1

รายงานประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) บุคลากรสายวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
ผ้รับผิดชอบ/
บรรลุ อย่ระหว่างการ ไม่
64
ผ้ให้
ดาเนินการ
บรรลุ
ข้อมล
1.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการบุคลากรด้วย
หลักธรรมัตตาภิบาล

1.จานวนบุคลากรเป็นต้นแบบความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ให้เป็นทีย่ อมรับและได้รับการเชิด
ชูเกียรติ

คน

6

2.ระดับผลการประเมินการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร

ค่าเฉลี่ย

4.00

ขณะนี้อยู่ระหว่างการนาเสนอข้อมูลผู้ที่
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูการเป็นผู้
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีความ
ประพฤติดเี ด่นต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ
เพื่อพิจารณา
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ของมหาวิทยาลัยสานัก /สถาบันหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร = 4.37
คณะครุศาสตร์ = 4.14
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = 4.35
คณะวิทยาการจัดการ = 4.63
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = 4.18
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม = 4.08
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด = 4.02
ผลการประเมินภาพรวมระดับคณะ = 4.25





กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่

กองนโยบายและ
แผน/กลุ่มงาน
เลขานุการ

2

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี ่อระบบและกลไก
การบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร
ด้วยหลักธรรมัตตาภิบาล

ค่าเฉลี่ย

4.ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินของ
มหาวิทยาลัย (ITA)

ร้อยละ

เป้าหมาย
64

ผลการดาเนินงาน

4.00

ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
ผู้อานวยการสานัก /สถาบันหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร = 4.08
คณะครุศาสตร์ = 4.34
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = 3.79
คณะวิทยาการจัดการ = 3.93
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = 3.92
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม = 3.88
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด = 3.93
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจภาพรวม
ระดับคณะ = 3.98
อยู่ระหว่างการดาเนินงานจัดส่งข้อมูลให้กับ
ITA ประมาณเดือนเมษายน 2564 โดยมี
การดาเนินการของกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้

80

บรรลุ

ผลการประเมิน
อย่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ผ้รับผิด
ไม่
ชอบ/ผ้ให้
บรรลุ ข้อมล
X กลุ่มงาน
เลขานุการ



สานักงาน
อธิการบดี

3

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
64

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปี 2564
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อชี้แจง
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสพร้อมมอบหมายตัวชีว้ ัด
3. ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสโดยให้ทุก
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
รวมทั้งการจัดส่งรายชื่อผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกตามเกณฑ์ที่
กาหนด
4. จัดประชุมติดตามสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน จานวน 3 ครั้ง
5. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผล
การดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
6. จัดส่งข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ ITAS ของสานักงาน
ป.ป.ช.

ผลการประเมิน
อย่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ผ้รับผิด
ไม่
ชอบ/ผ้ให้
บรรลุ ข้อมล

4

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.2 พัฒนาภูมคิ ุ้มกัน
5.ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิ
ทางจิตใจควบคู่กบั การ ระดับปริญญาเอก
พัฒนาสูต่ าแหน่งบริหาร
วิชาการ และการ
เกษียณอายุ

หน่วยนับ

ร้อยละ

เป้าหมาย
64

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

30
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ม.ราชภัฏ
กาแพงเพชร
แม่สอด
คณะพยาบาล
ศาสตร์
รวม

จานวน
อาจารย์
วุฒิปริญญา
เอก
25
26

จานวน
อาจารย์
ประจา

คิดเป็น

75
74

33.33
35.14

18

46

39.13

18

51

35.29

7

39

17.95

8

36

22.22

4

15

26.67

106

336

31.55

ร้อยละ



ผลการประเมิน
อย่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ผ้รับผิด
ไม่
ชอบ/ผ้ให้
บรรลุ ข้อมล
กลุ่มงาน
การ
เจ้าหน้าที่

5

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

6.ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ

หน่วยนับ

ร้อยละ

เป้าหมาย
64

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

37
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ม.ราชภัฏ
กาแพงเพชร
แม่สอด
คณะพยาบาล
ศาสตร์
รวม

จานวนอาจารย์ที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ.
รศ. รวม
26
9
35
16
8
24

จานวน
อาจารย์
ประจา
75
74

คิดเป็น
ร้อยละ
46.67
32.43

20

4

24

46

52.17

16

6

22

51

43.14

18

1

19

39

48.72

13

1

14

36

38.89

0

0

0

15

0.00

109

29

138

336

41.07



ผลการประเมิน
อย่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ผ้รับผิด
ไม่
ชอบ/ผ้ให้
บรรลุ ข้อมล
กลุ่มงาน
การ
เจ้าหน้าที่

6

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

7.จานวนสื่อและนวัตกรรมที่
เผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

หน่วยนับ

สื่อ

เป้าหมาย
64
8

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
แผนและผลการดาเนินโครงการการ
นาเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบตั ิที่ดีใน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๒
1. ศึกษาเกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ
และจัดทาแนวปฏิบัติหรือเงื่อนไขในการ
เผยแพร่ (สานักมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ

ผลการดาเนินงาน
มีการนาเสนอผลการดาเนินการได้มาซึ่ง
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบตั ิที่ดี ในวันที่จัด
โครงการนาเสนอ นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ
ที่ดีระดับชาติ และรายงานข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่กาหนดขึ้นมาเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และได้รับการตีพมิ พ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากโครงการ
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการ
จัดทารายงานการประชุม หรือ
คณะกรรมการประชุมประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มผี ลงานเป็นที่ยอมรับในสาขา

ผลการประเมิน
อย่ระหว่างการ
ดาเนินการ


ผ้รับผิด
ไม่
ชอบ/ผ้ให้
บรรลุ ข้อมล
สานักวิทย
บริการฯ

7

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
64

ผลการดาเนินงาน
นั้นๆ นอกจากสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อย
ร้อยละ 25 และต้องมีผู้ประเมินรายงานผล
การดาเนินการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา
นั้นๆด้วย และมีรายงานจากสถาบัน
ภายนอกอย่างน้อย 3 หน่วยงานและรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
2. กาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่มคือ
สถาบันอุดมศึกษา และ
โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ผลการดาเนินงาน
ได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่มคือ
สถาบันอุดมศึกษา และ
โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. แผนการดาเนินการประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงาน
มีแผนการจัดส่งหนังสือเชิญไปยังแต่ละ
มหาวิทยาลัยถึงอธิการบดี และกลุม่ โรงเรียน
ในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดทาหนังสือถึงผู้อานวยการ สพป. และ
สพม. ทั่วประเทศ
4. จัดทาหนังสือเชิญ กาหนดการจัด
กิจกรรม และแนวปฏิบัติหรือเงื่อนไขใน

บรรลุ

ผลการประเมิน
อย่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ผ้รับผิด
ไม่
ชอบ/ผ้ให้
บรรลุ
ข้อมล

8

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
64

ผลการดาเนินงาน
การเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
COVID-19 ทาให้กาหนดการในการจัด
กิจกรรมที่ไม่สามารถกาหนดวันจัดกิจกรรมได้
5. ประสานและแต่งตั้งผ้ทรงคุณวุฒิให้เป็น
ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติที่กาหนดไว้
ทั้งหมด
ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
COVID-19 ทาให้กาหนดการในการจัด
กิจกรรมทีไ่ ม่สามารถกาหนดวันจัดกิจกรรมได้
6. รวมรวมบทความนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดี และส่งให้ผ้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเพื่อคัดเลือก
ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
COVID-19 ทาให้กาหนดการในการจัด
กิจกรรมที่ไม่สามารถกาหนดวันจัดกิจกรรมได้

บรรลุ

ผลการประเมิน
อย่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ผ้รับผิด
ไม่
ชอบ/ผ้ให้
บรรลุ
ข้อมล

9

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

8.จานวนองค์ความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้

หน่วยนับ

เรื่อง

เป้าหมาย
64

18

ผลการดาเนินงาน
7. แจ้งผลการคัดเลือกบทความนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติที่ดี ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
COVID-19 ทาให้กาหนดการในการจัด
กิจกรรมทีไ่ ม่สามารถกาหนดวันจัดกิจกรรมได้
8. จัดกิจกรรมนาเสนอบนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
COVID-19 ทาให้กาหนดการในการจัด
กิจกรรมทีไ่ ม่สามารถกาหนดวันจัดกิจกรรมได้
9. ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมและ
จัดทารายงานโครงการ
ผลการดาเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของเชื้อ COVID-19 ทาให้
กาหนดการในการจัดกิจกรรมทีไ่ ม่สามารถ
กาหนดวันจัดกิจกรรมได้
อยู่ระหว่างดาเนินการตามกระบวนการ
จัดการความรู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการจัดทา
แผนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย และ
การพัฒนาการเรียนการสอน จากคณะ
จานวน 16 แผน

บรรลุ

ผลการประเมิน
อย่ระหว่างการ
ดาเนินการ



ผ้รับผิด
ไม่
ชอบ/ผ้ให้
บรรลุ
ข้อมล

สถาบันวิจัย
ฯ

10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
64
2.1 ยกระดับบุคลากร
สู่การเป็น Smart
Working

9.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

ร้อยละ

65

10.จานวนของอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
11.ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ีการ
นาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ

คน

23

ร้อยละ

45

บทความ

55

12.จานวนบทความที่ได้รบั การ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพ

บรรลุ

รอบ 6 เดือน ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ
73.14
รอบ 6 เดือน มีจานวนของอาจารย์ใน
สถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20.27
ผลการดาเนินงาน พบว่า มีอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยที่นาเสนอในระดับชาติและ
นานาชาติ จานวน 96 คน จากจานวน
อาจารย์ประจา จานวน 336 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.57

คณะ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จานวน
บทควา
มตีพิมพ์
31

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

27
13
6
16
13

รวมทั้งสิ้นเรื่อง

106

ไม่
บรรลุ



ผ้รับผิด
ชอบ/ผ้ให้
ข้อมล
คณะครุ
ศาสตร์



คณะครุ
ศาสตร

x



ข้อมลการดาเนินงาน

ผลการประเมิน
อย่ระหว่างการ
ดาเนินการ

สถาบันวิจยั
และพัฒนา

สถาบันวิจยั
และพัฒนา

11

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

13.ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ี
ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
ต่อจานวนอาจารย์ประจา

หน่วยนับ

ร้อยละ

เป้าหมาย
64

ผลการดาเนินงาน

45

มหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาให้
ดาเนินการวิจยั จากงบประมาณ
แผ่นดินของสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยมีผู้วิจัย จานวนทั้งสิ้น
64 คน จากจานวนอาจารย์ประจา
จานวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05

บรรลุ

คณะ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
4. คณะวิทยาการ
จัดการ
5. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด
7. คณะพยาบาล
ศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

74
41

จานวน
อาจารย์
ทีม่ ี
ผลงานวิ
จัยพัฒนา
ชุมชน
ท้องถิ่น
12
18

78

10

12.80

47

4

8.51

56

8

14.29

35

8

22.86

5

4

80

336

64

19.05

จานวน
อาจาร
ย์

ร้อย
ละ %

16.22
43.90

ผลการประเมิน
อย่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ไม่
บรรลุ
x

ผ้รับผิด
ชอบ/ผ้ให้
ข้อมล
สถาบันวิจยั
และพัฒนา

12

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
64

14.ร้อยละของอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชา
ที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ)
15.ร้อยละของอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่มผี ลงานวิชาการ/งานวิจยั
ตีพิมพ์ หรือนาเสนอในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
16.ร้อยละของอาจารย์ทไี่ ม่มีวุฒิครู
ที่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู

ร้อยละ

22

ร้อยละ

63

ร้อยละ

53

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่จดั การ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
(ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ) ร้อยละ 23.14
อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้ดาเนินการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรทางการศึกษาทีไ่ ม่มี
ประสบการณ์การสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรืออาชีวศึกษา
ให้ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ในด้านความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะและประสบการณ์การสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
อาชีวศึกษาโดยผ่านกระบวนการวิจัย

บรรลุ

ผลการประเมิน
อย่ระหว่างการ
ดาเนินการ



ไม่
บรรลุ

ผ้รับผิด
ชอบ/ผ้ให้
ข้อมล
คณะครุ
ศาสตร



คณะครุ
ศาสตร



สานัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ

13

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
64

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
บริการวิชาการ และเป็นผู้ร่วมสอนใน
สถานศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ 45 ชั่วโมง
ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ ได้ทาการสารวจ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทาง
การศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์การสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
อาชีวศึกษา มีจานวน ทั้งหมด 16 คน
2. มหาวิทยาลัยฯ จัดประชุมเพื่อชี้แจง
เหตุผลและกระบวนการการพัฒนา
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทาง
การศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์การสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
อาชีวศึกษา ในวันพุธที่ 23 กันยายน
2563 โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ
ธัญญะวัน เป็นประธานในการประชุม
ชี้แจงดังกล่าว ดังนี้
2.1 อาจารย์ผู้สอนดาเนินการสารวจ
และประสานกับทางโรงเรียนที่อาจารย์
ผู้สอนประสงค์จะดาเนินการสอน
เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าจะทาการสอน

ผลการประเมิน
อย่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ไม่
บรรลุ

ผ้รับผิด
ชอบ/ผ้ให้
ข้อมล

14

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
64

ผลการดาเนินงาน
ณ โรงเรียน รายวิชา อะไร พร้อมทั้ง
ระบุวัน เวลา ในการสอนแต่ละสัปดาห์
โดยเป็นผู้ร่วมสอนในสถานศึกษาไม่
น้อยกว่าปีละ 45 ชั่วโมง
2.2 เมื่ออาจารย์ผสู้ อนติดต่อ
ประสานงานกับทางโรงเรียนเรียบร้อย
แล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทาหนังสือ
แสดงความประสงค์ขอหนังสือราชการ
ในการสอนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมายังมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
รายละเอียดเนื้อหาในหนังสือว่าท่าน
ทาการสอน ณ โรงเรียน รายวิชา อะไร
พร้อมทั้งระบุวัน เวลา ในการสอนแต่
ละสัปดาห์ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯ
ออกหนังสือส่งตัวอาจารย์ผสู้ อนไปยัง
โรงเรียนที่ท่านระบุ
2.3 ดาเนินการสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.4 หลังจากที่อาจารย์ผสู้ อน
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนครบ
45 ชั่วโมง ให้อาจารย์ผู้สอนนาส่ง
รายงานสรุปการสอนในระดับ

บรรลุ

ผลการประเมิน
อย่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ไม่
บรรลุ

ผ้รับผิด
ชอบ/ผ้ให้
ข้อมล

15

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
64

ผลการดาเนินงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อมหาวิทยาลัยฯ
3. อาจารย์ผสู้ อนที่มีรายชื่อจานวน 16
คน ดาเนินการติดต่อประสานกับทาง
โรงเรียนและแจ้งข้อมูลมายังมหาวิทยาลัย
เพื่อจัดส่งหนังสือไปยังโรงเรียน
4. อาจารย์ผสู้ อนจานวน 15 คน อยู่
ระหว่างการดาเนินการจัดการเรียน
การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. มหาวิทยาลัยส่งหนังสือ เรื่อง
รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนา
ด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู ไปยัง
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อเป็นการรายงานผลจาก
การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่อาจารย์ผสู้ อน
แต่ละท่านจัดการเรียนการสอน โดยมี
กาหนดให้อาจารย์ผสู้ อนส่งรายงาน
ดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยภายในวันที่
24 เมษายน 2564 เพื่อให้
มหาวิทยาลัยสรุปผลการพัฒนาอาจารย์
ดังกล่าวเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

บรรลุ

ผลการประเมิน
อย่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ไม่
บรรลุ

ผ้รับผิด
ชอบ/ผ้ให้
ข้อมล

16

กลยุทธ์

2.2 สร้างภาคีความ
ร่วมมือในการพัฒนา
งานบริหารบุคลากร

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
64

17.จานวนเครือข่ายที่ดาเนิน
กิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนา
องค์กร

เครือข่าย

60

18.ร้อยละของหน่วยงานที่ร่วมมือ
พัฒนาบุคลากรกับภาคีหน่วยงาน
ภายนอก

ร้อยละ

60

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน มี
ผลการด าเนิ น กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ในการ
พัฒนาองค์กร ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ จานวน 7 เครือข่าย
2. คณะวิทยาการจัดการ
จานวน 6 เครือข่าย
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 6
เครือข่าย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
จานวน 8 เครือข่าย
5. คณะพยาบาล จานวน 3 เครือข่าย
6. บัณฑิตวิทยาลัย จานวน 4 เครือข่าย
รวมทั้งหมด 34 เครือข่าย
มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ร่วมมือกันพัฒนา
บุคลากร ดังนี้
1. สโมสรนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณบดี และเจ้าหน้าที่นกั วิชาการ
ศึกษา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ

ผลการประเมิน
อย่ระหว่าง
การ
ดาเนินการ

ไม่
บรรลุ

ผ้รับผิด
ชอบ/ผ้ให้
ข้อมล



สานักส่งเสริม
วิชาการฯ



กองกลาง

17

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
64

ผลการดาเนินงาน

ด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาตามแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ระหว่าง 1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
8.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บรรลุ

ผลการประเมิน
อย่ระหว่าง
ไม่
การ
บรรลุ
ดาเนินการ

ผ้รับผิด
ชอบ/ผ้ให้
ข้อมล
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
64

ผลการดาเนินงาน

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน และ
การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรม
และการวิจัยของบุคลากร ได้แก่
1. เครือข่ายความร่วมมือสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั่วประเทศ
2. เครือข่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8
แห่ง
3.หน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรกับ มรภ. กพ.
ในต่างประเทศ ได้แก่
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

บรรลุ

ผลการประเมิน
อย่ระหว่าง
ไม่
การ
บรรลุ
ดาเนินการ

ผ้รับผิด
ชอบ/ผ้ให้
ข้อมล
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ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
64

ผลการดาเนินงาน

5. National University of Laos ประเทศ
ลาว
6. Vitoria University ประเทศออสเตรเลีย
7. University of Malaya ประเทศมาเลเซีย
8. West Visayas State University
ประเทศฟิลิปปินส์
9. Bowling Green State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
10. Xishuangbanna Vocational &
Technical College ประเทศจีน
4. ภาคีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์
5. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ในการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยในเรื่องการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
รวมทั้งหมด 49 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 28.57
จาก 14 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มี MOU
จานวน 4 หน่วยงาน

บรรลุ

ผลการประเมิน
อย่ระหว่าง
ไม่
การ
บรรลุ
ดาเนินการ

ผ้รับผิด
ชอบ/ผ้ให้
ข้อมล
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2.3 พัฒนาบุคลากรให้มี
องค์ความรู้เท่าทันระบบ
อัจฉริยะ
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
64

ผลการดาเนินงาน

19.ระดับความผูกพันของลูกค้า
และบุคลากรที่มตี ่อมหาวิทยาลัย

ค่าเฉลี่ย

3.50

อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยจะดาเนินการ
ภายในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564

20.จานวนหน่วยงานที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการใช้และพัฒนา
นวัตกรรม

หน่วยงาน

15

21.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี ่อระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

ค่าเฉลี่ย

4.00

บรรลุ

ผลการประเมิน
อย่ระหว่าง
ไม่
การ
บรรลุ
ดาเนินการ

ผ้รับผิด
ชอบ/ผ้ให้
ข้อมล



กลุ่มงาน
ประชาสัม
พันธ์

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยจะดาเนินการในช่วง
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564



มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการสารวจความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการ
ที่มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนากระบวนการทางานของหน่วยงาน/
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการ
สารวจและประเมินความพึงพอใจ
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านบริหารจัดการ ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านทานุ
ศิลปะและวัฒนธรรม (อยู่ระหว่างดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล)



งาน
มาตรฐาน
ประกันและ
คุณภาพ
การศึกษา
สานักวิทย
บริการฯ
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สรุปผลการดาเนินการตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
มีจานวนทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57 อยู่ระหว่างการดาเนินการ 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14
ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.28 แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย
มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ มีจานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 37.5 อยู่ระหว่างการดาเนินการ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
50 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัว คิดเป็นร้อยละ 12.5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม
มีกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ มีจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.07 อยู่ระหว่างการดาเนินการ 8 ตัวชี้วดั
คิดเป็นร้อยละ 61.53 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชีว้ ัด คิดเป็นร้อยละ 15.38

