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รายงานประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 

(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) บุคลากรสายสนับสนุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรล ุ อย ่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่บรรล ุ

1.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการบคุลากรด้วย
หลักธรรมตัตา 
ภิบาล 

1.ระดับผลการประเมินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 

ค่าเฉลี่ย 4.00 มหาวิทยาลยัส านัก /สถาบันหรือหน่วยงาน       
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี ้
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  = 4.37 
บัณฑิตวิทยาลัย = 4.40 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน = 4.26 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
= 4.45 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม = 4.61 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา = 4.50 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได ้= 3.99 
สถาบันวิจัยและพัฒนา = 4.19 
ส านักงานอธิการบดี = 4.27 
ผลรวมทั้งหมด = 4.33 
 
 
 

   กองนโยบาย
และแผน/กลุม่
งานเลขานุการ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรล ุ อย ่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่บรรล ุ

1.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการบคุลากรด้วย
หลักธรรมตัตา 
ภิบาล 

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อระบบและกลไกการบรหิารจดัการ
พัฒนาบุคลากรด้วยหลักธรรมัตตาภบิาล 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
ผู้อ านวยการส านัก /สถาบันหรือหวัหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี ้
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร = 4.08 
บัณฑิตวิทยาลัย = 3.73 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน = 4.43 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
= 4.22 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม = 4.56 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา = 4.62 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได ้= 4.06 
สถาบันวิจัยและพัฒนา = 4.21 
ส านักงานอธิการบด ี= 4.02 
ผลรวมทั้งหมด = 4.21 
 

 
 
 

   กลุ่มงานเลขานุการ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรล ุ อย ่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่บรรล ุ

 3. ผลการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินของ
มหาวิทยาลยั (ITA) 

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างการด าเนินงานจดัส่งขอ้มูลให้กับ ITA 
ประมาณเดือนเมษายน 2564 โดยมีการ
ด าเนินการของกรรมการส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใส ดังนี ้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าป ี2564 
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อช้ีแจง
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสพร้อมมอบหมายตัวช้ีวัด 
3. ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสโดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการรวมทั้งการจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยีทั้งภายในและภายนอกตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
4. จัดประชุมตดิตามสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน จ านวน 3 ครั้ง 
5. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
6. จัดส่งข้อมูลเข้าสูร่ะบบ ITAS ของส านักงานป.ป.ช. 

   ส านักงาน
อธิการบดี 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรล ุ อย ่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่บรรล ุ

    7. รับตรวจผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
8. ยื่นอุทธรณ์ (ถ้ามี) 
9. ประกาศผลการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใส ประจ าป ี

    

 4. จ านวนบุคลากรเป็นต้นแบบความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพและจรรยาบรรณให้
เป็นที่ยอมรับและไดร้ับการเชิดชูเกยีรต ิ

คน 6 ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอข้อมูลผู้ทีส่มควร
ได้รับการยกย่องเชิดชูการเป็นผู้ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมีความประพฤติดีเด่นต่อ
คณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อพจิารณา 

   กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที ่
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรล ุ อย ่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่บรรล ุ

1.2 พัฒนาภูมคิุ้มกนั
ทางจติใจควบคู่กบั
การพัฒนาสู่ต าแหน่ง
บริหาร วิชาการ  และ
การเกษยีณอาย ุ

5. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ต าแหน่งงานสูงขึ้น 

คน 10 บุคลากรสายสนับสนุน  อยู่ระหว่างด าเนินการส่ง

การประเมินผลงานทางวิชาชีพ จ านวน  13 ราย 

ได้แก ่

1.  นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์  

2.  นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์                      

3.  นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 

4.  นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 

5.  นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์ 

6.  นายณะราทิ  น้อยม่วง 

7.  นางชฎาพร โชติรดาภาณ์  

8.  นายคมกริช  กลิ่นอาจ 

9.  นางมาริตา  ศรีแก้ว 

10. นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง 

11. นายอานนท์  ปลื้มเนตร 

12. นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก 

13. นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ 

 
 
 

   กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที ่



6 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรล ุ อย ่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่บรรล ุ

 6. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู ้

เรื่อง 10 อยู่ระหว่างด าเนินการตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการจดัท าแผนการ
จัดการความรู้ จากคณะ และศูนยส์ านัก  
จ านวน 10 แผน 

   สถาบันวิจยัฯ 

1.3 พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตเพื่อความสมดลุ
ระหว่างคุณภาพชีวิต
และการท างาน 

7. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาใหม้ีองค์ความรู้ และทักษะการ
ท างานแนวใหม่ หรือมีคณุธรรม 
และจติอาสา 

ร้อยละ 90 ส านักงานอธิการบดี มีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
ระบบพัฒนาบุคลากร ไปยังคณะ/สถาบัน/
ส านัก ภายในมหาวิทยาลยั โดยระบบก าหนดให้
บุคลากรด าเนินการกรอกข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรใหม้ีองค์ความรู้ และทักษาการท างาน
แนวใหม่ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ผู้บริหารตดัสินใจในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการท างาน และเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลการประชุม อบรม ในการพฒันา
บุคลากรรายบุคคล โดยความคบืหน้าของ
บุคลากรในการให้ความร่วมมือการกรอกข้อมูล
การประชุม อบรม รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 
2564  คิดเป็นร้อยละ 81.75 

จากจ านวนผู้กรอกท้ังหมด 121 คนหารด้วย
จ านวนข้าราชการและพนักงานรวม ท้ังหมด 
148 คน 

   กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที ่
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรล ุ อย ่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่บรรล ุ

1.3 พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตเพื่อความสมดลุ
ระหว่างคุณภาพชีวิต
และการท างาน (ต่อ) 

8. ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งสนับสนุนการ
ท างานท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการ 

ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ระหว่างด าเนินการโดยจะด าเนนิการในช่วง
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 

   กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที ่

9. จ านวนกองทุนสวัสดิการบุคลากร แหล่ง 2 มหาวิทยาลยัมีสวสัดิการกองทุนส าหรับบุคลากร 
จ านวน 2 แหล่ง ได้แก ่
กองทุนสวัสดิการคณะครุศาสตร์ 
กองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

   นายกสโมสร 

10. ระดับความคดิเห็นของบุคลากร
ต่อการสร้างขวัญและก าลังใจ 
การท างานของมหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ระหว่างด าเนินการโดยจะด าเนนิการในช่วง
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 

   กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที ่

11. ระดับความผูกพันของลูกค้าและ
บุคลากรที่มตี่อมหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ระหว่างด าเนินการโดยจะด าเนนิการในช่วง
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 

   กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 

64 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/

ผ  ้ให้ 
ข้อม ล 

บรรล ุ อย ่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่บรรล ุ

2.1 ยกระดับ
บุคลากรสู่การเป็น 
Smart Working 

12. ร้อยละบุคลากรที่มสีมรรถนะ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 55 มหาวิทยาลยัฯ มีการก าหนดสมรรถนะบุคลากร 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที ่ 1  บุคลากรที่
มีอายุงานตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป  จ านวน  55  คน  
มีสมรรถนะ  ดังนี ้
ข้อ  1  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปรญิญาตร ี
ข้อ  2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ข้อ  3  ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ  ก าหนด 
กลุ่มที่  2  บุคลากรที่มีอายุงานพรอ้มเข้าสูร่ะดับ
ต าแหน่งช านาญการ  จ านวน  92  คน  มีสมรรถนะ ดังนี้ 
ข้อ  1  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปรญิญาตร ี
ข้อ  2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ  3  ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ  ก าหนด 
ข้อ  4  มีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ 
ในภาพรวมทั้ง 2 กลุ่ม มีผลร้อยละบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 89.12 
 

   กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่ฯ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรล ุ อย ่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่บรรล ุ

 13. จ านวนช่องทางการเปิดรับความ
คิดเห็นและการแลกเปลี่ยนแนวทาง
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ช่องทาง 6 ช่องทางการเปิดรับความคดิเห็นและการ
แลกเปลีย่นแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย มีดังนี ้
1. อีเมลลม์หาวิทยาลัย  kpru.pr@kpru.ac.th 
2. กล่องสอบถาม บนเว็ปไซต ์
3. เพจเฟสบุค มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
4. แบบสอบถามวัดระดับความผูกพันองค์กร 
5. ตู้แสดงความคดิเห็น หน้าห้องประชาสัมพันธ์ 
6. เวทีการประชุมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจ  

   กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ ์

2.2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีองค์ความรู้เท่า
ทันระบบอัจฉริยะ 
เพื่อเตรียมพร้อมเขา้
สู่มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 

14. จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการใช้และพัฒนานวัตกรรม 

หน่วยงาน 15 แผนและผลการด าเนินโครงการการน าเสนอ
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับชาติ  
คร้ังท่ี 2 
1. ศึกษาเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติท่ีดีระดับชาติ และจัดท าแนว
ปฏิบัติหรือเงื่อนไขในการเผยแพร่ (ส านัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการ 
ผลการด าเนินงาน 
มีการน าเสนอผลการด าเนินการไดม้าซึ่งนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติทีด่ี ในวันท่ีจัดโครงการน าเสนอ 
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบตัิที่ดีระดบัชาติ และ
รายงานข้อมูลตามแบบฟอรม์ที่ก าหนดขึ้นมาเป็น 

   งานมาตรฐาน
ประกันและ
คุณภาพการศึกษา 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 

64 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/

ผ  ้ให้ 
ข้อม ล 

บรรล ุ อย ่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่บรรล ุ

    ฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากโครงการ (Proceedings) 
โดยมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงานการประชุม 
หรือคณะกรรมการประชุมประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคณุวุฒิ
ที่มีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขานัน้ๆ นอกจาก
สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผู้
ประเมินรายงานผลการด าเนินการที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆด้วย และมีรายงานจาก
สถาบันภายนอกอย่างน้อย 3 หน่วยงานและ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่มคือ 
สถาบันอุดมศกึษา และ  
โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่มคือ 
สถาบันอุดมศึกษา และโรงเรยีนในสังกัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรล ุ อย ่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่บรรล ุ

     3. แผนการด าเนินการประชาสมัพันธ ์
ผลการด าเนินงาน 
มีแผนการจัดส่งหนังสือเชิญไปยังแต่ละ
มหาวิทยาลยัถึงอธิการบดี และกลุม่โรงเรียนใน
สังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้จัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการ สพป. และ สพม. 
ทั่วประเทศ 
4. จัดท าหนังสือเชิญ ก าหนดการจัดกิจกรรม 
และแนวปฏิบัติหรือเงื่อนไขในการเผยแพร่ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือประชาสมัพันธ์ 
ผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-
19 ท าให้ก าหนดการในการจัดกิจกรรมทีไ่ม่
สามารถก าหนดวันจดักิจกรรมได ้
5. ประสานและแต่งต้ังผ ้ทรงคุณวุฒิให้เป็นตาม
เกณฑ์การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติท่ีดีระดับชาติที่ก าหนดไว้ท้ังหมด 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรล ุ อย ่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่บรรล ุ

     ผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-
19 ท าให้ก าหนดการในการจัดกิจกรรมทีไ่ม่
สามารถก าหนดวันจดักิจกรรมได ้
6. รวมรวมบทความนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ี
ดี และส่งให้ผ ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเพ่ือคัดเลือก 
ผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-
19 ท าให้ก าหนดการในการจัดกิจกรรมทีไ่ม่
สามารถก าหนดวันจดักิจกรรมได ้
7. แจ้งผลการคัดเลือกบทความนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่ดี 
ผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-
19 ท าให้ก าหนดการในการจัดกิจกรรมทีไ่ม่
สามารถก าหนดวันจดักิจกรรมได ้
8. จัดกิจกรรมน าเสนอบนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติท่ีดีระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรล ุ อย ่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่บรรล ุ

    เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-
19 ท าให้ก าหนดการในการจัดกิจกรรมทีไ่ม่
สามารถก าหนดวันจดักิจกรรมได ้
9. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมและจัดท า
รายงานโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-
19 ท าให้ก าหนดการในการจัดกิจกรรมทีไ่ม่
สามารถก าหนดวันจดักิจกรรมได ้

    

 15. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส ์

ค่าเฉลี่ย 4.00 มหาวิทยาลยัมีการด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบรหิารจัดการที่มี
การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนากระบวนการท างานของหนว่ยงาน/
หลักสตูรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ โดยมกีารส ารวจและ
ประเมินความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหาร
จัดการ ด้านการวิจัย ดา้นการบริการวิชาการ และ
ด้านท านุศิลปะและวัฒนธรรม  (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล) 

   ส านักวิทยบริการฯ 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ก าแพงเพชร   รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564   
    มีจ านวนทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการด าเนินการ 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33  
  แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กร 
ของมหาวิทยาลัย   
  มีกลยุทธ์ 3 กลยุทธ ์มีจ านวนตวัชี้วดัทั้งหมด 11 ตวัชี้วัด บรรลเุป้าหมาย 3 ตวัชีว้ัด คิดเปน็ร้อยละ 27.27 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 8 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 72.72 
   

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม 
    มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเปน็ร้อยละ  50 อยูร่ะหว่างการด าเนินการ 2 ตวัชี้วดั  
  คิดเป็นร้อยละ 50 
   

   


