ่ายเพ่ิมขึ้น ประเมินความพึงพอใจด้านความรู้หลังการอบรมอยู่ในระดับ 
4.50 คะแนน   
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างส่งหนังสือราชการอย่างมืออาชีพในระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 58 คน ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหนังสือราชการในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประเมินความ
พึงพอใจด้านความรู้หลังการอบรมอยู่ในระดับ 4.35 คะแนน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยกระดับสวัสดิการบุคลากร และส่งเสริมความสุขในการท างาน   
เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับสวัสดิการอย่างครบถ้วน และมีความสุขในการท างาน 
ตัวช้ีวัด : 3.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบสวัสดิการบุคลากร 
   3.2 คะแนนความสุขในการท างาน 
กลยุทธ์ที ่3.1 จัดให้มีระบบสวัสดิการที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบและกลไก การด าเนินการด้านสวัสดิการ 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุน
บุคลากรค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 690/2561  เรื่อง  
แต่งตั้งกรรมการสวัสดิการ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 (2.3.1) โดยมีหน้าที่ตามข้อ 10 คณะกรรมการมีหน้าที่
ดังนี้ 

 (1) ด าเนินการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนบุคลากร ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์     มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
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 (2) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน
มหาวิทยาลัยและกองทุนบุคลากร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยและกองทุน
บุคลากร 
 (3) จัดสรรเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนบุคลากรเพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทน 

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร 
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย  
 (5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย  
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและ

บุคลากร พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2561  
2. คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนบุคลากรได้มีการจัดการวางแผน

สวัสดิการให้กับพนักงานและบุคลากรให้เป็นไประเบียบ โดยในเบื้องต้นได้จัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานและ
บุคลากร 5  รายการ ดังต่อไปนี้ (1) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (2) เงินค่าตรวจสุขภาพประจ าปี  (4) เงิน
เบี้ยประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (6) เงินบ าเหน็จด ารงชีพ (8) เงินค่าเล่าเรียนบุตร โดยเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. 2561 หมวด4 
รายจ่ายและการเบิกจ่ายกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนบุคลากร   

3. มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการรวบรวมข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร ตามค าสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและ
กองทุนบุคลากร ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการรวบรวมข้อมูลสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร เพ่ือด าเนินการรวบรวมข้อมูลในการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ 5  รายการดังกล่าว (1) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (2) เงินค่าตรวจสุขภาพประจ าปี  (4) เงิน
เบี้ยประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (6) เงินบ าเหน็จด ารงชีพ (8) เงินค่าเล่าเรียนบุตร ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
และบุคลากร และน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่าย
เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรในแต่ละรายการ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษา
เงินกองทุน ตามค าสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนบุคลากร ที่ 2/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินกองทุน  

4. คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนบุคลากรได้พิจารณาข้อมูลตามที่
คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลเสนอ และได้จัดท า (ร่างประกาศ) การจ่ายเงินกองทุน ทั้ง 5 รายการ ต่อ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเสนอสภาเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ดังนี้ 
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   1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. 2562 
   2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอัตราค่าตรวจ
สุขภาพประจ าปี พ.ศ. 2562 
   3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
เบี้ยประกันสุขภาพแบบกลุ่ม พ.ศ. 2562 
   4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
บ าเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. 2562 
       5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ค่าเล่าเรียนบุตร พ.ศ. 2562  
   6) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่ อนไขการจ่ายเงิน
ช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบุคลกรถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2563 (2.3.4.1) 
   7) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5. มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตาม
ประกาศข้อในข้อ (1-6) เรียบร้อยแล้ว  
 กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 
  ปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร
ดีเด่น ประจ าปี 2562 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรที่ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการ
ครองตน ครองคน ครองงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 กลยุทธ์ที ่3.6 เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
  ปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัดโครงการ “กีฬาบุคลากร รู้
รัก สามัคคี ประจ าปี 2562 เพ่ือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน  
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 พ.ศ. 2562 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ท่ี 1.10 จัดท า
ระเบียบ แนวปฏิบัติ 
ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ ย วกั บก าร เข้ า สู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ
ปรับปรุงกระบวนการ
และขั้นตอนการเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการ 

ร้อยละของ
อาจารย์
ประจ าท่ี
ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 19 ของ
อาจารย์ประจ า
ท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 140.5 คน 
(ผศ. 127.5 คน  รศ. 12 คน และ ศ. 1 คน) จากจ านวน
อาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริงและท่ีลาศึกษาต่อจ านวน 421.5 คน 
(อาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริงจ านวน 405.5 คน อาจารย์ท่ีลาศึกษา
ต่อเต็มเวลา 16 คน) คิดเป็นร้อยละ 33.33 

 

กลยุทธ์ท่ี 1.6 พัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ
ในการศึกษาต่อ ใน
ระดับปริญญาเอก 

ร้อยละของ
อาจารย์
ประจ าท่ีมี
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 34 ของ
อาจารย์ประจ า
ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรสายวิชาการลาศึกษาท้ังในเวลาและนอกเวลาในระดับ
ปริญญาเอก ซ่ึงงานบริหารทรัพยากรบุคลมีหน้าท่ีก ากับติดตาม
ให้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติ และ
มีเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาในเรื่องแนวทางการขอรับทุน/การขอ
อนุญาตลาศึกษาต่อ/การขยายเวลาศึกษาต่อ  รวมท้ังมีการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ปีละ 3 – 
4 ครั้ง จากผลการด าเนินท่ีผ่านมาส่งผลให้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม มีอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน 
172.5 คน จากจ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษา
ต่อ จ านวน 421.5 คน (อาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริงจ านวน 405.5 
คน อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อเต็มเวลา 16 คน)  คิดเป็นร้อยละ 
40.93 
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กลยุทธ์ท่ี 2.2 จัดท า
ระเบียบ แนวปฏิบัติ 
ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ ย วกั บก าร เข้ า สู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากร 
ก ล ยุ ท ธ์ ท่ี  2 . 2 . 1 
จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร
ประเมินพนักงานสาย
ส นั บ ส นุ น เ ข้ า สู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น และ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู
ปีงบประมาณ 
ก ล ยุ ท ธ์ ท่ี  2.3 
กระตุ้ น / ส่ ง เ ส ริ ม /
สนับสนุน การเข้าสู่
ต า แ ห น่ ง ท่ี สู ง ขึ้ น 
ให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 

 

ระดับ
ความส าเร็จ
ในการจัดท า
กรอบ
ต าแหน่งท่ี
สูงขึ้นของ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน 

 

ระดับ 5 มี
กรอบต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้น 
8 อัตราภายใน
ปีงบประมาณ 
2565 

1. งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการจัดโครงการอบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การเขียนประเมินค่างาน เพื่อจัดท ากรอบต าแหน่งท่ีสูงขึ้น โดย
ได้จัดประชุมโครงการชี้แจงการเขียนประเมินค่างานเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันท่ี 19 
ธันวาคม 2561 ณ ห้องอบรมลีลาวดี อาคารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและ
วิพากษ์การประเมินค่างานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2562 ณ ห้องโถงกลางและ
ห้องอบรมลีลาวดี  ชั้น  5 อาคารส า นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี  
2. งานบริหารทรัพยากรบุคคลมีการก ากับ ติดตามการส่ง
ประเมินค่างานของบุคลากรทุกหน่วยงาน โดยได้จัดท าบันทึก
ข้อความ ง.บค.(ว.)1242/2561 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 
เรื่องขอให้ส่งการวิเคราะห์ประเมินค่างานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  และบันทึกข้อความ ง.บค.(ว.)
270/2562 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562 เรื่องขอเร่งรัดการส่ง
วิ เคราะห์ประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน โดยผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าส่วนงานท่ี
เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้งานทรัพยากรบุคคลเพื่อรวบรวม ท้ังน้ีมี
การส่งประเมินค่างานเกินร้อยละ 50 ของจ านวนบุคลากร
ท้ังหมด 
3. งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินค่างานระดับต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะใน
ทุกหน่วยงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่า
ด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 
และจัดประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเล่มประเมินค่า
งานของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน และเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ และจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการประเมินค่างานระดับต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะของ
แต่ละหน่วยงาน  
4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบกรอบ
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อัตราก าลังข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการประชุมครั้งท่ี 14/2562 
วันท่ี 10 ตุลาคม 2562 และการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 ในวันท่ี 18 
ธันวาคม 2562 เห็นชอบกรอบต าแหน่งท่ีผ่านการประเมินรวม
ท้ังสิ้น 136 อัตราดังนี ้
1) ระดับช านาญการพิเศษ (กรณีหัวหน้าหน่วยงาน) จ านวน 3 
ต าแหน่ง 
2) ระดับช านาญการ (กรณีหัวหน้าหน่วยงาน) จ านวน 28 
ต าแหน่ง 
3) ระดับช านาญการ จ านวน 102 ต าแหน่ง 
4) ระดับช านาญงาน จ านวน 3 ต าแหน่ง 
และการประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ ตามมติท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 
2563  
5. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมีกรอบต าแหน่ง
ประเภทท่ัวไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน 10 อัตรา และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีกรอบต าแหน่งเพิ่มขึ้นอีก 136 อัตรา รวมท้ังสิ้น
มหาวิทยาลัยมีกรอบต าแหน่ง 146 อัตรา  

กลยุทธ์ท่ี 2.5  
ส่งเสริม/สนับสนุน/
พัฒนา และสร้าง
แรงจูงใจกับบุคลากร
ให้มีทักษะและ
สมรรถนะที่เกี่ยวกับ
งานท่ีปฏิบัติ 

บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ี
เข้าร่วม
โครงการมี
ระดับความรู้
ความเข้าใจ
ในงานท่ี
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น
จากความรู้
ระดับปาน
กลางเป็นมาก 

ระดับมาก 
 (3.50 คะแนน) 

งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดโครงการท่ีสนับสนุนให้
บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติดังนี้  
1. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  
ประจ าปี งบประมาณ 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 51 
คน ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และการท าเอกสารเบิก -จ่าย
เพิ่มขึ้น ประเมินความพึงพอใจด้านความรู้หลังการอบรมอยู่ใน
ระดับ 4.50 คะแนน   
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างส่งหนังสือ
ราชการอย่างมืออาชีพในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Document) ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 58 คน ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
ห นั งสื อ ร าชการ ในระบบเอกสารอิ เ ล็ กทรอ นิกส์  ( e-
Document) ประเมินความพึงพอใจด้านความรู้หลังการอบรม
อยู่ในระดับ 4.35 คะแนน 
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กลยุทธ์ท่ี 3.1 จัดให้มี
ระบบสวัสดิการที่ดี 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
จัดท าระบบ
สวัสดิการ
บุคลากร 

ระดับ3  
(มีการ
ด าเนินงานตาม
แผนท่ีก าหนด) 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนบุคลากรค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ท่ีตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 
690/2561  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการสวัสดิการ ลงวันท่ี 28 
มีนาคม 2561 (2.3.1) โดยมีหน้าท่ีตามข้อ 10 คณะกรรมการมี
หน้าท่ีดังน้ี 
(1) ด าเนินการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและ
กองทุนบุคลากร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์     มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงินกองทุนมหาวิทยาลัยและกองทุนบุคลากร และอื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยและกองทุน
บุคลากร 
(3) จัดสรรเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุน
บุคลากรเพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร 
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพื่อ
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ท่ี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ม อ บ ห ม า ย 
(5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
มอบหมาย  
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยกองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. 2561 
ประกาศ ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2561  
2. คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและ
กองทุนบุคลากรได้มีการจัดการวางแผนสวัสดิการให้กับ
พนักงานและบุคลากรให้เป็นไประเบียบ โดยในเบื้องต้นได้
จัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานและบุคลากร 5  รายการ 
ดังต่อไปน้ี (1) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (2) เงินค่า
ตรวจสุขภาพประจ าปี  (4) เงินเบี้ยประกันสุขภาพแบบกลุ่ม 
(6) เงินบ าเหน็จด ารงชีพ (8) เงินค่าเล่าเรียนบุตร โดยเป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยกองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. 2561 
หมวด4 รายจ่ายและการเบิกจ่ายกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
และกองทุนบุคลากร   
3. มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการ
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รวบรวมข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและบุคลากร ตามค าสั่งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนบุคลากร ท่ี 1/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการรวบรวมข้อมูล
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
บุคลากร เพื่อด าเนินการรวบรวมข้อมูลในการจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ 5  รายการดังกล่าว (1) เงินสมทบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ (2) เงินค่าตรวจสุขภาพประจ าปี  (4) เงินเบี้ย
ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (6) เงินบ าเหน็จด ารงชีพ (8) เงินค่า
เล่าเรียนบุตร ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร และ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
และบุคลากรในแต่ละรายการ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินกองทุน ตามค าสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนบุคลากร ท่ี 2/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินกองทุน  
4. คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและ
กองทุนบุคลากรได้พิจารณาข้อมูลตามท่ีคณะอนุกรรมการ
รวบรวมข้อมูลเสนอ และได้จัดท า (ร่างประกาศ) การจ่าย
เงินกองทุน ท้ัง 5 รายการ ต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสนอสภา
เห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 
2562 ดังน้ี 
1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้
พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. 2562 
2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขอัตราค่าตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ. 2562 
3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินเบี้ยประกันสุขภาพแบบกลุ่ม 
พ.ศ. 2562 
4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ าเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย
และบุคลากร พ.ศ. 2562 
5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร พ.ศ2562  
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6) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือบุคลกรถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2563  
7) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 
5. มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดสรรสวัสดิการให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามประกาศข้อในข้อ (1-6) 
เรียบร้อยแล้ว  (อยู่ในระดับ 5) มีการด าเนินงานตามแผนจัด
สวัสดิการให้แก่บุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี 3.3 
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 
 
กลยุทธ์ท่ี 3.6 
เสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร 
 

3.2 คะแนน
ความสุขใน
การท างาน 

3.9 คะแนน  ปีงบประมาณ 2563 ท่ีผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัด
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2562 เพื่อเป็น
ขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรท่ีประพฤติ  ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 
 
ปีงบประมาณ 2563 ท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้
จัดโครงการ “กีฬาบุคลากร รู้รัก สามัคคี ประจ าปี 2562 เพื่อ
เป็นการส่งเสริมความร่วมมือ สัมพันธระหว่างบุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน  
 
ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ท่ี 3.3 กับกลยุทธ์ท่ี 3.6 และ
ปัจจัยด้านการจัดระบบสวัสดิการให้บุคลากร ส่งผลให้คะแนน
ความสุขในการท างานของบุคลากรในภาพรวมท่ีระดับมาก 

 ̅4.12 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ความรู้สึกด้านความพึง

พอใจในชีวิต  ̅4.20  รองลงมาความพึงพอใจในงาน  ̅4.08    

และด้านความรู้สึกด้านบวก  ̅4.06 
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รายการหลักฐาน 
5.2.1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 821/2561 ลงวันที่ 8 เมษายน 2561, แผนพัฒนาบุคลากร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี พ.ศ 2562 – 2563      
5.2.1.2  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.2.1.3 รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ (โครงการ/กิจกรรม) ตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.    
  2563  
5.2.1.4 รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
 ประจ าปี งบประมาณ 2563 
 
 




