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รายงานประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) บุคลากรสายสนับสนุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการบคุลากร 
ด้วยหลกัธรรมัตตา 
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 านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ = 3.99 
สถาบันวิจัยและพัฒนา = 4.19 
ส านักงานอธิการบดี = 4.27 
ผลรวมทั้งหมด = 4.33 

  กองนโยบายและแผน 
/งานเลขานุการ 

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 

  งานเลขานุการ 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
= 4.22 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม = 4.56 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา = 4.62 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ = 4.06 
สถาบันวิจัยและพัฒนา = 4.21 
ส านักงานอธิการบดี = 4.02 
ผลรวมทั้งหมด = 4.21 

 3. ผลการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินของ
มหาวิทยาลยั (ITA) 

ร้อยละ 80 ปีงบประมาณ 2564 มีการด าเนินการของ
กรรมการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส ดังน้ี 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 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 านักงานอธิการบด ี
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7. รับตรวจผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
8. ยื่นอุทธรณ์ (ถ้ามี) 
9. ประกาศผลการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใส ประจ าปี 2564 ได้รับผลประเมินร้อยละ 
92.01 ระดับด ี

 4. จ านวนบุคลากรเป็นต้นแบบความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพและจรรยาบรรณให้
เป็นที่ยอมรับและไดร้ับการเชิดชูเกยีรต ิ

คน 6 บุคลากรทีไ่ด้รบัรางวัลบุคลากรที่ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจ าปี  2563  ได้แก่ 
1.  นายแชน  ต๊ะปุก 
2.  นายอมร  วรรณารักษ์ 
3.  นายอานนท์  ปลื้มเนตร 
4.  นางสาวสุวลัย  อินทรรตัน ์
5.  นางกาญจนา  จันทร์สิงห ์
6.  นายจตุรงค์  สีม่วง 
7.  นางสาวสายทอง  เสือสูงเนิน 

  งานการเจ้าหน้าท่ี 

1.2 พัฒนาภูมคิุ้มกนั
ทางจติใจควบคู่กบั
การพัฒนาสู่ต าแหน่ง
บริหาร วิชาการ  และ
การเกษยีณอาย ุ

5. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ต าแหน่งงานสูงขึ้น 

คน 10 บุคลากรสายสนับสนุน ไดร้ับแต่งตั้งในระดับ
ช านาญการ  จ านวน  14 ราย ไดแ้ก ่
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 

  งานการเจ้าหน้าท่ี 
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10.  นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง 
11.  นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก 
12.  นางสาวสุนันท์  แหวนประดบั 
13.  นายมนตรี  ประชุม 
14.  นางสาวปราณี  แผนด ี

 6. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู ้

เรื่อง 10 ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่ง
มหาวิทยาลยัมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
จากคณะ และศูนย์ส านัก จ านวน 9 แผน 

 x สถาบันวิจัยฯ 

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 ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ผู้บริหารตดัสินใจในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการท างาน และเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลการประชุม อบรม ในการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล โดยความคบืหน้าของ
บุคลากรในการให้ความร่วมมือการกรอกข้อมูล
การประชุม อบรม รอบ 12 เดือน 
ปีงบประมาณ 2564  คิดเป็นร้อยละ 96.55 
จากจ านวนผู้ที่ได้รับพัฒนาทั้งหมด 140 คน 
หารด้วยจ านวนข้าราชการและพนกังานรวม 
ทั้งหมด 145 คน 

  งานการเจ้าหน้าท่ี 

 
 

8. ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งสนับสนุนการ
ท างานท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการ 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งสนับสนุนการท างานท่ีมหาวิทยาลัย
ด าเนินการ ผลประเมินด้านสภาพแวดล้อมในการ

  งานการเจ้าหน้าท่ี 
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1.3 พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตเพื่อความสมดลุ
ระหว่างคุณภาพชีวิต
และการท างาน (ต่อ) 

ท างานจากโครงการส่งเสริมภาพลกัษณ์องค์กร 
ค่าเฉลี่ย  4.00 

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 ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มตี่อ
มหาวิทยาลยัฯ  
ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ
มหาวิทยาลยัฯ 4.43  
ด้านการยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยฯ 4.01  
ด้านความรูส้ึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
มหาวิทยาลยั 4.26  
ด้านความทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ บรรลเุป้าหมาย 4.47 
และด้านความปรารถนาที่แน่วแนอ่ันจะด ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลยัฯ 4.36  
ซึ่งผลคะแนนระดับความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉลี่ยทั้งสิ้น 4.30 อยู่ใน
ระดับดีมาก 

  งานการเจ้าหน้าท่ี 

11. ระดับความผูกพันของลูกค้าและ
บุคลากรที่มตี่อมหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ผลการประเมินระดับความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย = 4.26 
ผลการประเมินระดับความผูกพันของลูกค้าท่ีมีต่อ
มหาวิทยาลยั  ค่าเฉลีย่ = 3.88 

  งานประชาสัมพันธ์ 
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2.1 ยกระดับ
บุคลากรสู่การเป็น 
Smart Working 

12. ร้อยละบุคลากรที่มสีมรรถนะ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 55 

 

ข้อม ลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 2564 

จ านวนบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

คน 128 

จ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 

คน 144 

ร้อยละของบุคลากรที่
มีสมรรถนะตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 88.89 

  งานการเจ้าหน้าท่ีฯ 

 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  

  งานประชาสัมพันธ์ 

2.2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีองค์ความรู้เท่า
ทันระบบอัจฉริยะ 
เพื่อเตรียมพร้อมเขา้
สู่มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 

14. จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการใช้และพัฒนานวัตกรรม 

หน่วยงาน 15 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 น้ัน
มีการทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นท าให้ในช่วงเวลา
ด าเนินงานการจดัเวทีน าเสนอนัวตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดรีะดับชาติ ครั้งท่ี 2 ของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชรจึงไม่ได้จัดกิจกรรมใน
ปีงบประมาณ 2564 และไดด้ าเนนิการคืน
งบประมาณกับมหาวิทยาลัย 

 x งานมาตรฐานประกันและ
คุณภาพการศึกษา 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป ้าหมาย 
64 

ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผ  ้ร ับผ ิดชอบ/ผ  ้ให้ 
ข้อม ล บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 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 ผลการประเมินอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 3.50 

 x ส านักวิทยบริการฯ 

 
ผลการวิเคราะห์ตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มีจ านวนทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 12 ตัวชี้วดั คิดเป็นร้อยละ 80  
ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20 แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  การด าเนินการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของ
มหาวิทยาลัย มีกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.90 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 9.09 
  การด าเนินการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ มีจ านวนตัวชี้วัด
ทัง้หมด 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 
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ปัญหา อุปสรรค 
  1. การสนับสนุน สร้างขวัญก าลังใจยังมีน้อย เช่น การงดและชะลอการให้ทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
  2. การพัฒนานวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ยังมีน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. การให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เพ่ิมมากขึ้น 
  2. เพ่ือเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุลากรสายสนับสนุน ให้ก าหนดให้ทุนเรียนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอย่างน้อยปีละ 1 ทุน 
  3. สร้างแรงขับเคลื่อนให้สายสนับสนุนคิดค้นพัฒนางานประจ าสู่นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี 
  4. สนับสนุนให้บุคลากรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากระบวนการท างานของหน่วยงาน เพ่ือความรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว   
  5. ส่งเสริมให้หน่วยงานสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้น 


