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รายงานประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 

(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
สายวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 

63 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/

ผ  ้ให้ 
ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

1.1 พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารจดัการ
บุคลากรด้วยหลัก
ธรรมัตตาภิบาล 

1. จ านวนบุคลากรเป็นต้นแบบ
ความเชีย่วชาญใน 
วิชาชีพและจรรยาบรรณใหเ้ป็น
ที่ยอมรับและได้รับการเชดิ 
ชูเกียรต ิ

คน 10 อยู่ระหว่างการด าเนินการประเมินตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

   กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่ 

1.2 พัฒนา
ภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจควบคู่กับการ
พัฒนาสู่ต าแหน่ง
บริหาร วชิาการ  
และการ
เกษียณอายุ 
 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ 26 ป.เอก  จ านวน  94  คน จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
336  ร้อยละ 27.98 

   กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่ 

2. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 26 ผลงานทางวิชาการ  จ านวน  122  คน จ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 336  ร้อยละ 36.31 

   กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่ 

3. จ านวนสื่อและนวัตกรรมที่
เผยแพร่หรือได้รับรางวัล 
ในระดับชาติ/นานาชาติ 
(ปี 63 ไม่มีในแผนใหญ่แล้ว) 

ชิ้น 6 ไม่พบจ านวนสื่อและนวัตกรรม และจะด าเนินการ
เก็บข้อมูลอีกครั้ง  
 

   ส านักวิทย
บริการฯ 

4. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ 

ชิ้น 18 จากการด าเนินการจัดการความรู้ มีคณะ และ
หน่วยงาน ด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
และมีองค์ความรู้ จ านวน 8 เรื่อง 

   สถาบันวิจัยฯ 



2 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 

63 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/

ผ  ้ให้ 
ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

2.1 ยกระดับ
บุคลากรสู่การ
เป็น Smart 
Working 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ร้อยละ 65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยฯ โดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นจัดเก็บข้อมูลและรายงาน
ตัวช้ีวัด ซึ่งมีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
1. ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ได้จัดท าบันทึกข้อความเพื่อขอข้อมูล

จากคณะต่าง ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานกับคณะ 

คณะ 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
อาจารย์
ที่ได้รับ
การ

พัฒนา
ศักยภา
พ (คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์ 70 61 87.14 
2. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

N/A N/A N/A 

3. คณะวิทยาการ
จัดการ 

47 26 55.32 

4. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

N/A N/A N/A 

5. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

44 44 100 

 
 

   ทุกคณะ/ 
แม่สอด 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
63 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

    

คณะ 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
อาจารย์
ที่ได้รับ
การ

พัฒนา
ศักยภา
พ (คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

6. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด 

37 35 94.59 

7. คณะพยาบาล N/A N/A N/A 
รวม N/A N/A N/A  

    

 2. จ านวนของอาจารย์ใน
สถาบันผลิตครูที่สอบ
ผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

คน 15 อาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 22.26 

   คณะครุ
ศาสตร์ 

3. ร้อยละของอาจารย์ที่
มีการน าเสนอผลงานวิจัย
ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 
 

ร้อยละ 40 มีอาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ จ านวน 114 คน อาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 343 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.24  

   สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
63 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

 4. ผลงานของอาจารย์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ชิ้น 50 มีจ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าเสนอใน
ระดับชาติและนานาชาติทั้งสิ้น 92 เรื่อง 

   สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 5. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี
ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชนต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 
(เพ่ิมเติม) 

ร้อยละ 40 ข้อม ลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจยั
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

จ านวน 130 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 342.50 คน 
ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ซ่ึงเกิดจากการมีส่วนรว่มของ
ชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

คิดเป็นร้อยละ 37.96 

 

   สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 
 
 
 

 
 
 

 6. ร้อยละของอาจารย์ใน
สถาบันผลิตครูที่จัดการ
เรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (ยกเว้น
โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ) 
(เพ่ิมเติม) 

ร้อยละ 19 ข้อม ลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครู
ที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

จ านวน 15 คน 

อาจารย์ในสถาบันผลิตครูทั้งหมด จ านวน 75 คน 
ร้อยละของอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 

คิดเป็นร้อยละ 20.00 

 

    
คณะครุ
ศาสตร์ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
63 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

 7. ร้อยละของอาจารย์ใน
สถาบันผลิตครูที่มีผลงาน
วิชาการ/งานวิจัยตีพิมพ์ 
หรือน าเสนอใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
(เพ่ิมเติม) 

ร้อยละ 61 ข้อม ลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครู
ที่มีการน าเสนอผลงานวิจยัใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

จ านวน 49 คน 

จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครู
ทั้งหมด   

จ านวน 81 คน 

ร้อยละของอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่มีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาต ิ

คิดเป็นร้อยละ 60.49 

 

    
คณะครุ
ศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 8. ร้อยละของอาจารย์ที่
ไม่มีวุฒิครูที่ได้รับการ
พัฒนาด้านสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู 
(เพ่ิมเติม) 

ร้อยละ 53 ข้อม ลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวนของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่
ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะ
ทางวิชาชีพคร ู

จ านวน 0 คน 

อาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่ไม่มี
วุฒิคร ู

จ านวน 50 คน 

ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่
ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะ
ทางวิชาชีพคร ู

คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

    
คณะครุ
ศาสตร์ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
63 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

2.2 สร้างภาคี
ความร่วมมือใน
การพัฒนางาน
บริหารบุคลากร 

1. จ านวนภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือที่มีการประสานความ
ร่วมมือหรือด าเนินการร่วมกันใน
การพัฒนาบุคลากร 
(จ ำนวนเครือข่ำยที่ด ำเนินกิจกรรมควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำองค์กร) 

จ านวน 
(เครือข่าย) 

14 คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 4 เครือข่าย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
จ านวน  7 เครือข่าย 
บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 3 เครือข่าย 

   ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

2. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำหลักสูตรและ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

จ านวน 
(เครือข่าย) 

32 ไม่มีผลการด าเนินงาน    ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

3.ระดับความผูกพันของลูกค้าและ
บุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
(เพ่ิมเติม) 

คะแนน ปานกลาง อยู่ระหว่างการด าเนินการตั้งกรรมการ
ประเมินความผูกพัน 

   กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
63 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

2.3 พัฒนา
บุคลากรให้มีองค์
ความรู้เท่าทัน
ระบบอัจฉริยะ
เพ่ือเตรียมพร้อม
เข้าสู่
มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 

1. จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการใช้และพัฒนา
นวัตกรรม 

จ านวน 
(หน่วยงาน) 

6 จะด าเนินการเก็บข้อมูลภายในเดือน
พฤษภาคม 2563 

   ส านักประกันฯ 

2. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

คะแนน 3.25 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  
ได้คะแนนค่าเฉลี่ย 3.98 คิดเป็นร้อยละ 
79.60 

   ส านักวิทย
บริการฯ 

 
สรุปผลการด าเนินการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กร 

  ของมหาวิทยาลัย  
  มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ มจี านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40  
  และอยู่ระหว่างการด าเนินการ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60 
  สรุปผลการด าเนินการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม 
  มีกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ มจี านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 38.46 
  ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.69 และอยู่ระหว่างการด าเนินการ 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 53.84 
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รายงานประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 

(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
สายสนับสนุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป  าหมาย 

63 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ   ร ับผ ิดชอบ/

ผ   ให  
ข อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

1.1 พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารจดัการ
บุคลากรด้วยหลัก
ธรรมัตตาภิบาล 
 

1. ระดับผลการประเมินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

คะแนน 4.50 จะท าการประเมินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานภายใน
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  2563  

   กองนโยบาย
และแผน 

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
ระบบและกลไกการบริหารจัดการพัฒนา
บุคลากรด้วยหลักธรรมัตตาภิบาล 

คะแนน 3.5 จะท าการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
2563 

   กลุ่มงาน
เลขานุการ 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินของมหาวิทยาลัย 
(ITA) 

ร้อยละ 86 จะท าการส่งผลการด าเนินงานภายใน
เดือนมิถุนายน 2563 และจะได้รับผล
การประเมิน เดือน กันยายน 2563 

   ส านักงาน
อธิการบดี 

4. จ านวนบุคลากรเป็นต้นแบบความ
เชี่ยวชาญในวชิาชีพและจรรยาบรรณให้เปน็
ที่ยอมรับและได้รับการเชดิชูเกยีรต ิ

คน 10 จะท าการประเมินและคัดเลือกบุคคลที่
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดีเด่น ประจ าปี 2563 ภายในเดือน
มิถุนายน 2563 

   กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป  าหมาย 
63 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ   ร ับผ ิดชอบ/
ผ   ให  

ข อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

1.2 พัฒนา
ภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจควบคู่กับการ
พัฒนาสู่ต าแหน่ง
บริหาร วชิาการ  
และการ
เกษียณอายุ 

1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ต าแหน่งงานสูงขึ้น 

คน 1 อยู่ระหว่างการประเมินสมรรถนะและ
ตรวจคู่มือปฏิบัติงาน จ านวน 9 คน 

   กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่ 

2. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ 

ชิ้น 18 จากการด าเนินการจัดการความรู้  
มีคณะ และหน่วยงาน ด าเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบและมีองค์
ความรู้ จ านวน 9 เรื่อง 

   สถาบันวิจัยฯ 

3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้
มีองค์ความรู้ และทักษะการท างาน 
แนวใหม่ หรือมีคุณธรรมและจติอาสา 

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เดือนพฤษภาคม 2563 

   กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่ 

1.3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
ความสมดลุ
ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตและการ
ท างาน 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งสนับสนุนการท างานที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการ 

คะแนน 3.25 จะท าการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร ภายในเดือนสิงหาคม – 
กันยายน 2563 

   กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่ 

2. จ านวนกองทุนสวัสดิการบุคลากร จ านวน 
(กองทุน) 

2 1. กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
2. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

   นายกสโมสร 

3. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการ
สร้างขวัญและก าลังใจการท างานของ
มหาวิทยาลัย 

คะแนน 3.25 จะท าการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร ภายในเดือนสิงหาคม – 
กันยายน 2563 

   รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

4.ระดับความผูกพันของลูกค้าและ
บุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย(เพิ่มเติม) 

ระดับ ปาน
กลาง 

อยู่ระหว่างการด าเนินการแตง่ตั้ง
ค าสั่งคณะท างาน 

   กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป  าหมาย 

63 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ   ร ับผ ิดชอบ/

ผ   ให  
ข อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

2.1 ยกระดับ
บุคลากรสู่การ
เป็น Smart 
Working 

1. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 50 1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนผู้มีสิทธิ
สอบ  142  คน  สอบผ่าน  จ านวน  120  คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.50 
2. การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวนผู้มีสิทธิ 
90 คน ได้รับต าแหน่ง  จ านวน....0....คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.00 

   กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่ฯ 

2. จ านวนช่องทางการเปิดรับความ
คิดเห็นและการแลกเปลี่ยนแนวทาง
พัฒนามหาวิทยาลัย 

จ านวน 
(ช่องทาง) 

4 1. โทรศัพท์ 
2. KPRU INBOX (บนเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย) 
3. แฟนเพจเฟซบุค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
4. กล่องรับแสดงความคิดเห็น 

   กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ 

3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ 60 มีจ านวนหน่วยงานทั้งหมด 15 หน่วยงาน 
ผลของจ านวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 13 หน่วยงาน คิดเป็น
ร้อยละ 86.66 

   ส านักวิทย
บริการฯ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป  าหมาย 
63 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ   ร ับผ ิดชอบ/
ผ   ให  

ข อม ล 
บรรลุ อย ่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ไม่
บรรลุ 

2.2 พัฒนา
บุคลากรให้มีองค์
ความรู้เท่าทัน
ระบบอัจฉริยะ
เพ่ือเตรียมพร้อม
เข้าสู่
มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 

1. จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการใช้และพัฒนา
นวัตกรรม 

จ านวน 
(หน่วยงาน
) 

6 จะด าเนินการเก็บข้อมูลภายในเดือนพฤษภาคม 
2563  แต่เนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 
2019 จึงท าให้การด าเนินการเลื่อนออกไป 
ไตรมาสที่ 4 

   ส านักประกันฯ 

2. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

คะแนน 3.25 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  
ได้คะแนนค่าเฉลี่ย 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60 

   ส านักวิทย
บริการฯ 

 
สรุปผลการด าเนินการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให แข็งแกร่งพร อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กร 

  ของมหาวิทยาลัย  
  มีกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 9.09  
  และอยู่ระหว่างการด าเนินการ 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.90 
  สรุปผลการด าเนินการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม 
  กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60 
  และอยู่ระหว่างการด าเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40 


