
    รายงานประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร       
      มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 
        (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

สายวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย 
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ผลการด าเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
บุคลากรดว้ยหลกัธรร
มัตตาภิบาล 

1. จ านวนบุคลากรเป็นต้นแบบ
ความเช่ียวชาญใน 
วิชาชีพและจรรยาบรรณใหเ้ป็นที่
ยอมรับและไดร้ับการเชิด 
ชูเกียรต ิ

คน 5 1.  คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ  ได้ด าเนินการคดัเลือก
คณาจารย์ที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น  
ประจ าปี  2563  จ านวน  4 ราย  ได้แก ่
         1.  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา  บุดสีทา 

         2.  อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล 

         3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศลิป์ กันธา 

         4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น 

2.  มหาวิทยาลัยฯ  ด าเนินการคดัเลือกข้าราชการดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ.2563 โดยผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก  ได้แก่  รอง

ศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช 

  กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าท่ี 

1.2 พัฒนาภูมคิุ้มกนัทาง
จิตใจควบคู่กับการพัฒนา
สู่ต าแหน่งบรหิาร วิชาการ  
และการเกษยีณอาย ุ
 

1. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 

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

  กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ผลการด าเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล บรรลุ ไม่บรรลุ 

 3. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

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

  กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าท่ี 

4. จ านวนสื่อและนวัตกรรมท่ี
เผยแพรห่รือได้รับรางวัล 
ในระดับชาต/ินานาชาต ิ
(ปี 63 ไม่มีในแผนใหญ่แล้ว) 

ช้ิน 6 ดร.สรุเชษฐ์ ตุ้มมี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ได้รับคัดเลือก
จาก วช. ให้เป็นตัวแทนประเทศน าผลงานวิจัยและนวตักรรม
เข้าร่วมประกวดในงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ "Seoul 
International Invention Fair 2019 (SIIF 2019 : 27-30 
November 2019) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยคว้า
รางวัล 3 เหรียญทอง และ 1 รางวัล Special Award จาก 
Patent Office of Cooperation Council for the Arab 
States of the Gulf รายละเอียดผลงานท่ีได้รับรางวัล ดังนี ้
1. ผลงานช่ือ Cool to Touch (Bio-Foam Cup) ร่วมกบั ผศ.
ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผศ.ดร.พัชร ีประทุมพงษ์ และนักวิจัยร่วม
อีก 1 ท่าน ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ 2. ได้รับรางวัล 
Special Award จาก Patent Office of Cooperation 
Council for the Arab States of the Gulf 
3. ผลงานช่ือ Ethylene Gas (EG) - Fresh Sense ร่วมกับ ผศ.
ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผศ.ดร.นภิารัตน์ ศรีธเรศ, ผศ.ดร.พัชรี 
ประทุมพงษ์ และนักวิจัยร่วมอีก 2 ท่าน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
4. ผลงานช่ือ Flex-Pack ร่วมกับ ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ดร.
นัฐพล นาคปฐมกุล และนักวิจัยร่วมอีก 2 ท่าน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง 
 

  ส านักวิทยบริการฯ 
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ผลการด าเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล บรรลุ ไม่บรรลุ 

    5. การพัฒนาและยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP ผลติภณัฑ์
ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลงลายดอกพกิุล ของกลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติบ้านหนองจอก ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6. SILA Land นวัตกรรมและกิจกรรมกลางแจ้ง ส าหรับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. รูปแบบการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาการจดัการเรียนการสอน ด้านการอ่าน การเขยีน 
การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการคิดค านวณ ปี 2562 ของ
โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนสุรณ์  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

   

 5. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู ้

ช้ิน 9 จากการด าเนินการจดัการความรู้ มีคณะ และหน่วยงาน 
ด าเนินการจัดการความรูต้ามระบบ 
และมีองค์ความรู้ จ านวน 12 เรื่อง 

  สถาบันวิจัยฯ 

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม 
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ผลการด าเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล บรรลุ ไม่บรรลุ 

2.1 ยกระดับ
บุคลากรสู่การเป็น 
Smart Working 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

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 

จ านวน
อาจารย์ที่
ได้รับการ
พัฒนา

ศักยภาพ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์ 70 คน 61 คน 87.14 
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

78 คน 78 คน 100 

3. คณะวิทยาการจัดการ 47 คน 25 คน 53.19 
4. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

84 คน 84 คน 100 

5. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

41 คน 41 คน 100 

6. มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด 

37 คน 35 คน  94.59 

7. คณะพยาบาล - - N/A 
รวม 357 คน 324 คน 90.75  

  ทุกคณะ/ 
แม่สอด 
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ผลการด าเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล บรรลุ ไม่บรรลุ 

 2. จ านวนของอาจารย์ใน
สถาบันผลิตครูที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

คน 15 อาจารย์ในสถาบันผลติครูทีส่อบผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
อาจารย์ทั้งหมด 81 คน  
ผ่านมาตรฐาน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.69 

  คณะครุศาสตร ์

3. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ี
การน าเสนอผลงานวิจยัใน
ระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาติ 
 

ร้อยละ 40 มีอาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 
127 คน อาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 343 คน คิดเป็นร้อยละ 37.02 

  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 4. ผลงานของอาจารย์ที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

ช้ิน 50 มีจ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าเสนอในระดับชาติ
และนานาชาติทั้งสิ้น 92 เรื่อง 

  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 5. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ี
ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชนต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 
(เพิ่มเติม) 
 
 
 

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

จ านวน 131 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 331 คน 
ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ซ่ึงเกิดจากการมีส่วนรว่มของ
ชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

คิดเป็นร้อยละ 40 

 

  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ผลการด าเนินงาน  
ผลการบรรลุเป้าหมาย 

ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล บรรลุ ไม่บรรลุ 

 6. ร้อยละของอาจารย์ใน
สถาบันผลิตครูที่จัดการเรยีน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
(ยกเว้นโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ) 

ร้อยละ 19 ข้อม ลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

จ านวน 15 คน 

อาจารย์ในสถาบันผลิตครูทั้งหมด จ านวน 75 คน 
ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

คิดเป็นร้อยละ 
20.00  

   
คณะครุศาสตร ์
 
 
 

 7. ร้อยละของอาจารย์ใน
สถาบันผลิตครูที่มีผลงาน
วิชาการ/งานวิจัยตีพิมพ์ 
หรือน าเสนอในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ
 

ร้อยละ 61 ข้อม ลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีการ
น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาต ิ

จ านวน 51 คน 

จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูทั้งหมด   จ านวน 81 คน 
ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มี
การน าเสนอผลงานวิจยัในระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาต ิ

คิดเป็นร้อยละ 
62.96 

 

   
คณะครุศาสตร ์
 
 
 
 
 

 8. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่มม่ี
วุฒิครูที่ไดร้ับการพัฒนาดา้น
สมรรถนะทางวิชาชีพครู 
 

ร้อยละ 53 ข้อม ลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวนของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่ได้รับ
การพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชพีครู 

จ านวน 15 คน 

อาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่ไม่มีวุฒิครู จ านวน 40 คน 
ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่ได้รับ
การพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชพีครู 

คิดเป็นร้อยละ 
37.50  

   
คณะครุศาสตร ์
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ผลการด าเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

2.2 สร้างภาคีความ
ร่วมมือในการพัฒนา
งานบริหารบุคลากร 

1. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรม 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

จ านวน 
(เครือข่าย) 

14 คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 2 เครือข่าย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน  2 เครือข่าย 
คณะมนุษย์ศาสตร์  จ านวน 13 เครือข่าย 
คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 เครือข่าย 
บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 5 เครือข่าย 
รวมทั้งสิ้น 23 เครือข่าย 

  ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯ 

2. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือใน
ลักษณะบรูณาการ 
พันธกิจ 

จ านวน 
(เครือข่าย) 

32 คณะครุศาสตร์ จ านวน 7 เครือข่าย 
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 3 เครือข่าย 
คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 เครือข่าย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 2 เครือข่าย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 6 
เครือข่าย 
คณะมนุษย์ศาสตร์  จ านวน 3 เครอืข่าย 
คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 5 เครือข่าย 
รวมทั้งสิ้น 35 เครือข่าย 

  ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯ 

3.ระดับความผูกพันของลูกค้าและ
บุคลากรที่มตี่อมหาวิทยาลัย 
 

คะแนน ปานกลาง ระดับความผูกพันของลูกค้าและบคุลากรที่มตี่อ
มหาวิทยาลยั คะแนนเฉลี่ย 4.15 ระดับมาก 

  กลุ่มงาน
ประชาสมัพันธ์ 
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ผลการด าเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล บรรลุ ไม่บรรลุ 

2.3 พัฒนาบุคลากร
ให้มีองค์ความรู้เท่า
ทันระบบอัจฉริยะ
เพื่อเตรียมพร้อมเขา้
สู่มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 

1. จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการพฒันา
ศักยภาพการใช้และพัฒนานวัตกรรม 

จ านวน 
(หน่วยงาน) 

6 มีการด าเนินการจดัโครงการน าเสนอนวัตกรรม/
แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2563 มีผลงานสายสนับสนุนเข้าร่วม
น าเสนอ จ านวน 13  เรื่อง  

  ส านักประกันฯ 

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส ์

คะแนน 3.25 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  
ได้คะแนนค่าเฉลี่ย 3.98 คิดเป็นรอ้ยละ 79.60 

  ส านักวิทยบริการฯ 

 
ผลการวิเคราะห์ตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มีจ านวนทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.88  
แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  การด าเนินการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กร 
ของมหาวิทยาลัย  
  มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
  การด าเนินการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม 
  มีกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.61 
  ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.38 
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ คือ   1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
     2. ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู 



 แนวทางในการแก้ไข/พัฒนา 
 

ตัวช้ีวัด แนวทางการแก้ไข 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1. มีการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯเป็นเงินรางวัล เพ่ือเป็นการกระตุ้น

ให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยในค่าระดับคะแนนต่าง ๆ 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน 

ในหลักสูตรทางการศึกษาท่ีไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน หรืออาชีวศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ในด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานหรืออาชีวศึกษาโดยผ่านกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ  
และเป็นผู้ร่วมสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ 45 ชั่วโมง 

 
   
 


