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

(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) บุคลากรสายวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

1.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการบคุลากรด้วย
หลักธรรมตัตาภิบาล 

1.จ านวนบุคลากรเป็นต้นแบบความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ให้เป็นทีย่อมรับและได้รับการเชิด 
ชูเกียรต ิ

คน 6 ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอข้อมูลผู้ที่
สมควรไดร้ับการยกย่องเชิดชูการเป็นผู้
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมีความ
ประพฤติดเีด่นต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ
เพื่อพิจารณา 

   กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2.ระดับผลการประเมินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ของมหาวทิยาลัยส านัก /สถาบันหรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี ้
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  = 4.37 
คณะครุศาสตร์ = 4.14 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ = 4.35 
คณะวิทยาการจัดการ = 4.63 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = 4.18 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม = 4.08 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด = 4.02 
ผลการประเมินภาพรวมระดบัคณะ = 4.25 

   กองนโยบายและ
แผน/กลุ่มงาน
เลขานุการ 
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64 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

 3.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อระบบและกลไก
การบรหิารจดัการพัฒนาบคุลากร
ด้วยหลกัธรรมัตตาภิบาล 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
ผู้อ านวยการส านัก /สถาบันหรือหวัหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดังนี้ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร = 4.08 
คณะครุศาสตร์ = 4.34 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ = 3.79 
คณะวิทยาการจัดการ = 3.93 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = 3.92 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม = 3.88 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด = 3.93 
ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจภาพรวม
ระดบัคณะ = 3.98 

  X กลุ่มงาน
เลขานุการ 

 4.ผลการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินของ
มหาวิทยาลยั (ITA) 

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างการด าเนินงานจดัส่งขอ้มูลให้กับ 
ITA ประมาณเดือนเมษายน 2564 โดยมี
การด าเนินการของกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ดังน้ี 

   ส านักงาน
อธิการบดี 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

    1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าป ี2564 
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อช้ีแจง
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสพร้อมมอบหมายตัวช้ีวัด 
3. ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสโดยใหทุ้ก
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
รวมทั้งการจัดส่งรายชื่อผูม้ีส่วนได ้
ส่วนเสยีทั้งภายในและภายนอกตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
4. จัดประชุมตดิตามสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน จ านวน 3 ครั้ง 
5. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
6. จัดส่งข้อมูลเข้าสูร่ะบบ ITAS ของส านักงาน
ป.ป.ช. 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

1.2 พัฒนาภูมคิุ้มกนั
ทางจติใจควบคู่กบัการ
พัฒนาสูต่ าแหน่งบรหิาร 
วิชาการ  และการ
เกษียณอาย ุ

5.ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ 30 
หน่วยงาน 

จ านวน
อาจารย์ 

จ านวน
อาจารย์ 

คิดเป็น 

วุฒิปริญญา
เอก 

ประจ า ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 25 75 33.33 
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

26 74 35.14 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

18 46 39.13 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

18 51 35.29 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

7 39 17.95 

ม.ราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
แม่สอด 

8 36 22.22 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

4 15 26.67 

รวม 106 336 31.55  

   กลุ่มงาน
การ
เจ้าหน้าท่ี 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

 6.ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 37 
 

หน่วยงาน 
จ านวนอาจารย์ท่ีด ารง จ านวน คิดเป็น 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ร้อยละ 
ผศ. รศ. รวม ประจ า  

คณะครุศาสตร์ 26 9 35 75 46.67 
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

16 8 24 74 32.43 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

20 4 24 46 52.17 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

16 6 22 51 43.14 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

18 1 19 39 48.72 

ม.ราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
แม่สอด 

13 1 14 36 38.89 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

0 0 0 15 0.00 

รวม 109 29 138 336 41.07 

   กลุ่มงาน
การ
เจ้าหน้าท่ี 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

 7.จ านวนสื่อและนวตักรรมที่
เผยแพรห่รือได้รับรางวัลใน
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

สื่อ 8 แผนและผลการด าเนินโครงการการ
น าเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบติัที่ดีใน
ระดับชาติ คร้ังท่ี ๒ 
1. ศึกษาเกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีระดับชาติ 
และจัดท าแนวปฏิบัติหรือเงื่อนไขในการ
เผยแพร่ (ส านักมาตรฐานและคณุภาพ
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ 

ผลการด าเนินงาน 
มีการน าเสนอผลการด าเนินการไดม้าซึ่ง
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบตัิที่ดี ในวันที่จัด
โครงการน าเสนอ นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ
ที่ดีระดับชาติ และรายงานข้อมลูตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดขึ้นมาเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
(Full Paper) และได้รับการตีพมิพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากโครงการ 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการ
จัดท ารายงานการประชุม หรือ
คณะกรรมการประชุมประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มผีลงานเป็นที่ยอมรับในสาขา 

   ส านักวิทย
บริการฯ 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

    นั้นๆ นอกจากสถาบันเจา้ภาพอยา่งน้อย
ร้อยละ 25 และต้องมีผู้ประเมินรายงานผล
การด าเนินการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา
นั้นๆด้วย และมีรายงานจากสถาบนั
ภายนอกอย่างน้อย 3 หน่วยงานและรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่มคือ 
สถาบันอุดมศกึษา และ  
โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่มคือ 
สถาบันอุดมศึกษา และ  
โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. แผนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
ผลการด าเนินงาน 
มีแผนการจัดส่งหนังสือเชิญไปยังแต่ละ
มหาวิทยาลยัถึงอธิการบดี และกลุม่โรงเรียน
ในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้จัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการ สพป. และ 
สพม. ทั่วประเทศ 
4. จัดท าหนังสือเชิญ ก าหนดการจัด
กิจกรรม และแนวปฏิบัติหรือเงื่อนไขใน 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

    การเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
ประชาสัมพันธ ์
ผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ 
COVID-19 ท าให้ก าหนดการในการจัด
กิจกรรมที่ไม่สามารถก าหนดวันจัดกิจกรรมได้ 
5. ประสานและแต่งต้ังผ ้ทรงคุณวุฒิให้เป็น
ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติท่ีดีระดับชาติที่ก าหนดไว้
ทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ 
COVID-19 ท าให้ก าหนดการในการจัด
กิจกรรมทีไ่มส่ามารถก าหนดวนัจดักจิกรรมได ้
6. รวมรวมบทความนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติท่ีดี และส่งให้ผ ้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเพ่ือคัดเลือก 
ผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ 
COVID-19 ท าให้ก าหนดการในการจัด
กิจกรรมที่ไม่สามารถก าหนดวันจัดกิจกรรมได้ 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

    7. แจ้งผลการคัดเลือกบทความนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติท่ีดี  ผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ 
COVID-19 ท าให้ก าหนดการในการจัด
กิจกรรมทีไ่มส่ามารถก าหนดวนัจดักจิกรรมได ้
8. จัดกิจกรรมน าเสนอบนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ 
COVID-19 ท าให้ก าหนดการในการจัด
กิจกรรมทีไ่มส่ามารถก าหนดวันจดักจิกรรมได ้
9. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมและ
จัดท ารายงานโครงการ 
ผลการด าเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของเชื้อ COVID-19 ท าให้
ก าหนดการในการจัดกิจกรรมทีไ่มส่ามารถ
ก าหนดวันจัดกิจกรรมได ้

    

 8.จ านวนองค์ความรู้ที่ไดจ้าก
การจัดการความรู ้

เรื่อง 18 อยู่ระหว่างด าเนินการตามกระบวนการ
จัดการความรู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการจัดท า
แผนการจดัการความรู้ ด้านการวจิัย และ
การพัฒนาการเรียนการสอน จากคณะ 
จ านวน 16 แผน 

   สถาบันวิจัย
ฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 

64 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 

ชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

2.1 ยกระดับบุคลากร
สู่การเป็น Smart 
Working 

9.ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 65 รอบ 6 เดือน ร้อยละของอาจารยท์ี่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 
73.14 

   คณะครุ
ศาสตร์ 

10.จ านวนของอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

คน 23 รอบ 6 เดือน มีจ านวนของอาจารย์ใน
สถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20.27 

   คณะครุ
ศาสตร 

11.ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีการ
น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 45 ผลการด าเนินงาน พบว่า มีอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยท่ีน าเสนอในระดับชาตแิละ
นานาชาติ จ านวน 96 คน จากจ านวน
อาจารย์ประจ า จ านวน 336 คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.57 

  x สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

12.จ านวนบทความที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์ประกันคณุภาพ 

บทความ 55 ข้อม ลการด าเนินงาน  

    คณะ 
จ านวน
บทควา
มตีพิมพ์ 

1. คณะครุศาสตร์ 31 

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 13 
4. คณะวิทยาการจัดการ 6 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 13 
รวมท้ังสิ้นเร่ือง 106 

  

   สถาบันวิจยั
และพัฒนา 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

 13.ร้อยละของอาจารย์ทีม่ี
ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
 

ร้อยละ 45 มหาวิทยาลยัฯ มีข้อเสนอ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ท่ีผ่านการพิจารณาให้
ด าเนินการวิจยั จากงบประมาณ
แผ่นดินของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  โดยมผีู้วิจัย จ านวนท้ังสิ้น 
64 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ า 
จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05  

คณะ 
จ านวน
อาจาร

ย ์

จ านวน
อาจารย์

ท่ีมี
ผลงานวิ
จัยพัฒนา
ชุมชน
ท้องถิ่น 

ร้อย
ละ % 

1. คณะครุศาสตร ์ 74 12 16.22 
2. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

41 18 43.90 

3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

78 10 12.80 

4. คณะวิทยาการ
จัดการ 

47 4 8.51 

5. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

56 8 14.29 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

35 8 22.86 

7. คณะพยาบาล
ศาสตร ์

5 4 80 

รวมท้ังสิ้น 336 64 19.05  

  x สถาบันวิจยั
และพัฒนา 
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64 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

 14.ร้อยละของอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชา
ที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ) 

ร้อยละ 22 อาจารย์ในสถาบันผลติครูที่จดัการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
(ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ) ร้อยละ 23.14 

   คณะครุ
ศาสตร 

 15.ร้อยละของอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่มผีลงานวิชาการ/งานวิจยั
ตีพิมพ์ หรือน าเสนอในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

ร้อยละ 63 อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล    คณะครุ
ศาสตร 

16.ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ม่มีวุฒิครู
ที่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู 

ร้อยละ 53 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โดย
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
ได้ด าเนินการพัฒนาอาจารยผ์ู้สอนใน
หลักสตูรทางการศึกษาท่ีไม่มี
ประสบการณ์การสอนในระดบั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรืออาชีวศึกษา 
ให้ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ในด้านความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะและประสบการณ์การสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
อาชีวศึกษาโดยผ่านกระบวนการวจิัย 

   ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ 
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64 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

    บริการวิชาการ และเป็นผู้ร่วมสอนใน
สถานศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ 45 ช่ัวโมง 
ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยฯ ได้ท าการส ารวจ
อาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตรทาง
การศึกษาท่ีไมม่ีประสบการณ์การสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
อาชีวศึกษา มีจ านวน ท้ังหมด 16 คน  
2. มหาวิทยาลัยฯ จัดประชุมเพื่อช้ีแจง
เหตุผลและกระบวนการการพัฒนา
อาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตรทาง
การศึกษาท่ีไมม่ีประสบการณ์การสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
อาชีวศึกษา ในวันพุธที่ 23 กันยายน 
2563 โดยมรีองศาสตราจารย์วิสิฐ  
ธัญญะวัน เป็นประธานในการประชุม
ช้ีแจงดังกล่าว ดังนี ้
2.1 อาจารย์ผู้สอนด าเนินการส ารวจ
และประสานกับทางโรงเรยีนที่อาจารย์
ผู้สอนประสงค์จะด าเนินการสอน
เพื่อให้ได้ข้อมูลวา่จะท าการสอน  
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64 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

    ณ โรงเรียน รายวิชา อะไร พร้อมทั้ง
ระบุวัน เวลา ในการสอนแตล่ะสัปดาห์ 
โดยเป็นผู้ร่วมสอนในสถานศึกษาไม่
น้อยกว่าปีละ 45 ช่ัวโมง 
2.2 เมื่ออาจารย์ผูส้อนตดิต่อ
ประสานงานกับทางโรงเรยีนเรยีบร้อย
แล้ว ให้อาจารยผ์ู้สอนจดัท าหนังสอื
แสดงความประสงค์ขอหนังสือราชการ
ในการสอนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมายังมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
รายละเอียดเนื้อหาในหนังสือว่าทา่น
ท าการสอน ณ โรงเรยีน รายวิชา อะไร 
พร้อมท้ังระบุวัน เวลา ในการสอนแต่
ละสปัดาห์ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลยัฯ 
ออกหนังสือส่งตัวอาจารยผ์ูส้อนไปยัง
โรงเรียนที่ท่านระบ ุ
2.3 ด าเนินการสอนในระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน 
2.4 หลังจากท่ีอาจารย์ผูส้อน
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนครบ 
45 ช่ัวโมง ให้อาจารย์ผู้สอนน าส่ง
รายงานสรุปการสอนในระดับ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

    การศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อมหาวิทยาลัยฯ 
3. อาจารย์ผูส้อนที่มีรายชื่อจ านวน 16 
คน ด าเนินการติดต่อประสานกับทาง
โรงเรียนและแจ้งข้อมูลมายังมหาวิทยาลัย 
เพื่อจดัส่งหนังสือไปยังโรงเรียน 
4. อาจารย์ผูส้อนจ านวน 15 คน อยู่
ระหว่างการด าเนินการจัดการเรยีน
การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. มหาวิทยาลัยส่งหนังสือ เรื่อง 
รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา
ด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู ไปยงั
อาจารยผ์ู้สอนทุกท่านที่ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อเป็นการรายงานผลจาก
การจัดการเรยีนการสอนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่อาจารยผ์ูส้อน
แต่ละท่านจดัการเรียนการสอน โดยมี
ก าหนดใหอ้าจารย์ผูส้อนส่งรายงาน
ดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 
24 เมษายน 2564 เพื่อให้
มหาวิทยาลยัสรุปผลการพัฒนาอาจารย์
ดังกล่าวเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
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64 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่าง
การ

ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

2.2 สร้างภาคีความ
ร่วมมือในการพัฒนา
งานบริหารบุคลากร 

17.จ านวนเครือข่ายท่ีด าเนิน
กิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนา
องค์กร 

เครือข่าย 60 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน มี
ผลการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือในการ
พัฒนาองค์กร ดังนี้   
1. คณะครศุาสตร ์จ านวน 7 เครือข่าย 
2. คณะวิทยาการจัดการ  
จ านวน 6 เครือข่าย 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 6 
เครือข่าย 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
จ านวน  8 เครือข่าย 
5. คณะพยาบาล จ านวน 3 เครือข่าย 
6. บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 4 เครอืข่าย 
รวมทั้งหมด 34 เครือข่าย 

   ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

 18.ร้อยละของหน่วยงานท่ีร่วมมือ
พัฒนาบุคลากรกับภาคีหน่วยงาน
ภายนอก 

ร้อยละ 60 มหาวิทยาลยัมีหน่วยงานท่ีร่วมมือกันพัฒนา
บุคลากร ดังน้ี 
1. สโมสรนักศึกษา รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษา คณบดี และเจ้าหน้าท่ีนกัวิชาการ
ศึกษา บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทาง
วิชาการ 
 

   กองกลาง 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่าง
การ

ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

    ด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาตามแนว
ทางการประกันคณุภาพการศึกษา และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ระหว่าง 1. คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
7.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
8.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
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64 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่าง
การ

ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

    2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารจดัการ  
การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการด าเนินงาน และ
การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรม 
และการวจิัยของบุคลากร ได้แก ่
1. เครือข่ายความร่วมมือส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั่วประเทศ 
2. เครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 
แห่ง 
3.หน่วยงานภายนอกท่ีมีความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรกับ มรภ. กพ.  
ในต่างประเทศ ได้แก ่
1. Kunming University ประเทศจีน  
2. Universiti Kuala Lumpur ประเทศ
มาเลเซีย  
3. Yunnan College of Tourism ประเทศ
จีน  
4. Seameo-Reginal Center of 
Education in Science and Mamathics 
ประเทศมาเลเซีย 
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64 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่าง
การ

ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

    5. National University of Laos ประเทศ
ลาว  
6. Vitoria University ประเทศออสเตรเลยี  
7. University of Malaya ประเทศมาเลเซีย  
8. West Visayas State University 
ประเทศฟลิิปปินส์  
9. Bowling Green State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
10. Xishuangbanna Vocational & 
Technical College ประเทศจีน 
4. ภาคีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ในการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย ์
5. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ในการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยในเรื่องการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
รวมทั้งหมด 49 หน่วยงาน คิดเปน็ร้อยละ 28.57 
จาก 14 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั มี MOU 
จ านวน 4 หน่วยงาน 
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ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผ  ้ร ับผ ิด 
ชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล 

บรรลุ อย ่ระหว่าง
การ

ด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

 19.ระดับความผูกพันของลูกค้า
และบุคลากรที่มตี่อมหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย 3.50 อยู่ระหว่างการด าเนินการโดยจะด าเนินการ
ภายในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 

   กลุ่มงาน
ประชาสัม 
พันธ์ 

2.3 พัฒนาบุคลากรให้มี
องค์ความรู้เท่าทันระบบ
อัจฉริยะ 

 เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู ่
มหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 

20.จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการใช้และพัฒนา
นวัตกรรม 

หน่วยงาน 15 อยู่ระหว่างด าเนินการโดยจะด าเนนิการในช่วง
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 

   งาน
มาตรฐาน
ประกันและ
คุณภาพ
การศึกษา 

21.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าเฉลี่ย 4.00 มหาวิทยาลยัมีการด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบรหิารจัดการ
ที่มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนากระบวนการท างานของหน่วยงาน/
หลักสตูรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการ
ส ารวจและประเมินความพึงพอใจ  
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านบริหารจัดการ ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านท านุ
ศิลปะและวัฒนธรรม  (อยู่ระหว่างด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล) 

   ส านักวิทย
บริการฯ 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร   รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564   
  มีจ านวนทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 12  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14  
ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.28  แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย 
 มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ ์มีจ านวนตวัชี้วดัทั้งหมด 8 ตวัชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 37.5 อยู่ระหว่างการด าเนนิการ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  
50 ไม่บรรลเุป้าหมาย 1 ตัว คิดเป็นร้อยละ  12.5 
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม 
  มีกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ มจี านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.07 อยู่ระหว่างการด าเนินการ  8 ตวัชี้วดั  
คิดเป็นร้อยละ  61.53 ไม่บรรลเุป้าหมาย 2 ตวัชีว้ัด คิดเปน็ร้อยละ 15.38 


