
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร  

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 11 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 36 

        กลยุทธ์ที่ 1 : มุ่งสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ (Recruitment) มี 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ (Development) มี 4 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Management) มี 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด  
 

 
กลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ปี 2562 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริม 
  และพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 

 

1.1 แสวงหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เข้ามาท างานเพื่อให้สัดส่วนของอาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอก ตามคลัสเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยอยู่ ในระดับที่ เหมาะสม      
ตามเกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัย 

1.1.1 จ านวนอาจารย์
คุณ วุฒิ ปริญ ญ าเอกที่
เพิ่มขึ้นตามคลัสเตอร์ที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 45 
 

ร้อยละ 42 1.1.1.1 แสวงหานักเรียนทุนที่ใกล้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกของผู้ได้รับทุนภายนอกมาเป็นอาจารย์ประจ า ในมหาวิทยาลัย      
             ปัจจุบันมีผู้ รับทุนบุคคลภายนอก จ านวน 12 ราย
ประกอบด้วยคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 4 ราย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  2 ราย คณะ                  
คณ ะทรัพยากรธรรมชาติ  วิทยาเขตสกลคร 2 ราย คณ ะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  วิทยาเขตสกลคร 2 ราย คณะ
เทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ 2 ราย มหาวิทยาลัยจัดท าแผน
สนับสนุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา เพื่อพิจารณาทุนการศึกษา
ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อน าไปพัฒนา
คุณวุฒิ ในระดับที่สูงขึ้น และสนับสนุนทุนการเข้าร่วมประชุม 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย การสัมมนาทางวิชาการภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 



 
กลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ปี 2562 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริม 
  และพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  และจัดโครงการปฐมนิ เทศข้ าราชการและพนักงานในสถาบัน             
อุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ เพื่อให้ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ          
ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ 
1.1.1.2 ส่งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไปศึกษาต่อตาม
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย    
          ปัจจุบันมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน 582 คน     
โดยมีจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 1,392 คน คิดเป็นร้อยละ 
42 

1 .2  แ ส ว ง ห า อ า จ า ร ย์ ที่ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์เข้ามา
ท างานในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอเพื่ อ
รองรับความต้องการในการเปิดหลักสูตร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
 
 
 

1.2.1 จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
ที่มีความรู้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ในสาขา
ที่ เป็ นความต้ องการตาม          
คลัสเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

จ านวน 4 คน จ านวน 2 คน 1.2.1.1 จ้างผู้เชี่ยวชาญ ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์สูงในสาขาที่
เป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย โดยท าสัญญาระยะสั้น และให้
ค่าตอบแทนที่ เหมาะสม เพื่อสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ      
ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย  
         ปัจจุบันมีผู้ เชี่ยวชาญที่ มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ ในสาขาที่ มี ความต้องการตามคลัสเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย และเป็นผู้มีความช านาญการสูง จ านวน 2 ราย คือ 

1. พล.อ.ต.ปัญญา  เชียงอารีย์ 
2. นายอดุลย์ เปลื้องสันเทียะ 

 
 
 
 



 
กลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด 

 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2562 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริม 
  และพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 

 
1.3 พัฒนาระบบการสรรหาและจัดสรร
บุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมโดย
ค านึงถึงคุณสมบัติ สมรรถนะตามเกณฑ์
และคลั ส เตอร์ที่ เป็ นสากลตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย 
 

1.3.1 ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
มีวุฒิตรงกับต าแหน่งใน 
สายงาน มีความรู้ความสามารถ 
และมี ประสบการณ์ ใน            
การท างาน 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ100 1.3.1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดคุณสมบัติ  สมรรถนะ ความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างานของสายสนับสนุน
ตามเกณฑ์และคลัสเตอร์ที่ เป็นสากลตามความต้องการของ
มหาวิทยาลัย เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ได้แก่ หลักเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
 

2.1  จัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ในระดับมหาวิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/คณะ/กอง 

2.1.1 ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ได้จัดท าแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 69 2.1.1.1จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ในระดับ
มหาวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/คณะ/กอง ทบทวนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นมืออาชีพ
ในสายงาน และเป็นแผนและแนวทางในการก ากับทิศทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด      
          มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานตามแผน
เร่ิมจากการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน และมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานตามแผน 
รายงานผลการด าเนินงานเป็นไตรมาส  
 
 
 
 



 
กลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด 

 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2562 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
 

กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริม 
  และพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 ร้อยละของจ านวน
บุคลากรแต่ละหน่วยงาน       
ที่ ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามสมรรถนะของบุคลากร        
ในสายงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 64 

 
 

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ หลักการจัดท าแผน วิธีการเก็บข้อมูลที่
ถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตามไตรมาส4มีหน่วยงานที่จัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 20 หน่วยงาน           
อยู่ระหว่างด าเนินการ 9 หน่วยงาน จากหน่วยงานทั้งสิ้น  29 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 69 ซึ่งหน่วยงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
จะแล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 ตุลาคม–30 ธันวาคม 2563 
 
 

 
2.1.2.1 การจัดกิจกรรม/โครงการ/ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรทุกสายงาน   
          มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม/โครงการ/ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรทุกสายงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอก ไตรมาสที่  4 มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเองตาม
สมรรถนะของบุคลากร จ านวน 1,611 คน โดยมีจ านวนบุคลากร
ทั้งสิ้น 2,531 คน คิดเป็นร้อยละ 64 
 

 

 



 
กลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด 

 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2562 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริม 
  และพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 

 
2.2 สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุก
สายงาน/ ทุกคนก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
 
 

2.2.1 ร้อยละของต าแหน่ง
ทางวิชาการ ส าหรับบุคลากร
สายวิชาการ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 24 2.2.1.1 การจัดกิจกรรม/โครงการ/ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรสาย
วิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เช่น โครงการบรรยาย
เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร เพื่ อแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ งท างวิ ช าการ             
โดยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
        มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการให้แก่บุคลากรสายวิชาการเพื่อ 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการโดยจัดขึ้นทุกปีเพื่อ 1. ให้บุคลากร
สายวิชาการได้ทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคลากรให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ ) ตามประกาศ ก.พ.อ.       
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2. ให้บุคลากร
สายวิชาการได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลงานทาง
วิชาการที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 3. ให้บุคลากรสายวิชาการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 4. ให้บุคลากรสายวิชาการได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีบุคลากรที่ด ารงต าแหน่ง                 
ทางวิชาการจ านวน 330 คน โดยมีบุคลากรสายวิชาการ ทั้งสิ้น 
1,392 คน คิดเป็นร้อยละ 24  
 
 
 
 



 
กลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด 

 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2562 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริม 
  และพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 

 
 

 
 
 
 
 

2.2.2 ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุน ต าแหน่ง
ประเภททั่ วไป ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

 
 
 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 4 2.2.2.1การจัดกิจกรรม/โครงการ/ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น เช่น โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นโดยจัดขึ้นทุกปีเพื่อ1.ให้บุคลากรสายสนับสนุนได้
รับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่ง   
และการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามประกาศ ก.พ.อ. และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2. เพื่อให้บุคลากร
สายสนับสนุน ได้เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานของ
สายสนับสนุนที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง          
ให้สูงขึ้น 3.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง 4.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งให้สูงขึ้น  
        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
ต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่มีต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 15 คน จากจ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งจ านวน 351 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 4 
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3.1มีระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรบุ คคลให้ สามารถน า ไป ใช้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ ใช้ ระบบ
ฐานข้อมู ลเกี่ ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล  

ร้อยละ 90 92 3.1.1.1พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
         มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถน า
ข้อมูลมาใช้ ในการบริหารงานในมหาวิทยาลัยได้  เช่น ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ( ESS) ประกอบด้วยระบบงานบุคลากร
(Human Resource System)   
          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการประเมินแบบสอบถาม
ความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 92 สามารถน าข้อมูลมา
ใช้ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการ                   
ของผู้ใช้งาน  

3.2 มีระบบบริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
มีธรรมาภิบาลและเกิดความโปร่งใสในการ
ท างาน 

 

3.2.1ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 91 3.2.1.1พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องกับการท างาน 
และเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 1. มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ
การบริหารงานบุคคล ที่สอดคล้องกับการท างานและเป้าหมายการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 2. มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เร่ือง การแสดงเจตจ านงสุจริต ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัย 3. มหาวิทยาลัย
จัดท าแบบประเมินร้อยละความพึงพอของบุคลากรที่มีความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงาน
ไปยัง ITA ( การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                
ของภาครัฐ)  
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3.3 สร้างเครือข่ายในการท างาน โดยบูรณาการ
การท างานทุ กส่ วนงานให้ เอ้ื อต่ อการ 
ด าเนินงานของบุคลากร 
 
 
 
 
 

3.1.1ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีเครือข่ายในการท างาน 
ตรงตามพันธกิจของหน่วยงาน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 59 3.3.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย          
หรือสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่ง
บุคลากรไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
3.3.2.1การจัดกิจกรรม/โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น
เครือข่าย 9 ราชมงคล หรือมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีอื่นๆ 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีหน่วยงานที่มีเครือข่ายในการ
ท างานตรงตามพันธกิจขอหน่วยงาน จ านวน 17 หน่ วยงาน                   
จากจ านวนทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 59 
 

3.4 พัฒนาระบบการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ 
ให้เหมาะสมกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
และสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีใน
องค์กรเพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการ
ท างาน 

3.4.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการจัด
สวัสดิ การ สิ่ งจู งใจของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91 3.1.1.1 การจดังานวนัเกษยีณอายรุาชการ(มุทติาจติผูเ้กษยีณฯ) 
3.3.1.2 การตรวจสขุภาพประจ าปี 
3.3.1.3 การจัดสรรสวัสดิการแก่บุคลากรที่ไม่มีภูมิล าเนาในบริเวณ
ไกล้เคียงมหาวิทยาลัย  
         มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานดังนี ้
         1. มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ
ให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ     
ทั้งกาย ทางจิตใจ และสังคมเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าของชีวิตก่อน 
และหลังเกษียณอายุราชการและเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูล
ผลประโยชน์ที่จะได้รับการด าเนินการต่างๆหลังเกษียณอายุราชการ
(จัดในเดือนกันยายนของทุกปี)  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด 

 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2562 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริม 
  และพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 

        

         2. มหาวิทยาลัยมี โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่ อ
สนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี(จัดในเดือนตุลาคม 2562) 
         3. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรสวัสดิการบ้านพัก หอพัก แก่
บุคลากร ที่ไม่มีภูมิล าเนาบริเวณไกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยได้พัก
อาศัย (จัดท าแบบส ารวจในเดือนธันวาคมของทุกปี) 
         4. มหาวิทยาลัยมีโครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแก่บุคลากร
เพื่อสะสมเงินออมให้กับบุคลากรตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการ 
         ในปี งบประมาณ  พ .ศ .2563 มี ผลการประเมิ นจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วันพฤหัสบดี  
ที่ 24 ตุลาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ อาคาร 6 ชั้น 1 
แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 91 และมี
ผลการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดงานมุฑิตาจิต
แด่อาจารย์ และบุคลากรที่ เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเป็น
ร้อยละ 88 โดยเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 90 
 


