รายงานประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปงบประมาณ 2563

จัดทําโดย
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2563
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี เ ป า หมายในการพั ฒ นาบุ ค ลากร ให เ ป น ไปตามแผนยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให เ ป น บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพและปฏิ บั ติ ง าน
อยางมีความสุข โดยพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงานใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมให
บุคลากรมีความสุขในการทํางาน เพื่อใหสามารถธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพใหจงรักภักดีตอองคกร
สํานักงานอธิการบดี จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดของแตละกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
3 กลยุทธ 7 โครงการ ซึ่งผลการดําเนินงานความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร จากทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงาน บรรลุ 5 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ 2 ตัวชี้วัด คิดเปน
รอยละ 71.43

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
1.1 โครงการพัฒนา รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับ
สมรรถนะในการ
การพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงาน
บุคลากร

หนวยนับ

รอยละ

ปงบประมาณ
2563
แผน ผล
100

100

การบรรลุ
เปาหมาย
/


รายละเอียดการดําเนิน/
ปญหา อุปสรรค

ผูรับผิดชอบ

สํานักงานอธิการบดี โดยกองบริหารงานบุคคล
O-ทุกกอง
ซึ่งเปนหนวยงานที่มีพันธกิจในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสงเสริมผลักดัน ใหบุคลากรสายสนับสนุน
เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การเขียน
ประเมินคางานและผลงานเพื่อกําหนดระดับตําแหนง
และแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้น ระหวางวันที่ 1 - 2
กันยายน พ.ศ. 2563 และ ระหวางวันที่ 15-16 กันยายน
พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมสุวัจน ลิปตพัลลภ 3 ชั้น 8 อาคาร
ยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา โดยไดเชิญวิทยากร
ผูที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณในเฉพาะดาน
มาใหคําปรึกษา ถายทอดใหบุคลากรในแตละตําแหนง
สามารถจัดทําเอกสารไดอยางถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ใน
ครั้งนี้ ไดมีบคุ ลากรสํานักงานอธิการบดีเขารวมโครงการ
ดังกลาว รอยละ100

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (ตอ)
1.2 โครงการอบรม รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับ
ปรับกระบวนทัศน การอบรม
การทํางานในยุค
Disruption
1.3 โครงการเรียนรู จํานวนองคความรูที่มีการ
จากผูชํานาญงาน
ถายทอดจากผูชํานาญงาน

หนวยนับ

ปงบประมาณ
2563
แผน ผล

การบรรลุ
เปาหมาย
/

รายละเอียดการดําเนิน/
ปญหา อุปสรรค

ผูรับผิดชอบ

รอยละ

50

-



มีแผนการดําเนินงานในชวงเดือนตุลาคม 2563

O-กองบริหารงานบุคคล
S-กองนโยบายและแผน

องค
ความรู

5

6



สํานักงานอธิการบดีมีการจัดการอบรมตางๆ
เพื่อเรียนรูจ ากผูชํานาญงาน และทําใหเกิดองคความรู
ที่สามารถนํามาใชในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. Green Office
2. การใชภาษาในการถายทอดเรื่องราวเพื่อสงเสริม
ภาพลักษณองคกร
3. การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องตน
4. ระบบการจัดเก็บเอกสาร
5. อบรมการประชุมออนไลนดวยระบบ ZOOM
Cloud Meetings
6. อบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document)

O-ทุกกอง

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (ตอ)
1.4 โครงการอบรม รอยละของบุคลากรระดับ
คุณธรรมจริยธรรม หัวหนางานขึ้นไปที่ไดรับ
และจรรยาบรรณ
การอบรม
วิชาชีพ

หนวยนับ

รอยละ

ปงบประมาณ
2563
แผน ผล
90

100

การบรรลุ
เปาหมาย
/


รายละเอียดการดําเนิน/
ปญหา อุปสรรค

ผูรับผิดชอบ

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สํานักงานอธิการบดี
O-กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เรื่อง หลักปฏิบตั ิที่ดี
เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ ณ หองประชุม
สุวัจน ลิปตพัลลภ 2 โดยมี อธิการบดี เปนประธานเปด
โครงการ นางสาวผองพรรณ วิเศษศุภการ ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี กลาวรายงาน จากนั้นเปนการบรรยาย
เกี่ยวกับเรื่อง กฎหมายวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองที่
เกี่ยวของ การจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย ผลประโยชน
รวมและผลประโยชนทับซอน e-market e-bidding พรบ.
การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐ โดยไดรับเกียรติจาก นายราชัย อัศเวศน
ผูทรงคุณวุฒดิ านกฎหมาย เปนวิทยากรใหความรู
การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ ไดมีผูบริหารมหาวิทยาลัย
หัวหนาสวนงาน และผูปฏิบตั ิงานดานพัสดุ จํานวน 120 คน
เขารวมอบรม จัดขึ้นเพื่อยกระดับพัฒนาบุคลากรใหปฏิบตั ิงาน
อยางมืออาชีพ สามารถปฏิบตั ิงานไดอยางถูกตองตามบรรทัดฐาน
ทางปกครอง เพื่อลดความขัดแยงและลดขอพิพาททางกฎหมาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในหนวยงานราชการ รวมถึงเพื่อสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและสรางความภักดีตอองคกร อันจะนําไปสู
ธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของประเทศตอไป

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (ตอ)
1.5 โครงการพัฒนา รอยละบุคลากรที่ไดรับการ
บุคลากรเพื่อเขาสู
พัฒนา
ตําแหนงที่สูงขึ้น

กลยุทธที่ 2 การสงเสริมคนเกงคนดี
2.1 โครงการ
ระดับความสําเร็จของการ
“บุคคล แหงป
ดําเนินโครงการ “บุคคล
สนอ.”
แหงป สนอ.”
เกณฑการประเมิน
1. มีคณะกรรมการหรือ
ผูรับผิดชอบในการดําเนิน
โครงการบุคคลแหงปของ
สํานักงานอธิการบดี

หนวยนับ

ปงบประมาณ
2563
แผน ผล

การบรรลุ
เปาหมาย
/

รายละเอียดการดําเนิน/
ปญหา อุปสรรค

ผูรับผิดชอบ

รอยละ

30

83.70



กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
O-กองบริหารงานบุคคล
ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร S-ทุกกอง
สายสนับสนุนเรื่อง การเขียนประเมินคางานและผลงาน
เพื่อกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
โดยแบงเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 ระหวางวันที่ 1 – 2 กันยายน
พ.ศ.2563 และ กลุม ที่ 2 ระหวางวันที่ 15 – 16 กันยายน
พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมสุวจั น ลิปตพัลลภ 3 ชั้น 8 อาคาร
ยุพราชเบญจมงคล(อาคาร 31) ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด
สํานักงานอธิการบดี ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นแลวจํานวน 5 คน ผานการประเมินคางานแลว จํานวน
21 คน ไมสามารถเขาสูตําแหนง จํานวน 67 คน (กลุมจางเหมา
บริการ) จึงทําใหมีผูเขาอบรมในโครงการที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี
จํานวน 92 คน มีผูเขารวมอบรม 77 คน คิดเปนรอยละ 83.70

ระดับ

5

2



1. สํานักงานอธิการดี ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ O-กองบริหารงานบุคคล
และผู รั บ ผิ ต ชอบในการดํ า เนิ น โครงการบุ ค คลแห ง ป ข อง
สํานักงานอธิการบดี โดยประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีเปนประธาน ผูอํานวยการของกอง 10 กอง เปน
กรรมการ เพื่อทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
และดําเนินการคัดเลือกบุคคลแหงป สนอ.ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ที่ 2248 / 2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
2. คณะกรรมการมีการ
ประชุมกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาใหรางวัล
บุคคลแหงป สนอ. และมี
การประชาสัมพันธให
บุคลากรไดรับทราบ
3. มีการดําเนินการ
พิจารณาผูไดรับการยกยอง
เปนบุคคลแหงปของ
สํานักงานอธิการบดี
4. มีการใหรางวัล ยกยอง
ชมเชย หรือประกาศเกียรติ
คุณบุคคลแหงปของ
สํานักงานอธิการบดี
5. คณะกรรมการมีการ
ประชุมทบทวนผลการ
ดําเนินงานเพื่อนําไป
ปรับปรุงการดําเนินงานในป
ถัดไป

หนวยนับ

ปงบประมาณ
2563
แผน ผล

การบรรลุ
เปาหมาย
/

รายละเอียดการดําเนิน/
ปญหา อุปสรรค
2. คณะกรรมการมีการประชุมกําหนดหลักเกณฑการ
พิ จ ารณา ให ร างวั ล บุ ค คลแห ง ป สนอ. แนวทางการ
ดําเนินการคัดเลือก และคุณสมบัติของผูเขารับการคัดเลือก
บุคคลดีเดนแหงป สนอ. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่
15 ก.ค. 2563 และ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 ส.ค. 2563 และ
กองบริหารงานบุคคล ไดมีการประชาสัมพันธการคัดเลือก
บุคคลแหงป สนอ. ใหบุคลากรสํานักงานอธิการบดีไดทราบ

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 3 การสรางความสุขในการทํางาน
3.1 โครงการ
ระดับความสําเร็จของการ
Happy Work
ดําเนินโครงการ Happy
Place
Work Place
เกณฑการประเมิน
1. มีคณะกรรมการหรือ
ผูรับผิดชอบในการดําเนิน
โครงการ Happy Work Place
2. มีการประชุมคณะกรรมการ
หรือผูรบั ผิดชอบเพื่อวาง
แผนการดําเนินโครงการ
Happy Work Place
ประจําป
3. มีการดําเนินกิจกรรม
Happy Work Place
เพื่อเปนการสงเสริมความสุข
ในการทํางานของบุคลากร
ทัง้ ดานรางกาย จิตใจ ความสุข
ในการทํางาน ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล เชน กิจกรรม
สุขภาพดี กิจกรรมน้ําใจงาม
กิจกรรมขจัดความเครียด
กิจกรรมการออมเพื่ออนาคต ฯลฯ

หนวยนับ

ระดับ

ปงบประมาณ
2563
แผน ผล
5

5

การบรรลุ
เปาหมาย
/


รายละเอียดการดําเนิน/
ปญหา อุปสรรค
1. มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนิน
โครงการ
2. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงาน
3. ไดดําเนินกิจกรรม Happy Work Place เพื่อเปน
การสงเสริมความสุขในการทํางานของบุคลากร ดวยการ
ปรับเปลีย่ นแผนผังที่นั่งของบุคลากร ตามที่ไดวางแผน
ประชุมรวมกัน เพื่อใหเกิดความสะดวกตอผูร ับบริการและผู
มาติดตอ มีการติดปาย ปดอุปกรณเมื่อเลิกใชกํากับอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาสํานักงาน เชนหลอดไฟ พัดลม แอร เปนตน
4. มีการประเมินความพึงพอในของผูรับบริการตอ
สภาพแวดลอมดานกายภาพของหนวยงาน โดยมีผลคะแนน
ดังนี้ (คะแนนเต็ม 5)
- กองกิจการพิเศษ 5 คะแนน
- กองวิเทศสัมพันธ 5 คะแนน
- กองบริหารงานบุคคล 4.25 คะแนน
5. การประชุมทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อนําไป
ปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป

ผูรับผิดชอบ

O-ทุกกอง

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
4. ผูเขารวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจ ไมนอยกวา 3.75
จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการประชุมทบทวนผล
การดําเนินงานเพื่อนําไป
ปรับปรุงการดําเนินงานในป
ถัดไป

หมายเหตุ O หมายถึง ผูรับผิดชอบหลัก
S หมายถึง ผูรับผิดชอบรวม

หนวยนับ

ปงบประมาณ
2563
แผน ผล

การบรรลุ
เปาหมาย
/

รายละเอียดการดําเนิน/
ปญหา อุปสรรค

ผูรับผิดชอบ

