


 
รายงานประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหาร การพัฒนาบุคลากรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป  าหมาย 

62 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ   ร ับผ ิดชอบ/

ผ   ให  
ข อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

1.1  พัฒนา
ระบบและกลไก
การบริหาร
จัดการบุคลากร
ด้วยหลักธรร
มัตตาภิบาล 

1.ระดับผลการประเมินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

คะแนน 4.40 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งาน ได้ก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการฯ 

 O  กองนโยบาย
และแผน 

2.ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินของมหาวิทยาลัย 
(ITA) 

คะแนน 82 การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสเพ่ือวางแผนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.ก าหนดผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) และผู้บริหารที่
รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
 
 
 

 O  คณะกรรม 
การส่งเสริม
คุณธรรมฯ 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ   ร ับผ ิดชอบ/
ผ   ให ข อม ล บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

3.จ านวนบุคลากรเป็น
ต้นแบบความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพและจรรยาบรรณให้
เป็นที่ยอมรับและได้รับการ
เชิดชูเกียรต ิ

คน 10 ปีงบประมาณ 2562 มีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคลากรผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพดีเด่น จ านวน 13 คน แบ่งเป็น สายวิชาการ 
จ านวน 6 คน และ สายสนับสนุน จ านวน 7 คน 
รวมทั้งให้บุคลากรประเมินตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

   งานการ
เจ้าหน้าที่ 

1.2  พัฒนา 
ภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจควบคู่กับการ
พัฒนาสู่ต าแหน่ง
บริหาร วชิาการ  
และการ

อายุเกษียณ  
 
 
 
 

4.ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
 

ร้อยละ 24            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยฯ โดยงานการเจ้าหน้าที่และนิติ
การ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล
ตัวชี้วัด ซึ่งมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 81 คน  จากจ านวน
อาจารย์ทั้งสิ้น 343 คน  จ าแนกตามหน่วยงาน  ดังนี้ 

หน่วยงาน 

จ านวน
อาจารย์ 

จ านวน
อาจารย์ 

คิดเป็น 

วุฒิปริญญา
เอก 

ประจ า ร อยละ 

คณะครุศาสตร์ 22 73 30.14 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

18 79 22.78 

คณะวิทยาการจัดการ 15 48 31.25 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 61 24.59 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 43 13.95 
ม.ราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 5 39 12.82 

รวม 81 343 23.62  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O  งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ   ร ับผ ิดชอบ/
ผ   ให  

ข อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

 5.ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 24 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยฯ โดยงานการ
เจ้าหน้าท่ีและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็น
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลตัวชี้วัด ซ่ึงมีอาจารย์ท่ี
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 103 คน จากจ านวนอาจารย์
ท้ังสิ้น 343 ราย จ าแนกตามหน่วยงาน ดังน้ี 

หน่วยงาน 

จ านวนอาจารย์ท่ีด ารง จ านวน คิด
เป็น 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจาร
ย์ 

ร อย
ละ 

ผศ. รศ. รวม ประจ า  
คณะครุ
ศาสตร์ 

14 9 23 73 31.51 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

8 6 14 79 17.72 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

16 2 18 48 37.50 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

20 7 27 61 44.26 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

13 1 14 43 32.56 

ม.ราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
แม่สอด 

7 0 7 39 17.95 

รวม 78 25 103 343 30.03  

   งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ   ร ับผ ิดชอบ/
ผ   ให  

ข อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

 6.จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ 

เรื่อง 18 อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดประชุมรวบรวมผล
การด าเนินงาน 

 

 O  สถาบันวิจัยฯ 

 7.จ านวนสื่อและนวัตกรรมที่
เผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

 

เรื่อง 4 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยฯ 

มอบหมายใหส้ านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป็นหน่วยงานผู้จดัเก็บข้อมลูและรายงานผลตัวช้ีวัด  โดย
ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการจัดท าบันทึกขอความ
อนุเคราะห์กรอกแบบส ารวจออนไลน์ผ่าน 
https://www.kpru.ac.th/kpru3-2.php ไปยัง 14 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึง่มีผลงาน ดังนี ้

1. ผลงานประเภท การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ  
มีจ านวน 2 ผลงาน 

2. ผลงานประเภท รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ มีจานวน 11 ผลงาน 

3. ผลงานประเภท สร้างช่ือเสียง ได้รับรางวัล
ระดับชาติ จ านวน 2 ผลงาน 

   ส านักวิทย
บริการฯ 

 8.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีองค์ความรู้ 
และทักษะการท างานแนวใหม่ 
หรือมีคุณธรรมและจิตอาสา 
 
 
 
 

ร้อยละ 75 อยู่ระหว่างการด าเนินการ  O  การเจ้าหน้าที่ฯ 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ   ร ับผ ิดชอบ/
ผ   ให  

ข อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

1.3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
ความสมดลุ
ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตและการ
ท างาน 

9.จ านวนกองทุนสวัสดิการ
บุคลากร 

กองทนุ 1 1. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

   สโมสร
อาจารย์และ
บุคลากร 

10.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

คะแนน 3.0 อยู่ระหว่างการด าเนินการ  O  งานการ
เจ้าหน้าที่ 

11.ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 

University) 

อันดับ 84 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน ร่วม
ด าเนินการ จัดเก็บข้อมูล และรายงานผลตัวช้ีวัด  โดย
พิจารณาจากผลจากการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ตามเกณฑ์ส านักงานสี เขียว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ .  2562 โดยกรมส่ ง เสริมคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินดังนี ้

- ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ร้อยละ 90 ข้ึนไป  
- ระดับเงิน (ดีมาก) ร้อยละ 80-89  
- ระดับทองแดง (ดี) ร้อยละ 60-79  
- ไม่ผ่านการรับรอง ต่ ากว่าร้อยละ 60  
หมายเหตุ :  
1. หน่วยงานที่เข้าร่วมร่วมโครงการที่ได้คะแนน

ระดับทอง (ร้อยละ 90 ขึ้นไป) จะต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในหมวดที่ 7 เรื่องการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   

2. ระดับคะแนนของเกณฑ์การประเมินส านักงาน 
สีเขียว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 O  งานอาคาร
สถานที่ 



    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป  าหมาย 62 ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ   ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ   ให  

ข อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่บรรลุ 

2.1 ยกระดับ
บุคลากรสู่การ
เป็น Smart 
Working 

1.ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ  
 

ร้อยละ 55 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  ร้อยละ 
77.78 

 

   คณะครุ
ศาสตร์ 
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ชอบ/ผ   ให  

ข อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่บรรลุ 

 2.ร้อยละของอาจารย์
ในสถาบันผลิตครูที่มี
การน าเสนอ
ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ 35 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะครุศาสตร์ 
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน ร่วมด าเนินการ 
จัดเก็บข้อมูล และรายงานผลตัวชี้วัด มีผลการด าเนินการ 
ดังน้ี 

สาขาวิชา 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า
ท้ังหมด 

จ านวนอาจารย์
ประจ าท่ีน าเสนอ
ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

คิดเป็น 
ร อยละ 

1. คณะครุศาสตร์ 72 57 79.17 
2. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
(หลักสูตร ค.บ.) 

5 5 100.00 

3. คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
(หลักสูตร ค.บ.) 

5 - 0.00 

รวม 82 62 75.61  

   สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

 3.จ านวนช่องทางการ
เปิดรับความคิดเห็น
และการแลกเปลี่ยน
แนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ช่องทาง 4 มหาวิทยาลัยมีจ านวนช่องทางที่เปิดรับความ
คิดเห็นและการแลกเปลี่ยนแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. โทรศัพท์ 
2. สายตรงผู้บริหาร 
3. จดหมาย 
4. ตู้รับฟังความคิดเห็น 
5. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

   งาน
ประชาสมัพันธ์ 
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ชอบ/ผ   ให  

ข อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่บรรลุ 

 4.ร้อยละบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ 45 
 

ข อม ลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
จ านวนบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

คน - 0 0 

จ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 

คน - 143 143 

ร้อยละของบุคลากรที่
มีสมรรถนะตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อย
ละ 

- 0.00 0.00 

 O  กองกลาง 

2.2 สร้างภาคี
ความร่วมมือใน
การพัฒนางาน
บริหารบุคลากร 

5.จ านวนภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือที่มีการ
ประสานความร่วมมือ
หรือด าเนินการร่วมกัน
ในการพัฒนาบุคลากร 

เครือข่าย 12 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 

 O  ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

6.จ านวนภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการ
สอนทีต่อบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เครือข่าย 24 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยฯ 
โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นจัดเก็บ
ข้อมูลและรายงานตัวชี้วัด ซ่ึงมีผลการด าเนินการ ดังน้ี   

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

เป  าหมาย 
62 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ   ร ับผ ิดชอบ/
ผ   ให  

ข อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่บรรลุ 

    คณะ 
จ านวนภาคี
เครือข่าย 

1. คณะครศุาสตร ์ 80 
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

0 

3. คณะวิทยาการจัดการ 21 
4. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1 

5. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

3 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

1 

7. บัณฑิตวิทยาลัย 5 
รวม 111  

    

3.2พัฒนา
บุคลากรให้มีองค์
ความรู้เท่าทัน
ระบบอัจฉริยะ 
เพ่ือเตรียมพร้อม
เข้าสู่
มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 
 

7.ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
ระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

คะแนน 3.0 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ี
มีต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด  ซ่ึ ง ระบบบริ หารจั ดการมหาวิ ทย าลั ย
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
น ามา ใช้ ในการพัฒนากระบวนการท า ง านขอ ง
หน่วยงาน/หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์  

 

   ส านักวิทย
บริการฯ 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ   ร ับผ ิดชอบ/
ผ   ให  

ข อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่บรรลุ 

    
 

ข อม ลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

256
0 

256
1 

256
1 

ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
ที่มีต่อระบบบริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส ์

ระดับ - 3.88 
 

3.82 

    

 
สรุปผลการประเมินตามแผนปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด  
ผลการบรรลุเป้าหมาย จ านวน  4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 36.36  
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 63.63 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด  
ผลการบรรลุเป้าหมาย จ านวน  5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.42  
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57 
 


