
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม และการติดตามการด าเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2564

รายงานโดย 
กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



แผนและตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. 2564

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รายงานโดย รายงานโดย 

กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางแผนอัตราก าลังและสรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับ
พันธกิจการพัฒนามหาวิทยาลยั

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
Based 

Line

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

2561 2562 2563 2564 2565

1.1  พัฒนาแผนหรือกรอบ

อัตราก าลัง  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 

2562-2565

1.1หน่วยงานที่มีแผน

อัตราก าลังที่สอดคล้องกับ

ภารกิจและทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัย

หน่วยงาน - 22 22 22 22 22 ทุกหน่วยงาน 

1.2  พัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการให้มีคุณวุฒิและ

ต าแหน่งทางวิชาการที่

สูงขึ้น

1.2ร้อยละของบุคลากรสาย

วิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 คณะ และ

กองบริหารงานบุคคล

1.3ร้อยละของบุคลากรสาย

วิชาการที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2 2 3 3 3 3 คณะ และ

กองบริหารงานบุคคล



ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสรรถนะสงู

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
Based 

Line

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

2561 2562 2563 2564 2565

1.3 พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรสายวิชาการให้มี

ความเป็นมืออาชีพ

1.4 ร้อยละของบุคลากร

สายวิชาการที่เข้ารับการ

พัฒนาศักยภาพตามแผน

ร้อยละ 90 95 98 98.5 99.5 100 คณะ

1.4  พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการตามสายงานให้มี

ความเป็นมืออาชีพ

1.5 ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการที่

เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ

ตามแผน

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



ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนบัสนนุคุณภาพชีวิตของบุคลากร

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
Based 

Line

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

2561 2562 2563 2564 2565

1.5  พัฒนาคุณภาพชีวิต

และ ความผาสุกของ

บุคลากร

1.7 ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่มีต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ - 80 85 90 95 90 กองบริหารงาน

บุคคล

1.8 จ า น วน กิ จ ก ร ร มที่

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี

ร ะ ห ว่ า ง ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ

บุคลากร

ครั้ง - 5 5 5 5 5 ทุกหน่วยงาน



กิจกรรมตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564



กิจกรรมตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564

การสอบคัดเลือกบคุลากรสายวิชาการเพือ่บรรจเุข้ารับราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ในรปูแบบออนไลน์ ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (โปรแกรม Zoom)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางแผนอัตราก าลัง และคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย



กิจกรรมการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้  เร่ืองการเขียนผลงานวิชาการอย่างไร..ไม่คัดลอก ให้กับบคุลากรสายวิชาการ

ในรปูแบบออนไลน์ ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาศักยภาพบคุลากรทกุระดับให้มีสรรถนะสงู

กิจกรรมตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564



ประชมุช้ีแจงประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งต้ังบคุคลให้ด ารงต าแหน่ง ผศ.รศ. และ ศ. พ.ศ. 2563 และท่ีแก้ไข
เพิม่เติม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาศักยภาพบคุลากรทกุระดับให้มีสรรถนะสงู

กิจกรรมตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564



กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงรกุ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุวิชาการ 

ในรปูแบบออนไลน์ ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาศักยภาพบคุลากรทกุระดับให้มีสรรถนะสงู

กิจกรรมตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564



พิธีไหว้พระและศาลพระภูมิชัยมงคล และศาลตา ยาย และพิธีเจริญพระพทุธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคลา้ยวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ครบรอบ ๘๑ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนคณุภาพชีวิตของบุคลากร

กิจกรรมตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564



งานมุทิตาจิต “ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา ประจ าปี 2564” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนคณุภาพชีวิตของบุคลากร

กิจกรรมตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564



กฐินพระราชทาน ประจ าปี 2564 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนคณุภาพชีวิตของบุคลากร

กิจกรรมตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2563



พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล “รางวัลเพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 27 ประจ าปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนคณุภาพชีวิตของบุคลากร

กิจกรรมตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564



ร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ตามวิถีใหม่ 
ห่างไกลแต่ไม่ห่างกัน ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนนุคุณภาพชีวิตของบคุลากร

กิจกรรมตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564



กีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาส)ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนคณุภาพชีวิตของบุคลากร

กิจกรรมตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ           

สายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางแผนอัตราก าลังและสรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับ

พันธกิจการพัฒนามหาวิทยาลยั

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้า

หมาย
ผลการด าเนินงาน

1.1  พัฒนาแผนหรือกรอบ

อัตราก าลัง  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 

2562-2565

1.1 หน่วยงานที่มีแผนอัตราก าลังที่สอดคล้องกับ

ภารกิจและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

หน่วยงาน 22 22

1.2  พัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการให้มีคุณวุฒิและ

ต าแหน่งทางวิชาการที่

สูงขึ้น

1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2 5.90

1.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3 3.03

รายงานผลตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสรรถนะสงู

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้า

หมาย
ผลการด าเนินงาน

1.3 พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรสายวิชาการให้มี

ความเป็นมืออาชีพ

1.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เข้ารับการ

พัฒนาศักยภาพตามแผน

ร้อยละ 100 100

1.4  พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการตามสายงานให้มี

ความเป็นมืออาชีพ

1.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่

เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามแผน

ร้อยละ 100 100

1.6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่

น าความรู้จากการพัฒนา มาเผยแพร่ และ

ถ่ายทอด 

ร้อยละ 50 42

(หมายเหตุ :

1. ข้อมูลการติดตามผล

รอบ 9 เดือน) 

2. ปัญหา/อุปสรรค ยังขาด

กิจกรรม/วิธีการติดตามการน าความรู้/

ทักษะ ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากร

รายงานผลตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนบัสนนุคุณภาพชีวิตของบุคลากร

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้า

หมาย
ผลการด าเนินงาน

1.5  พัฒนาคุณภาพชีวิต

และ ความผาสุกของ

บุคลากร

1.7 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 90 85.3

(หมายเหตุ : ข้อมูลการติดตามผล

รอบ 9 เดือน)

1.8 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

ครั้ง 5 6

รายงานผลตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2564



กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รายงานโดย รายงานโดย 

กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับแผน

ข้อเสนอแนะ (ตามผลการด าเนินงานที่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด)
- ควรส่งเสริมใหบุ้คลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผน  

หรือตามต าแหน่งงาน หรือตามความเชี่ยวชาญ ให้เพิ่มขึ้น

- ควรสร้างกิจกรรมการติดตามบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่น าความรู้จากการพัฒนา มาปฏิบัติ 

เผยแพร่ ถ่ายทอด และต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับได้อย่างเป็นรูปธรรม


