
 
 
 
 
 

 
 

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 : บทน า 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีพ้ืนที่ด าเนินการ 2 แห่ง คือ บริเวณ ต.นครชุม อ.เมือง จ. ก าแพงเพชร มีเนื้อที่ 496 ไร่ 3 งาน 57.5 ตารางวา และ
บริเวณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก มีเนื้อที่ 600 ไร่ โดย ผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์ศิลปะศาสตร์ นิติศาสตร์วิจิตรศิลป์บริหารธุรกิจ บัญชีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ปีละประมาณ 2,200 คน มีจ านวน 53 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี48 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร ปริญญา เอก 2 หลักสูตร และประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 
ใน 5 คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน ได้แก่ 
  1) หน่วยงานจัดการศึกษา 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแม่สอด 
  2) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักงานอธิการบดี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และบัณฑิตวิทยาลัย 
  ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีจ านวน นักศึกษาทั้งหมด 8,972 คน  
  ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน รวม 6 หน่วยงาน ได้แก่ 
  1) คณะครุศาสตร์ จ านวน 15 หลักสูตร  
  2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 10 หลักสูตร  
  3) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 8 หลักสูตร  
  4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 10 หลักสูตร  
  5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 7 หลักสูตร  
  6) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 10 หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนใน 2 กลุ่มสาขาวิชา (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ใน 3 ระดับการศึกษา 
จ านวน 56 หลักสูตร แบ่งเป็น 1) ระดับปริญญาตรี จ านวน 51 หลักสูตร 2) ระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร 3) ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร 4) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลกัสูตร จ านวนบุคลากรทั้งหมด 818 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ 378 คน (ร้อยละ 46.21) สายสนับสนุน 437 คน (ร้อยละ 53.42) และสาย
บริหาร 3 คน (ร้อยละ 0.37) 

 



ปรัชญา :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุม พลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้

ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการ รับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
ภารกิจ : 
ตามมาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้  
  (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล  
  (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกท้ัง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่น
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
การผลิตบัณฑิต ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  
  (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ ของชาติ  
  (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถใน
การบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ ประโยชน์ของส่วนรวม  
  (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  
  (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  
  (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้ง
การแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุลยั่งยืน  
  (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 



วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
พันธกิจ (Missions) : 
  1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น  
  2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการ สื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ
และสากล  
  4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ (Objectives) : 
  1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตก าลังคน เพ่ือตอบสนอง การพัฒนาประเทศ  
  2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน  
  3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้น
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  
  4. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่นให้มี ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0 
 
ค่านิยมหลัก (Core Values) :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU) 
  K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
  P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
  R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ : การผลิตและพัฒนาครู 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ (Goals) : 
1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้ บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการ

พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา            - คณะครุศาสตร์ 
 - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          - คณะวิทยาการจัดการ 
 - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม            - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา           - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้           - คณะพยาบาลศาสตร์ 
 - ส านักงานอธิการบดี            - บัณฑิตวิทยาลัย 
  
 
 

- กองกลาง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด 

ส านัก/ สถาบนั 

โปรแกรมวิชา ส านักงานคณบดี 
กอง ส านักงานผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

งาน/ฝ่าย 



 

โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะครุศาสตร์     - สถาบันวิจัยและพัฒนา     - กองกลาง     
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา    - งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน   
- คณะวิทยาการจัดการ            
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
- บัณฑิตวิทยาลัย     - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม     - ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  - กองพัฒนานักศึกษา     - กองนโยบายและแผน 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
(รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(รศ.วิสิฐ  ธัญญะวัน) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  (ผศ.รัตนา  รักการ) 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา   
(ผศ.ชัชชัย  พวกดี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ   
(ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต) 

สภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

อธิการบดี 
(รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
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ข้อมูลพื้นฐานและสถิตดิ้านบุคลากร 
 

1.  จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามคุณวุฒิ  (5  ปี ย้อนหลัง) 
ปี  2557 

หน่วยงาน 
วุฒิ 

รวม 
ตรี โท เอก 

คณะครุศาสตร์ 4 63 15 82 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24 63 11 98 
คณะวิทยาการจัดการ 0 41 7 48 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 46 11 60 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 35 4 47 
มรภ.ก าแพงเพชร  แม่สอด 1 30 3 34 

รวม 40 278 51 369 
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ปี  2558 

หน่วยงาน 
วุฒิ 

รวม 
ตรี โท เอก 

คณะครุศาสตร์ 2 63 19 84 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 20 16 99 
คณะวิทยาการจัดการ 0 37 8 45 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 44 0 56 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 45 5 53 
มรภ.ก าแพงเพชร  แม่สอด 0 35 3 38 

รวม 25 288 62 375 
 
ปี  2559 

หน่วยงาน 
วุฒิ 

รวม 
ตรี โท เอก 

คณะครุศาสตร์ 2 57 22 81 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 63 16 95 
คณะวิทยาการจัดการ 0 36 9 45 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 49 12 62 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 41 5 48 
มรภ.ก าแพงเพชร  แม่สอด 0 33 5 38 

รวม 21 279 69 369 
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ปี  2560 

หน่วยงาน 
วุฒิ 

รวม 
ตรี โท เอก 

คณะครุศาสตร์ 0 54 18 72 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 60 15 77 
คณะวิทยาการจัดการ 0 37 10 47 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 46 11 58 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 41 4 46 
มรภ.ก าแพงเพชร  แม่สอด 0 34 5 39 

รวม 4 272 63 339 
 
ปี  2561 

หน่วยงาน 
วุฒิ 

รวม 
ตรี โท เอก 

คณะครุศาสตร์ 0 54 19 73 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 56 16 76 
คณะวิทยาการจัดการ 0 36 11 47 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 47 13 61 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 38 4 43 
มรภ.ก าแพงเพชร  แม่สอด 0 34 5 39 

รวม 6 265 68 339 
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จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามคุณวุฒิ 
ปี  2562 

หน่วยงาน 
วุฒิ 

รวม 
ตรี โท เอก 

คณะครุศาสตร์ 2 52 22 76 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 57 20 82 
คณะวิทยาการจัดการ 0 31 17 48 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 42 15 58 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 38 4 43 
มรภ.ก าแพงเพชร  แม่สอด 0 30 6 36 

รวม 9 250 84 343 
 
2.  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (5  ปี ย้อนหลัง) 
ปี  2557 

หน่วยงาน 
ผลงานทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

คณะครุศาสตร์ 61 16 5 0 82 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 85 9 4 0 98 
คณะวิทยาการจัดการ 33 13 2 0 48 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39 18 33 0 60 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38 7 2 0 47 
มรภ.ก าแพงเพชร  แม่สอด 34 0 0 0 34 

รวม 290 63 16 0 369 
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ปี  2558 

หน่วยงาน 
ผลงานทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

คณะครุศาสตร์ 63 14 7 0 84 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 85 8 6 0 99 
คณะวิทยาการจัดการ 3 13 2 0 45 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 22 4 0 56 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 42 8 3 0 53 
มรภ.ก าแพงเพชร  แม่สอด 38 0 0 0 38 

รวม 288 65 22 0 375 
 
ปี  2559 

หน่วยงาน 
ผลงานทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

คณะครุศาสตร์ 57 15 9 0 81 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 82 7 6 0 95 
คณะวิทยาการจัดการ 31 13 1 0 45 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34 22 6 0 62 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 36 10 2 0 48 
มรภ.ก าแพงเพชร  แม่สอด 36 2 0 0 38 

รวม 276 69 24 0 369 
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ปี  2560 

หน่วยงาน 
ผลงานทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

คณะครุศาสตร์ 50 14 8 0 72 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62 9 6 0 77 
คณะวิทยาการจัดการ 32 14 1 0 47 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 20 6 0 58 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 34 11 1 0 46 
มรภ.ก าแพงเพชร  แม่สอด 36 3 0 0 39 

รวม 246 71 22 0 339 
 
ปี  2561 

หน่วยงาน 
ผลงานทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

คณะครุศาสตร์ 49 15 9 0 73 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62 8 6 0 76 
คณะวิทยาการจัดการ 30 15 2 0 47 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 19 7 0 61 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29 13 1 0 43 
มรภ.ก าแพงเพชร  แม่สอด 32 7 0 0 39 

รวม 237 77 25 0 339 
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ปี  2562  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
 

 
 
3.  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน  (5  ปี ย้อนหลัง) 

ประเภทบุคลากร 
 จ านวนปี 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ข้าราชการ 9 9 8 8 8 8 
พนักงานมหาวิทยาลัย 80 87 102 111 108 111 
พนักงานราชการ 27 26 25 28 28 28 
ลูกจ้างประจ า 14 14 12 12 12 9 
ลูกจ้างชั่วคราว 231 352 246 252 260 251 

รวม 361 488 393 411 416 407 
 

 

หน่วยงาน 
ผลงานทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

คณะครุศาสตร์ 51 17 8 0 76 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 64 12 6 0 82 
คณะวิทยาการจัดการ 29 16 3 0 48 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 18 5 0 58 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29 13 1 0 43 
มรภ.ก าแพงเพชร  แม่สอด 25 11 0 0 36 

รวม 233 87 23 0 343 
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2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT  Analysis) 
 จากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยฯได้ทบทวนผลการด าเนินงาน โดยได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2561  ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ผลการด าเนินด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (SWOT  Analysis) 
มีดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผู้บริหารและบุคลากรมีวัฒนธรรมในการท างานที่เน้นความร่วมมือ มุ่งเน้น
คุณภาพและความส าเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและพร้อมในการให้บริการวิชาการจนเป็นที่
ยอมรับของท้องถิ่น 
3. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและการต่อ
สัญญาจ้างของบุคลากรเป็นการส่งเสริม พัฒนา และติดตามศักยภาพของบุคลากร
ได้ง่าย 
5. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอกในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ  
6. มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมากแสดง
ถึงการที่ผู้บริหารและบุคลากรมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 
 

1. บุคลากรมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้น้อย 
2. มหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับต่ า  
3. ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ยังขาดการวางแผนการรับอย่างเป็น
ระบบที่เอ้ือต่อการได้คนดีและคนเก่งเข้ามาท างานได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4. บุคลากรมีความรู้ทางวิทยาการระดับสากลและมีทักษะทางเทคโนโลยีหรือพร้อม
สร้างนวัตกรรมเข้ามาท าหน้าที่ต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการยกระดับองค์กรสู่ผู้น าทาง
วิชาการได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในยุคประเทศไทย 4.0  
5.ระบบและกลไกของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
ยังไม่ชัดเจน   
6. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจด้านบุคลากร 
ยังไม่เพียงพอต่อการวางแผนและพัฒนาบุคลากร 
7. บุคลากรเข้าถึงข้อมูลสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดสรรสวัสดิการได้น้อย 
8. ระบบการก ากับติดตามการพัฒนาตนเอง การน าไปใช้ประโยชน์และการส่งเสริม
การน าไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. แผนกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 
รัชกาลที่ 10 สามารถน ามาบูรณาการเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ที่พร้อมรับใช้สังคม 
2. แหล่งการเรียนรู้มีการพัฒนาช่องทางและเทคโนโลยีในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อ
พัฒนาตนเองหลายรูปแบบ เช่น การเรียนในระบบออนไลน์ การค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
3. นโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท าให้หน่วยงานราชการและชุมชน
ท าความตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจึงท าให้บุคลากรมีโอกาสในการท างานที่ต้อง
ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 
4. จังหวัดมีความต้องการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้รอบด้าน เพ่ือยกระดับ
คะแนน  O-net ให้มีคุณภาพสูงขึ้น  
5. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการตรวจสอบระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยให้มี
ระบบที่ชัดเจนและมีความเป็นสากลซึ่งจะท าให้บุคลากรรู้สึกมีความมั่นคงและ
ปลอดภัยมากขึ้น 
6. การจัดตั้งและออกแบบกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม จะท าให้
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการมากขึ้นและอยู่ในรูปแบบการ
บริหารที่ไม่แตกต่างกัน 
7. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีข้อก าหนดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรซึ่งช่วยส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองและมีผลงานทางวิชาการ 
8. เทศบาลนครแม่สอด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นชายแดนติดกับประเทศ
เมียนม่าร์ ท าให้มี โรงงานอุตสาหกรรม/ธุรกิจ โลจิสติกส์ ฯลฯ หลากหลาย 
สามารถเป็นคู่ความร่วมมือหรือพันธมิตรในการพัฒนาบุคลากร          

1. ระบบการศึกษาจะเป็นการเรียนนอกมหาวิทยาลัยผ่านสื่อการเรียนรู้แบบใหม่ 
มากขึ้น ซึ่งอาจท าให้ต้องลดจ านวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยลงหรือมีการปิดตัวของ
มหาวิทยาลัย 
2. ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IOT) และระบบอัจฉริยะ (AI) มีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วท าให้ระบบการพัฒนาของบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ภาวะค่าครองชีวิตที่สูงและความรู้สึกไม่มั่นคงท าให้บุคลากรต้องมีอาชีพเสริมและ
พยายามหางานที่มั่นคงกว่า 
4. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมีจ ากัด ท าให้งบประมาณส าหรับการพัฒนา
บุคลากรมีน้อย 
5. อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาลดลงตามจ านวนประชากรเกิด
ใหม่อาจท าให้มีการควบรวมมหาวิทยาลัยหรือลดจ านวนบุคลากร 
6. เครือข่ายภายนอกยังไม่เชื่อถือและมั่นใจต่อกลไกการท างานในระดับ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งการท างานร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมและความต่อเนื่องน้อย
เกินไปและไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน 
7. ภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น ท าให้เกิดการแย่งชิงบุคลากร 
ที่มีศักยภาพ 
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ส่วนที่ 2 : วิสัยทัศ พันธกจิ ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) : บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น 
 
พันธกิจการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความก้าวหน้าในอาชีพ และการท างานอย่างมีความสุข 
 2. พัฒนาการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น 

 
เป้าประสงค์  

  1. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรและท้องถิ่น  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. การพัฒนาการบริหาร การพัฒนาบุคลากรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย 
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์  ตัวชี้วัด  

1. การพัฒนาการ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
และความสัมพันธ์
ภายในองค์กร
ของมหาวิทยาลัย 
 

1. บุคลากรมีคณุภาพชีวิตที่
ดี มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
สวัสดิการและ
สภาพแวดล้อมท่ีดีในการ
ท างาน 
 

1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบรหิาร
จัดการบคุลากรด้วยหลักธรรมตัตา 
ภิบาล 

1. ระดับผลการประเมินการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
2. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของมหาวิทยาลัย (ITA) 
3. จ านวนบุคลากรเปน็ต้นแบบความเช่ียวชาญในวิชาชีพและจรรยาบรรณให้เป็นทีย่อมรับและได้รับการเชิดชูเกียรต ิ

1.2 พัฒนาภูมคิุ้มกนัทางจติใจควบคู่
กับการพัฒนาสูต่ าแหน่งบริหาร 
วิชาการ  และการเกษียณอาย ุ

4. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดบัปริญญาเอก 
5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

  6. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู ้
  7. จ านวนสื่อและนวัตกรรมทีเ่ผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาต/ินานาชาติ 
  8. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้ับการพัฒนาให้มอีงค์ความรู้ และทักษะการท างานแนวใหม่ หรือมีคณุธรรมและจติอาสา 
  1.3 พัฒนาคณุภาพชีวิตเพื่อความ

สมดลุระหว่างคณุภาพชีวิตและการ
ท างาน 

9. จ านวนกองทุนสวัสดิการบุคลากร 
  10. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขยีว (Green University) 
  11. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่สอบผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
2. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพื่อสร้างผลิต
ภาพที่ดีแก่องค์กร
และสังคม 

2. บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัมีสมรรถนะใน
การพัฒนาองค์กรและ
ท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับ
ของคนในองค์กรและท้องถิ่น 

2.1 ยกระดับบุคลากรสู่การเป็น 
Smart Working 

12. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
13. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่มีการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
14. จ านวนหลักสตูรที่มผีลงานด้านการวิจัยและผลิตนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
15. จ านวนช่องทางการเปิดรับความคดิเห็นและการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย 
16. ร้อยละบคุลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
17. จ านวนทีมงานท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการ/ชุมชน/หน่วยงานแบบบูรณาการสายงาน 

  

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



- 19 - 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์  ตัวชี้วัด  

2. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพื่อสร้างผลิต
ภาพที่ดแีก่องค์กร
และสังคม (ต่อ) 

2. บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัมีสมรรถนะใน
การพัฒนาองค์กรและ
ท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับ
ของคนในองค์กรและท้องถิ่น 
(ต่อ) 

2.2 สร้างภาคีความร่วมมือในการ
พัฒนางานบริหารบุคลากร 

18. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่มีการประสานความร่วมมือหรือด าเนินการร่วมกันในการพัฒนาบคุลากร 

19. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2.3 พัฒนาบุคลากรให้มีองค ์
ความรู้เท่าทันระบบอัจฉรยิะ 
เพื่อเตรียมพร้อมเขา้สู ่
มหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 

20. จ านวนหน่วยงานท่ีไดร้ับการพัฒนาศักยภาพการใช้และพัฒนานวัตกรรม 

21. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด  (%) 2562 2559 2560 2561 1 2 3 4 5 

1 บุคลากรมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี  
มีความก้าวหน้า 
ในอาชีพ สวัสดิการ
และสภาพแวดล้อมท่ี
ด ี
ในการท างาน 
 

1. ระดับผลการประเมินการตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร 

4 4.40 - - 4.34 3.40 - 4.40 - 5.00 ผศ.ชัชชัย  
พวกดี 

กองนโยบาย
และแผน 

2. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินของมหาวิทยาลัย (ITA) 

4 84 87.96 90.91 91.03 ร้อยละ
80 

ร้อยละ
82 

ร้อยละ
84 

ร้อยละ
86 

ร้อยละ
88 

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการ
ส่งเสริม
คุณธรรมฯ 

3. จ านวนบุคลากรเปน็ต้นแบบความเช่ียวชาญในวิชาชีพและ
จรรยาบรรณใหเ้ป็นทีย่อมรับและไดร้ับการเชิดชูเกียรต ิ

4 10 10 10 10 2 4 6 8 10 คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 4. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดบัปริญญาเอก 4 24 15.89 17.60 20.06 ร้อยละ
20 

ร้อยละ
22 

ร้อยละ
24 

ร้อยละ
26 

ร้อยละ
28 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ทุกคณะ/แม่
สอด 

 5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 4 24 22.38 24.63 30.09 ร้อยละ
20 

ร้อยละ
22 

ร้อยละ
24 

ร้อยละ
26 

ร้อยละ
28 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ทุกคณะ/แม่
สอด 

 6. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู ้ 4 18 - - 10 14 16 18 20 22 สถาบันวิจัยฯ ทุกคณะ/แม่
สอด/ส านัก 

 7. จ านวนสื่อและนวัตกรรมที่เผยแพร่หรือได้รับรางวัล 
ในระดับชาต/ินานาชาต ิ

4 4 - - 8 ผลงาน 
2 

ผลงาน 
3 

ผลงาน 
4 

ผลงาน 
5 

ผลงาน 
6 

ส านักวิทย
บริการฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

 8. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้ับการพัฒนาให้มอีงค์ความรู้ 
และทักษะการท างานแนวใหม ่หรือมีคุณธรรม 
และจติอาสา 

5 75 - - - ร้อยละ
60 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
100 

การเจ้าหน้าท่ีฯ ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

 9. จ านวนกองทุนสวัสดิการบุคลากร 4 1 3 3 3 1 2 3 4 5 สโมสรอาจารย์
และบุคลากร 
 

นายกสโมสร 

 10. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขยีว  
(Green University) 

4 84 - - 94 ร้อยละ
80 

ร้อยละ
82 

ร้อยละ
84 

ร้อยละ
86 

ร้อยละ
88 

งานอาคาร
สถานที่ 

ทุกคณะ/
หน่วยงาน 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนกลยุทธ์การบรหิารและการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  
น้ าหนั

ก 
(%) 

เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 2562 2559 2560 2561 1 2 3 4 5 

2. บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัมี
สมรรถนะในการ
พัฒนาองค์กรและ
ท้องถิ่น จนเป็นที่
ยอมรับของคนใน
องค์กรและท้องถิ่น 

11. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่สอบผา่น
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

5 10 - - 5.80 ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

คณะครุศาสตร์ คณะที่มี
หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต 

12. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 5 55 - - - ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

คณะครุศาสตร์ คณะที่มี
หลักสูตรคร ุ
ศาสตรบัณฑิต 

13. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่มีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ 

5 35 - - 59.55 ร้อยละ 
31 

ร้อยละ 
33 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
37 

ร้อยละ 
39 

คณะครุศาสตร์ คณะที่มี
หลักสูตรคร ุ
ศาสตรบัณฑิต 

14. จ านวนหลักสตูรที่มผีลงานด้านการวิจัยและผลิต
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 

5 3 - - 22 1 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

3 
หลักสูตร 

4 
หลักสูตร 

5 
หลักสูตร 

ทุกหลักสูตร ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

15. จ านวนช่องทางการเปิดรับความคดิเห็นและการ
แลกเปลีย่นแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย 

4 4 - - - 2 4 6 8 10 งาน
ประชาสัมพันธ ์

งาน
ประชาสัมพันธ ์

16. ร้อยละบคุลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 5 45 - - 0.00 ร้อยละ 
39 

ร้อยละ 
42 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
48 

ร้อยละ 
51 

กองกลาง ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

17. จ านวนทีมงานท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ/ชุมชน/หน่วยงานแบบบูรณา 
การสายงาน 

4 5 - - - 1 2 3 4 5 ส านักบริการ
วิชาการ 

ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

18. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่มีการประสาน
ความร่วมมือหรือด าเนินการร่วมกนัในการพัฒนา
บุคลากร 

4 12 - - - 3 6 9 12 15 ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

ทุกคณะ/ 
แม่สอด 

19. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

4 24 - - 18 เครือข่าย 
20 

เครือข่าย 
22 

เครือข่าย 
24 

เครือข่าย 
26 

เครือข่าย 
28 

ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

ทุกคณะ/ 
แม่สอด 

 20. จ านวนหน่วยงานท่ีไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ 
การใช้และพัฒนานวัตกรรม 

5 50    10 20 30 40 50 ส านักประกันฯ ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

 21. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ 

5 3.0 - - 3.88 คะแนน 

2.60 
คะแนน 

2.80 
 

คะแนน 

3.00 
 

คะแนน 

3.20 
 

คะแนน 

3.40 
 

ส านักวิทย
บริการฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงาน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. การพัฒนาการ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากรและ
ความสัมพันธ์ภายใน
องค์กรของ
มหาวิทยาลยั 

1. บุคลากรมีคณุภาพชีวิตที่ดี มี
ความกา้วหน้าในอาชีพ สวัสดิการและ
สภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน 
 

1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจดัการบุคลากรด้วยหลักธรรมตัตาภิบาล คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 1.2 พัฒนาภูมคิุ้มกนัทางจติใจควบคูก่ับการพัฒนาสูต่ าแหน่งบริหาร วิชาการ  

และการเกษยีณอาย ุ
1.3 พัฒนาคณุภาพชีวิตเพื่อความสมดุลระหวา่งคณุภาพชีวิตและการท างาน 

2. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อสร้างผลติ
ภาพที่ดีแก่องค์กรและ
สังคม 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมสีมรรถนะใน
การพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น จนเป็นท่ี
ยอมรับของคนในองค์กรและท้องถิ่น 

2.1 ยกระดับบุคลากรสู่การเป็น Smart Working คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 2.2 สร้างภาคีความร่วมมือในการพัฒนางานบริหารบุคลากร 

2.3 พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เท่าทันระบบอัจฉริยะ 
เพื่อเตรียมพร้อมเขา้สู่มหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
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โครงการ 
แหล่งงบ งบประมาณ 

บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผ่นดิน รวม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหาร การพัฒนาบุคลากรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมัตตาภิบาล 
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม    35,000 35,000 
ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 10,000    10,000 
โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาตน 12,000    12,000 
โครงการสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  10,000   10,000 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาภมิูคุ้มกันทางจิตใจควบคู่กับการพัฒนาสู่ต าแหน่งบริหาร วิชาการ  และการเกษียณอาย ุ
ศึกษาดูงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 28,040    28,040 

โครงการ การพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 35,000    35,000 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาคุณภาพชวิีตเพื่อความสมดุลระหว่างคณุภาพชีวิตและการท างาน 
โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างภาวะผู้น า และมารยาทไทย 15,000    15,000 
จัดอบรมการอนุรักษ์พลังงาน(การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน) 30,000    30,000 
โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างภาวะผู้น า และมารยาทไทยคณะวิทยาการจัดการ  12,000   12,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรและท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2.1  ยกระดับบุคลากรสู่การเป็น Smart Working  
โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน    50,000 50,000 
โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 40,000    40,000 
พัฒนาภาษาต่างประเทศส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 57,000    57,000 
พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา(สายสนับสนุนภายในหน่วยงาน) 12,000    12,000 

งาน/โครงการจ าแนกตามกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



- 24 - 

โครงการ 
แหล่งงบ งบประมาณ 

บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผ่นดิน รวม 
กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างภาคีความร่วมมือในการพัฒนางานบริหารบุคลากร 
อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายส าหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น    35,000 35,000 
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เท่าทันระบบอัจฉริยะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ    85,000 85,000 

พัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศสู่สากล    1,124,060 1,124,060 
พัฒนาบุคลากร (งานบริหารงาน)    20,000 20,000 
พัฒนาบุคลากร (บริหาร)    34,640 34,640 
พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา    50,080 50,080 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน    70,400 70,400 
ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ 318,500    318,500 
พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 240,000    240,000 
พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 241,000    241,000 
พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 322,000    322,000 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20,360    20,360 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 198,000    198,000 
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยการใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (KM) 4,500    4,500 
การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 33,000    33,000 
พัฒนาบุคลากรด้านวิทยบริการ 150,000    150,000 
พัฒนาบุคลากร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 35,000    35,000 
โครงการพัฒนาบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม 46,000    46,000 
โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง 188,714    188,714 
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านนโยบายและแผน 50,000    50,000 
พัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 
 

50,000 
  

 50,000 
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โครงการ แหล่งงบ งบประมาณ 
บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผ่นดิน รวม 

การพัฒนาบุคลากรงานตรวจสอบภายใน 33,000    33,000 
พัฒนาบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ 30,000    30,000 
พัฒนาบุคลากรสภาคณาจารย์และข้าราชการ 65,000    65,000 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมรภ.กพ. แม่สอด 502,000    502,000 
โครงการพัฒนาบุคลากรส านักบริการวิชาการฯ 35,000    35,000 
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เปา้ประสงค์  กลยุทธ์  และตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น 
 

1.2 พัฒนา
ภูมิคุม้กันทาง
จิตใจควบคู่กับ
การพัฒนาสู่
ต าแหน่งบริหาร 
วิชาการ  และการ
เกษียณอาย ุ

ตัวชี้วัดที่ 4-8 ตัวชี้วัดที่ 20-21 ตัวชี้วัดที่ 18-19 ตัวชี้วัดที่ 9-11 

วิสัยทัศน ์

2. พัฒนาการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความพร้อมในการ
พัฒนาองค์กรและท้องถิ่น 

1. เสริมสร้างคณุภาพชีวิต ความกา้วหน้าในอาชีพ  
และการท างานอย่างมคีวามสุข 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 

1.1 พัฒนา
ระบบและกลไก
การบรหิาร
จัดการ
บุคลากรดว้ย
หลักธรร
มัตตาภิบาล 

ตัวชี้วัดที่ 1-3 ตัวชี้วัดที่ 12-17 

1. การพัฒนาการบรหิาร การพัฒนาบุคลากรและความสมัพันธ์ 
ภายในองค์กรของมหาวิทยาลยั 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่สร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กร 
และสังคม 

1. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการและ
สภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมสีมรรถนะในการพัฒนาองค์กรและ
ท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรและท้องถิ่น 

1.3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อ
ความสมดลุ
ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตและการ
ท างาน 

2.1 ยกระดับ
บุคลากรสู่การ
เป็น Smart 
Working 

2.2 สร้างภาคี
ความร่วมมือ
ในการพัฒนา
งานบริหาร
บุคลากร 

2.3 พัฒนา 
บุคลากรใหม้ ี
องค์ความ 
รู้เท่าทันระบบ 
อัจฉริยะ 
เพือ่เตรียม 
พร้อมเข้าสู ่
มหาวิทยาลยั
อัจฉริยะ 
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ส่วนที่ 3 : การติดตามและประเมนิผลแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 
การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อติดตามประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรม  
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ก ากับติดตามการ ด าเนินงานตาม แผนแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
4. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรประจ าปี ทุก 3 เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการ

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การ ตัดสินใจของผู้บริหาร  
5. ประเมินผลตามเป้าหมายรายกลยุทธ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
6. น าตัวชี้วัดในแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน TOR ส าหรับรายบุคคล  
7. ประเมินผลการด าเนินงาน ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

  8. ทบทวนแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานและ ปรับปรุงแผนฯอย่างต่อเนื่อง 
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ผลประเมินตามตัวช้ีวัดในแผนที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ปี 2561 แนวทางการปรับปรุงปี 2562 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   1. มีการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของหน่วยงาน
ที่ได้รับการยอมรับตามท่ีมหาลัยก าหนด ขั้นต่ า 450 คะแนน 

1.มีค่าท าเนียมในการสอบภาษาอังกฤษ คนละ 1,000 บาท 

3.ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1. สนับสนุนงบประมาณให้กับสายวิชาการในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
4. ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ 1.มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ คนละ 3,000 บาท  

ต่อปีงบประมาณ 
5.จ านวนผลงานวิจัย R to R 1.เพิ่มงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย R to R 
6.จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 6.1 ได้มีจัดท าคู่มือการเขียนวิเคราะห์ค่างานเทคนิคการวิเคราะห์ค่างานจาก

เพ่ือนถึงเพ่ือนและเผยแพร่ไปยังบุคลากรและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานอธิการบดี  
6.2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีการเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
6.3 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีการเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการและระดับช านาญ
การพิเศษ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 

 


