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รายงานประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 

(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
56  

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 

คะแนน 4.60 1. อธิการบดี คะแนนเฉลี่ยรวม 4.51  
2. ส านักงานอธิการบดี คะแนนเฉลี่ยรวม 4.17 
3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
คะแนนเฉลีย่รวม 4.53 
4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คะแนนเฉลีย่รวม 4.56 
5. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยรวม 
4.75 
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา คะแนนเฉลี่ยรวม 4.67 
7. ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  
คะแนนเฉลีย่รวม 4.25 
8. บัณฑิตวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ยรวม 4.66 
ภาพรวมคะแนน 4.51  

  × กองนโยบายและ
แผน/งาน
เลขานุการ 

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อระบบและกลไกการบรหิารจดัการ
พัฒนาบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

คะแนน 4.00 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน *อย ่
ในระหว่างการจัดเก็บรวบรวมข้อม ลเพ่ือ
ด าเนินการประเมินในรอบ 12 เดือน 

   กองนโยบายและ
แผน/งาน
เลขานุการ 

3. ผลการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินของมหาวิทยาลัย 
(ITA) 

ร้อยละ 90 อยู่ระหว่างการด าเนินงานจดัส่งขอ้มูลให้กับ ITA 
ภายในเดือนเมษายน 2565 โดยมกีารด าเนินการ
ของกรรมการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 
ดังนี ้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมและ

   ส านักงาน
อธิการบดี 
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ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรล ุ อย ่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่บรรล ุ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 2565 
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯพร้อมมอบหมาย
ตัวช้ีวัด วันท่ี 20 ตุลาคม 2565 
3. ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสโดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการรวมทั้งการจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทั้งภายในและภายนอกตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
4. จัดประชุมตดิตามสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน จ านวน 2 ครั้ง 
5. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส จ านวน 2 ครั้ง 
6. จัดส่งข้อมูลเข้าสูร่ะบบ ITAS ของส านักงานป.ป.ช. 
ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2565 

4. จ านวนบุคลากรเป็นต้นแบบความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพและจรรยาบรรณให้
เป็นที่ยอมรับและไดร้ับการเชิดชูเกยีรต ิ

คน 6 อยู่ในระหว่างการด าเนินการก าหนดนโยบายด้าน
จริยธรรม แนวทาง และหลักเกณฑ์การน า
พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล รวมทั้งมาตรการจูงใจเพื่อ
พัฒนาและส่งเสรมิให้นายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร 
และผูเ้รียน มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็น
แบบอย่างท่ีดี โดยการด าเนินการของ
คณะกรรมการธรรมาภบิาลและจริยธรรม ดังน้ี  
1. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

   งานการเจ้าหนา้ที่
และนิติการ 
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ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรล ุ อย ่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่บรรล ุ

เสนอร่างประกาศสภามหาวิทยาลยั เรื่อง นโยบาย
ด้านธรรมาภิบาลและจรยิธรรม  
2. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภบิาลและ
จริยธรรม เพื่อก าหนดมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนา
และส่งเสรมิให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลยั ผู้บรหิาร บุคลากร และผู้เรยีน 
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี 
(เนื่องจากคณะกรรมการธรรมาภบิาลและ
จริยธรรม เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภา
มหาวิทยาลยั เมื่อวันท่ี 19 พ.ย. 2564 ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2564 และพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562) 

1.2 พัฒนาภูมคิุ้มกนั
ทางจติใจควบคู่กบั
การพัฒนาสู่ต าแหน่ง
บริหาร วิชาการ  และ
การเกษยีณอาย ุ

5. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ต าแหน่งงานสูงขึ้น 

คน 10 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนประเภท
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาชีพท่ีสูงขึ้น รอบ 6 เดือน มีผู้
ได้รับต าแหน่งทางวิชาชีพระดับช านาญการ 
จ านวน 7 คน 

   งานการเจ้าหนา้ที ่

6. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู ้

องค์ความรู ้ 8 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดท า
แผนการจดัการความรู้ เพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
จ านวน 8 แผน ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวม
องค์ความรู้ของแต่ละแผน 

   สถาบันวิจยัฯ 

7. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนา
ให้มีองค์ความรู้ และทักษะการท างานแนว
ใหม่ หรือมีคณุธรรมและจติอาสา 

ร้อยละ 90 ผลการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน  
คิดเป็นร้อยละ 91.10 
 

   งานการเจ้าหนา้ที ่
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ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรล ุ อย ่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่บรรล ุ

1.3 พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตเพื่อความสมดลุ
ระหว่างคุณภาพชีวิต
และการท างาน 

8. ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งสนับสนุนการท างาน
ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ 

ค่าเฉลี่ย 3.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน *อย ่
ในระหว่างการจัดเก็บรวบรวมข้อม ลเพ่ือ
ด าเนินการประเมินในรอบ 12 เดือน 

   งานประชาสัมพันธ ์

9. จ านวนกองทุนสวัสดิการบุคลากร แหล่ง 2 มหาวิทยาลยัมีสวสัดิการกองทุนส าหรับบุคลากร 
จ านวน 2 แหล่ง ได้แก ่กองทุนสวัสดิการ 
คณะครุศาสตร์  กองทุนสวัสดิการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

   นายกสโมสร 

10. ระดับความคดิเห็นของบุคลากรต่อ
การสร้างขวัญและก าลังใจ 
การท างานของมหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย 3.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  
*อย ่ในระหว่างการจัดเก็บรวบรวมข้อม ลเพ่ือ
ด าเนินการประเมินในรอบ 12 เดือน 

   งานประชาสัมพันธ ์

11. ระดับความผูกพันของลูกค้าและ
บุคลากรที่มตี่อมหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย 4.0 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  
*อย ่ในระหว่างการจัดเก็บรวบรวมข้อม ลเพ่ือ
ด าเนินการประเมินในรอบ 12 เดือน 

   งานประชาสัมพันธ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 

65 
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 60 ผลการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน  
คิดเป็นร้อยละ 91.10 

   งานการเจ้าหนา้ที่ฯ 

13. จ านวนช่องทางการเปิดรับความ
คิดเห็นและการแลกเปลี่ยนแนวทาง
พัฒนามหาวิทยาลัย 

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

   งานประชาสัมพันธ ์

2.2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีองค์ความรู้เท่า
ทันระบบอัจฉริยะ 
เพื่อเตรียมพร้อมเขา้
สู่มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 

14. จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการใช้และพัฒนานวัตกรรม 

หน่วยงาน 15 รอบ 6 เดือน 
แผนและผลการด าเนินโครงการการน าเสนอ
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับชาติ  
ครั้งท่ี 2 
1. ศึกษาเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ และจดัท าแนวปฏิบัติ
หรือเง่ือนไขในการเผยแพร่ (ส านักมาตรฐานและ
คุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ 
ผลการด าเนินงาน 
มีการน าเสนอผลการด าเนินการไดม้าซึ่งนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติทีด่ี ในวันท่ีจัดโครงการน าเสนอ 
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบตัิที่ดีระดบัชาติ และ
รายงานข้อมูลตามแบบฟอรม์ที่ก าหนดขึ้นมาเป็น 

   งานมาตรฐาน
ประกันและ
คุณภาพการศึกษา 
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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 
สถาบันอุดมศึกษา และ  
โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่มคือ 
สถาบันอุดมศึกษา และโรงเรยีนในสังกัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. แผนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
ผลการด าเนินงาน 
มีแผนการจัดส่งหนังสือเชิญไปยังแต่ละ
มหาวิทยาลยัถึงอธิการบดี และกลุม่โรงเรียนใน
สังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จดัท าหนังสือถึง
ผู้อ านวยการ สพป. และ สพม. ทัว่ประเทศ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
65 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/
ผ  ้ให้ 

ข้อม ล 
บรรล ุ อย ่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ไม่บรรล ุ

4. จัดท าหนังสือเชิญ ก าหนดการจัดกิจกรรม 
และแนวปฏิบัติหรือเงื่อนไขในการเผยแพร่ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือประชาสมัพันธ์ 
ผลการด าเนินงาน 
5. ประสานและแต่งต้ังผ ้ทรงคุณวุฒิให้เป็นตาม
เกณฑ์การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติท่ีดีระดับชาติที่ก าหนดไว้ท้ังหมด 
ผลการด าเนินงาน 
6. รวมรวมบทความนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่
ดี และส่งให้ผ ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเพ่ือคัดเลือก 
ผลการด าเนินงาน 
7. แจ้งผลการคัดเลือกบทความนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่ดี 
ผลการด าเนินงาน 
8. จัดกิจกรรมน าเสนอบนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติท่ีดีระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน 
9. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมและจัดท า
รายงานโครงการ 

15. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการ
บริหารจดัการทีส่อดคล้องกับ
มาตรฐาน มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์

ร้อยละ 50 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน *อย ่
ในระหว่างการจัดเก็บรวบรวมข้อม ลเพ่ือ
ด าเนินการประเมินในรอบ 12 เดือน 

   ส านักวิทยบริการฯ 
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ผลการวิเคราะห์ตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มีจ านวนทั้งหมด 15 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 33.33  
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 9 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 60 ไม่บรรลุเปา้หมาย 1 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 6.66 แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้  
  การด าเนินการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสมัพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย มีกล
ยุทธ์ 3 กลยุทธ์ มีจ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 11 ตัวช้ีวัด บรรลเุป้าหมาย 3  ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 27.27  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 7 ตัวช้ีวัด 
คิดเป็นร้อยละ 63.63 ไม่บรรลเุป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 9.09 
  การด าเนินการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสรา้งผลติภาพท่ีดีแก่องค์กรและสังคม มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ มีจ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 
บรรลเุป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 2 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 50 
 
 
 
  


