การประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันรัชต์ภาคย์ ประจาปีการศึกษา 2556
โครงการ / กิจกรรมการวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากร
ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลดาเนินการ

2556 2557 2558 2559 2560

1. กาหนดกรอบอัตรากาลังบุคลากรระยะ
4 ปี (2556 – 2560)

2. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (2556 – 2560)

3. ทบทวนแผนอัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากรประจาทุกปี

4. กาหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับกระบวนการสรรหา
บุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตดิ ้วยความถูกต้อง
ยุติธรรม และโปร่งใส

มีการกาหนดกรอบ
ดาเนินการในปี
อัตรากาลังบุคลากร การศึกษา 2556 ครบ
ครบทุกตาแหน่งงาน
ทุกตาแหน่งงาน
มีการกาหนดจัดทา
มีการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี
ระยะ 5 ปีแล้ว
มีการทบทวนแผน
ได้มีการทบทวนแผน
อัตรากาลังและ
อัตรากาลังและ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาทุกปี
ประจาปีในการประชุม
สานักอธิการบดี
มีกรอบกาหนด กฎ บุคลากรได้ปฏิบัตติ าม
ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับกระบวนการ เกี่ยวกับกระบวนการ
สรรหาบุคลากรเพื่อ
สรรหาบุคลากรเพื่อ
เป็นแนวทางในการ
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัตดิ ้วยความ
ปฏิบัตดิ ้วยความ
ถูกต้อง ยุตธิ รรม และ ถูกต้อง ยุตธิ รรม และ

การประเมินผล
ความสาเร็จ








โครงการ/กิจกรรม
5. เพิ่มการผลิตบุคลากรปริญญาโท – เอก

ระยะเวลาดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ผลดาเนินการ

โปร่งใส
มีจานวนอาจารย์ที่
ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท – เอก
อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 1 คน

โปร่งใส
มีอาจารย์ที่ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 2 คน

2556 2557 2558 2559 2560

การประเมินผล
ความสาเร็จ


โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
โครงการ/กิจกรรม
1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

2. การจัดสรรงบประมาณ และแสวงหาทุนเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรทั้ง สาย
วิชาการและสายสนับสนุน

3. การจัดอบรมเทคนิคและหลักเกณฑ์ในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ

4. การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
และสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัตงิ าน

ระยะเวลาดาเนินการ
2556 2557 2558 2559 2560

ตัวชี้วัด

ผลดาเนินการ

การประเมินผล
ความสาเร็จ

มีการจัดปฐมนิเทศให้กับ
บุคลากรใหม่ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้
การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อ
แก่บุคลากรทั้ง สาย
วิชาการและสายสนับสนุน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ
500,000 บาท
กาหนดการจัดอบรม
เทคนิคและหลักเกณฑ์ใน
การขอตาแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อยปีละ
1 ครัง้
กาหนดการอบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
และสมรรถนะที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัตงิ านของบุคลากร
อย่างน้อย คนละ 1 ครัง้ / ปี

จัดปฐมนิเทศให้กับ
บุคลากรใหม่ ทุกต้นภาค
การศึกษา
ปีการศึกษา 2556 ได้
สนับสนุนทุนการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จานวน
600,000 บาท



ในปีการศึกษา 2556
ได้จัดอบรมเทคนิคและ
หลักเกณฑ์ในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ 1 ครัง้



ในปีการศึกษา 2556ได้ส่ง
คณาจารย์และบุคลากร
อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ และ
สมรรถนะที่จาเป็นต่อการ





โครงการ/กิจกรรม

5. โครงการเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่

6. การนาระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านทั้งด้านการให้บริการ การจัด การเรียน
การสอน และ การบริหารจัดการ

ระยะเวลาดาเนินการ
2556 2557 2558 2559 2560

ตัวชี้วัด

มีการฝึกอบรมเตรียม
ผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้
มีการนาระบบ เทคโนโลยี
มาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านทั้งด้านการ
ให้บริการ การจัด การ
เรียนการสอน และ การ
บริหารจัดการ มาใช้
ภายในปีการศึกษา 2556

ผลดาเนินการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก คนละ
1 ครัง้ / ปี
ยังไม่มีการดาเนินการจะ
ดาเนินการในปีการศึกษา
2557
ได้ดาเนินแล้วภายในปี
การศึกษา 2556

การประเมินผล
ความสาเร็จ

X



โครงการ / กิจกรรมการพัฒนา สวัสดิการ คุณภาพและความมั่นคงในชีวติ ของบุคลากร
ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
2556

1. จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความรัก
สามัคคีของบุคลากร

ผลดาเนินการ

การประเมินผล
ความสาเร็จ

ได้จัดโครงการธรรม
สมาธิ



2557 2558 2559 2560

ได้กาหนดการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
เพื่อสร้างความรัก
สามัคคีของบุคลากร
อย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้

สรุปผลการประเมินความสาเร็จในการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร สถาบันรัชต์ภาคย์ ปีการ ศึกษา 2556 มีกิจกรรม/โครงการที่กาหนดไว้
12 กิจกรรม/โครงการ มีผลการดาเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ 11 กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67

