
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม และการติดตามการด าเนินงาน

ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนการบริหารและแผนพฒันาบคุลากร

สายวิชาการและสายสนับสนนุวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2563



แผนและตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและแผนพฒันาบคุลากร

สายวิชาการและสายสนับสนนุวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2563



ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนการบริหารและแผนพฒันาบคุลากรสายวิชาการ 

และสายสนับสนนุวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วางแผนอัตราก าลังและสรรหา และคัดเลือกบคุลากรให้สอดคล้องกับ

พนัธกิจการพฒันามหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั หน่วยนับ
Based 
Line

เป้าหมาย

ผู้รับผดิชอบ
2561 2562 2563 2564 2565

1.1  พัฒนาแผนหรือกรอบ

อตัราก าลัง  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 

2562-2565

1.1หน่วยงานที่มีแผน

อตัราก าลังที่สอดคล้องกบั

ภารกจิและทศิทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัย

หน่วยงาน - 22 22 22 22 22 ทุกหน่วยงาน 

1.2  พัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการให้มีคุณวุฒิและ

ต าแหน่งทางวิชาการที่สงูขึ้น

1.2ร้อยละของบุคลากรสาย

วิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 คณะ และ

กองบริหารงานบุคคล

1.3ร้อยละของบุคลากรสาย

วิชาการที่ มีต าแหน่งทาง

วิชาการเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 2 2 3 3 3 3 คณะ และ

กองบริหารงานบุคคล



ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนการบริหารและแผนพฒันาบคุลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนนุวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาศักยภาพบคุลากรทกุระดับให้มีสรรถนะสงู

กลยุทธ ์ ตวัช้ีวดั หน่วยนบั
Based 
Line

เป้าหมาย

ผูร้บัผดิชอบ
2561 2562 2563 2564 2565

1.3 พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรสายวิชาการให้มี

ความเป็นมืออาชีพ

1.4 ร้อยละของบุคลากร

สายวิชาการที่ เ ข้า รับการ

พัฒนาศักยภาพตามแผน

ร้อยละ 90 95 98 98.5 99.5 100 คณะ

1.4  พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการตามสายงานให้มี

ความเป็นมืออาชีพ

1.5 ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการที่เข้า

รับการพัฒนาศักยภาพตาม

แผน

ร้อยละ 90 95 98 98.5 99.5 100 ทุกหน่วยงาน

1.6 ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการที่น า

ความรู้จากการพัฒนา มา

เผยแพร่ และถ่ายทอด 

ร้อยละ 20 25 30 40 45 50 ทุกหน่วยงาน



ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนการบริหารและแผนพฒันาบคุลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนนุวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนนุคุณภาพชีวิตของบคุลากร

กลยุทธ ์ ตวัช้ีวดั หน่วยนบั
Based 
Line

เป้าหมาย

ผูร้บัผดิชอบ
2561 2562 2563 2564 2565

1.5  พัฒนาคุณภาพชีวิต

และ ความผาสกุของ

บุคลากร

1.7 ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ - 80 85 90 95 90 กองบริหารงานบุคคล

1.8 จ านวนกิจกรรมที่

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ ดี

ร ะ ห ว่ า ง ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ

บุคลากร

คร้ัง - 5 5 5 5 5 ทุกหน่วยงาน



กิจกรรมตามตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ของแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนบัสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พ.ศ. 2563



กิจกรรมตามตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ของแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนบัสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พ.ศ. 2563

-การสอบคัดเลือกบคุลากรเพือ่บรรจเุข้ารับราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วางแผนอัตราก าลัง และคัดเลือกบคุลากรให้สอดคล้องกับพนัธกิจและทิศทางการพฒันามหาวิทยาลัย



อบรมการพฒันาด้านภาษาอังกฤษ  หลักสตูร Teacher Development ของบคุลากรสายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พฒันาศักยภาพบคุลากรทกุระดับให้มสีรรถนะสงู

กิจกรรมตามตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ของแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนบัสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พ.ศ. 2563



อบรมพฒันาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษส าหรบัผูบ้รหิาร บคุลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พฒันาศักยภาพบคุลากรทกุระดับให้มสีรรถนะสงู

กิจกรรมตามตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ของแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนบัสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พ.ศ. 2563



กิจกรรมการพฒันาบคุลากรสายวิชาการเพือ่ขอต าแหน่งทางวิชาการ และการท างานวิจัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พฒันาศักยภาพบคุลากรทกุระดับให้มสีรรถนะสงู

กิจกรรมตามตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ของแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนบัสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พ.ศ. 2563



กิจกรรมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพฒันาทักษะภาษาอังกฤษของบคุลากรสายสนับสนนุวิชาการ”

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พฒันาศักยภาพบคุลากรทกุระดับให้มสีรรถนะสงู

กิจกรรมตามตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ของแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนบัสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พ.ศ. 2563



กิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพงานตามพันธกจิของหน่วยงานให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พฒันาศักยภาพบคุลากรทกุระดับให้มสีรรถนะสงู

กิจกรรมตามตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ของแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนบัสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พ.ศ. 2563



พิธีเทศน์มหาชาติ 80 ปี จันทรเกษม ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนนุคุณภาพชีวิตของบคุลากร

กิจกรรมตามตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ของแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนบัสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พ.ศ. 2563



พธีิถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2563 เพือ่น้อมน าถวายพระสงฆ์จ าพรรษากาลถ้วนไตรมาศ ณ วัดเสมยีนนารี พระอารามหลวง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนนุคุณภาพชีวิตของบคุลากร

กิจกรรมตามตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ของแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนบัสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พ.ศ. 2563



ประเพณลีอยกระทง ประจ ำปี 2563 "จนัทรเกษม สบืสำน เทศกำลลอยกระทง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนนุคุณภาพชีวิตของบคุลากร

กิจกรรมตามตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ของแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนบัสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พ.ศ. 2563



กฬีำบุคลำกรภำยใน (กฬีำส)ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนนุคุณภาพชีวิตของบคุลากร

กิจกรรมตามตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ของแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนบัสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พ.ศ. 2563



การติดตามการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนการบริหารและ

แผนพฒันาบคุลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุวิชาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วางแผนอัตราก าลังและสรรหา และคัดเลือกบคุลากรให้สอดคล้องกับ

พนัธกิจการพฒันามหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั หน่วยนับ
เป้า
หมาย

ผลการด าเนินงาน

1.1  พัฒนาแผนหรือกรอบ

อตัราก าลัง  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 

2562-2565

1.1 หน่วยงานที่มีแผนอตัราก าลังที่สอดคล้องกบั

ภารกจิและทศิทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

หน่วยงาน 22 22

1.2  พัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการให้มีคุณวุฒิและ

ต าแหน่งทางวิชาการที่สงูขึ้น

1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 2 4.72

1.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 3 3.03

รายงานผลตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนการบริหารและพฒันาบคุลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนนุวิชาการ พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาศักยภาพบคุลากรทกุระดับให้มีสรรถนะสงู

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั หน่วยนับ
เป้า
หมาย

ผลการด าเนินงาน

1.3 พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรสายวิชาการให้มี

ความเป็นมืออาชีพ

1.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เข้ารับการ

พัฒนาศักยภาพตามแผน

ร้อยละ 98.5 95.45

ไม่บรรลุ เน่ืองจากการเกดิการแพร่ระบาด

โรค Covid 19 ท าให้หน่วยงาน และ
บุคลากรไม่สามารถจัดโครงการอบรม 

สมัมนา และเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ

ตนเองได้

รายงานผลตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนการบริหารและพฒันาบคุลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนนุวิชาการ พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาศักยภาพบคุลากรทกุระดับให้มีสรรถนะสงู

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั หน่วยนับ
เป้า
หมาย

ผลการด าเนินงาน

1.4  พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการตามสายงานให้มี

ความเป็นมืออาชีพ

1.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่

เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามแผน

ร้อยละ 98.5 94.65

ไม่บรรลุ เน่ืองจากการเกดิการแพร่ระบาด

โรค Covid 19 ท าให้หน่วยงาน และ
บุคลากรไม่สามารถจัดโครงการอบรม 

สมัมนา และเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ

ตนเองได้

รายงานผลตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนการบริหารและพฒันาบคุลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนนุวิชาการ พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาศักยภาพบคุลากรทกุระดับให้มีสรรถนะสงู

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั หน่วยนับ
เป้า
หมาย

ผลการด าเนินงาน

1.4  พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการตามสายงานให้มี

ความเป็นมืออาชีพ

1.6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่

น าความรู้จากการพัฒนา มาเผยแพร่ และ

ถ่ายทอด 

ร้อยละ 40 35

ไม่บรรลุ เน่ืองจากการเกดิการแพร่ระบาด

โรค Covid 19 ท าบุคลากรไม่ได้เข้ารับการ
พัฒนาตนเอง และน าความรู้จากการพัฒนา 

มาเผยแพร่ 

รายงานผลตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนการบริหารและพฒันาบคุลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนนุวิชาการ พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ส่งเสริมสนบัสนุนคุณภาพชีวิตของบุคลากร

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั หน่วยนับ
เป้า
หมาย

ผลการด าเนินงาน

1.5  พัฒนาคุณภาพชีวิต

และ ความผาสกุของ

บุคลากร

1.7 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 90 92

1.8 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

คร้ัง 5 6

รายงานผลตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนการบริหารและพฒันาบคุลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนนุวิชาการ พ.ศ. 2563



กำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนนิงำน เม ือ่เปรยีบเทยีบกบัแผน

 ขอ้เสนอแนะ (ตามผลการด าเนนิงานทีไ่ม่ไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนด)

 ควรส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพตามแผน หรือตามต าแหน่งงาน หรือตามความเช่ียวชาญ ให้เพ่ิมขึ้น

 ควรสร้างกจิกรรมการติดตามบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่น าความรู้จากการพัฒนา 

มาปฏบิัติ เผยแพร่ ถ่ายทอด และต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับได้อย่างเป็นรปูธรรม


