


รายงานประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   ปีงบประมาณ 2561  

(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาการและวิชาชีพ 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
และกลไกการ
บริหารจัดการ
งานวิจัย 

1.ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อ จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ ๓๐ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประสานงานเรื่องการจัดสรร
ทุนวิจัยด้านชุมชนท้องถิ่น จ านวน 38 เรื่อง และ
รวบรวมข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ด้าน
ชุมชนท้องถิ่น จ านวน 31 เรื่อง พบว่ามีอาจารย์ที่ได้รับ
ทุนวิจัยหรือมีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งหมด 68 คน จากจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 340 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

  สถาบันวิจัย 

 2.ร้อยละของงบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นต่องบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 35 การพิจารณาให้ทุนทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ งบประมาณ
แผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (เพ่ิมเติม) และ งบ บกศ. 
ทั้งหมด 68 เรื่อง รวมเป็นเงิน 11,363,194 บาท มี
งานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งหมด 37 เรื่อง เป็นเงิน 
8,309,234 บาท คิดเป็น ร้อยละ 73.12 

  

 3.จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย
ในปีงบประมาณ 

บาท 28,750 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 
ในประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 68 เรื่อง และ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินการวิจัย 
จ านวน 11,460,194 บาท คิดเป็น .. 30,480.. บาท 
ต่อคน โดยเฉลี่ย 

  สถาบันวิจัยฯ 
(ไม่นับรวมลาศึกษา
ต่อ) 
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 4. จ านวนผลงานวิจัย R to R ทุน 20 มหาวิทยาลยัฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการจดัท าวิจัยสถาบัน R 
to R จ านวนเงิน ..82,000.... บาท โดยมีการจัดสรรทุนวิจัยเป็น
จ านวน ..13.. เรื่อง 
1. การพัฒนาคู่มือการจดัท ารายงานการจัดการพลังงานประจ าปีของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
2. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาของกลุ่ม
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
3. แนวทางการปฏิบัติการจดัซื้อจดัจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงาน
ยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
4. แนวทางการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. การพัฒนาระบบการจ าแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
6. การพัฒนาเอกสารการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารส าหรับผู้ปฏิบตัิงานพัสดุ 
และผูเ้กี่ยวข้อง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
7. เทคนิคการแยกขยะของแม่บ้าน ประจ ากองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
8. การพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสาร
บรรณของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
9. เครื่องมือช่วยในการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นทีม  
10. การพัฒนาคุณภาพการส ารองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  

  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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1.2. พัฒนา
อาจารย์ใน
หลักสูตรครุ  
ศาสตรบัณฑิต  
ให้เป็นผู้น าทาง
วิชาการด้านการ 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ 
สถานศึกษา 

5.ร้อยละของอาจารย์ใน
สถาบันผลิตครูที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
สมรรถนะเฉพาะทาง
วิชาชีพครู 

ร้อยละ 40 อาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ         
คิดเป็นร้อยละ 14.29 

  คณะครุศาสตร ์

 6. ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
(ยกเว้นโปรแกรมวิชา 
ภาษาอังกฤษ) 

ร้อยละ 12 อาจารย์ประจ าที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ             
คิดเป็นร้อยละ 5.49 

  

 7. ร้อยละของอาจารย์ใน
สถาบันผลิตครูที่มีการ
น าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ 30 อาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีการน าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ร้อยละ 58.24 
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ผลการประเมิน ผ ้รับผิดชอบ/
ผ ้ให้ข้อม ล บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.3 พัฒนา
ศักยภาพ
อาจารย์ 

8.ร้อยละของอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 22         ในปีงบประมาณ พ .ศ.2561  มีอาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปรญิญา
เอก จ านวน  68 คน จากจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 339 คน  โดยแยก
ตามหน่วยงาน  ดังนี ้

หน่วยงาน 

จ านวน
อาจารย ์

จ านวน
อาจารย ์

คิดเป็น 

วุฒิปริญญา
เอก 

ประจ า ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 19 73 26.02 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

16 76 21.05 

คณะวิทยาการจัดการ 11 47 23.40 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 13 61 21.31 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 43 9.30 
ม.ราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 5 39 12.82 

รวม 68 339 20.06  
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 9.ร้อยละของอาจารย์
ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

ร้อยละ 24 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 102 คน จากจ านวนอาจารย์ทัง้สิน้ 339 ราย  
โดยแยกตามหน่วยงาน  ดังนี ้ 

หน่วยงาน 
จ านวนอาจารย์ที่ด ารง จ านวน คิดเป็น 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์ ร้อยละ 
ผศ. รศ. รวม ประจ า  

คณะครุศาสตร์ 15 9 24 73 32.88 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

9 6 15 76 18.42 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

16 1 17 47 36.17 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

19 7 26 61 42.62 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

13 1 14 43 32.56 

ม.ราชภัฏ
ก าแพงเพชร         
แม่สอด 

6 0 6 39 17.95 

รวม 78 24 102 339 30.09 

  งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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 10 ร้อยละของอาจารย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ร้อยละ 50 อาจารย์ที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพ (ด้านความรู้ความสามารถ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ในระดบัดี ศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ศักยภาพการท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) ร้อยละ 66.67 

  งานการ
เจ้าหน้าที่ 

 11.ร้อยละของผู้บริหาร
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

เรื่อง 85 ผู้บริหารที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 100   งานการ
เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
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2.1 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลที่
เอ้ือต่อการรักษา
คนดี คนเก่ง และ
พัฒนา สมรรถนะ
บุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ 

1.ร้อยละของบุคลากรที่มีการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะ
วิชาชีพ 
 

ร้อยละ 80  บุคลากรที่มีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ 
ร้อยละ 82 
 

  กองกลาง 
 

 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 

ร้อยละ 35 ด าเนินงาน ศูนย์ภาษาจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
ส าหรับบคุลากร (ภาษาอังกฤษ) จากข้อมูลพื้นฐานของ
มหาวิทยาลยั จ านวนบุคลากรทั้งหมด ..376.... คน จ านวนผู้
เข้ารับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งหมด ..103... คน คิด
เป็นร้อยละ ...27.39..... 

  ศูนย์ภาษา 

 3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
การสอบวัดระดับความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษของหน่วยงานที่
ได้รับการยอมรับตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ขั้นต่ า 450 
คะแนน 

ร้อยละ 30 ผลการด าเนินงาน ศูนยภ์าษาร่วมกับสถาบันสอบวัดมาตรฐาน
ทางภาษาศูนย์สอบ (TOEIC) Center for Professional 
Assessment (Thailand) จากข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด  376  คน มีบุคลากรทีผ่่านการ
ทดสอบวัดระดับความรู้ จ านวน  45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.97 
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 4. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ท างาน 

เรื่อง 24 1 แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศกึษาวิจัยในระดับประเทศ
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. ฐานข้อมูลประวตัินักศึกษาเพื่อลดอัตราการตกออกของ
นักศึกษาส าหรับอาจารย์ ท่ีปรึกษา 
3. การประชาสมัพันธ์เชิงรุกของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
4. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
5. การเตรยีมและศึกษาสมบัติของวัสดุเชิงประกอบพอลไิดแอ
เซทิลีน/ซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนเพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านการ
ตรวจวัดอัจฉริยะ 
6. กระบวนการพัฒนาโจทย์วจิัยและทักษะการวจิัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อ าเภอแม่
สอดและอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
7. การบูรณาการการเรียนการสอนแบบ Project base 
learning กับงานวจิัยและการบริการวิชาการสู่การตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร TCI 
8. การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work 
Integrated Learning : WIL) ในรายวิชาการพฒันา
อนามัยชุมชน 
9. การบูรณาการต่อยอดประโยชน์ของงานวิจัยในหลักสูตร 
สู่แนวปฏบิัติที่ดโีครงการวิจัยและการเรียนการสอนสูชุ่มชน 
 

  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/ส านัก
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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    10. โครงการ 1 หน่วย 1 ศิลปวัฒนธรรมธรรม 
11. โครงการบริการพัฒนาหมู่บา้นท่องเที่ยวโดยชุมชน 
12. การพัฒนาฐานข้อมูลและแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน ต าบล
คลองลานพัฒนาอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
13. โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   

 5. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 40 ยังไม่มีบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด   กองกลาง 

 6. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่น ามาใช้ในการ
บริหารงานบุคคล 

ค่าเฉลี่ย 3.0 อยู่ระหว่างด าเนนิการติดตามผลการประเมิน   งานการเจ้าหน้าที่ 

 7.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการส่งเสริม
พัฒนา และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คะแนน 3.0 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงาน
จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลตัวชี้วัด ด าเนนิการส ารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่ระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีน่ ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการท างานของ
หน่วยงาน/หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 3.88 

  ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 8. จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

คน 10 1. มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการอนุมัติกรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากรประเภททั่วไปวชิาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 
2. บุคลากรก าลังด าเนินการจัดท าวิเคราะห์ค่างาน จ านวน 
2 คน 
3. บุคลากรยังมิได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทีสู่งขึ้น 

  งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ 
 
 
 
 

9. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

คน 5 มหาวิทยาลยัฯ  ไดป้ระกาศฯ  คณาจารย์และบุคลากร ผู้
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวลัที่ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น  ประจ าปี  2560  จ านวน..9..
คน 
1. นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช     
2. นายวีระ  วนาเจริญเขต    
3. นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง    
4. นางสาวอุมาพร  ขุนพิลึก    
5. นางสาวยุพิน  ค ามูล    
6. นางสาวระพีพร  พุ่มอ่ิม     
7 นางสาวปราณี  แผนดี 
8. นายทวิช  ปิ่นวิเศษ 
9. นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม 

  

10. ระดับผลการประเมินตนเอง
ด้านการจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คะแนน 2.73 การประเมินตนเองสายสนับสนนุตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในภาพรวม คือ  2.85 
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2.2พัฒนา
กระบวนการท างาน
ให้มี ประสิทธิภาพ
โดยการน า
เทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

11.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารและพัฒนาได้จริง 
 

ระบบ 1 1. ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการจัดท าระบบ
สารสนเทศส าหรับบุคลากรและมีการเชื่อมโยงผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR)  
3. ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ระบบกรอกผล
การเรียนออนไลน์และวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 

  1. นายวิจิตร โภคากร 
นายวนัเฉลิม พูลใจ
สม/  2.นายอนชุา  
พวงผกา/  3.คมกริช 
กลิ่นอาจ 
 

12.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

คะแนน 3.0 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงาน
จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลตัวชี้วัด ด าเนนิการส ารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่ระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีน่ ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการท างานของ
หน่วยงาน/หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 3.88 

  ส านักวิทยบริการ 
 

 

หมายเหตุ :  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย จ านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 54.60  ไม่บรรลุเป้าหมาย  จ านวน 5                       
               คิดเป็นร้อยละ 45.50 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย จ านวน  6  คิดเป็นร้อยละ 50.00  ไม่บรรลุเป้าหมาย  จ านวน 6   
               คิดเป็นร้อยละ 50.00 


