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รายงานประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) บุคลากรสายสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผ้รับผิดชอบ/ผ้ให้
ไม่บรรลุ
บรรลุ
64
ข้อมล
1.1 พัฒนาระบบและ 1.ระดับผลการประเมินการติดตาม
กลไกการบริหาร
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
จัดการบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
ด้วยหลักธรรมัตตา
ภิบาล

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อระบบและกลไกการบริหารจัดการ
พัฒนาบุคลากรด้วยหลักธรรมัตตาภิบาล

ค่าเฉลี่ย

4.00

ค่าเฉลี่ย

4.00

มหาวิทยาลัยสานัก /สถาบันหรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร = 4.37
บัณฑิตวิทยาลัย = 4.40
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน = 4.26
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
= 4.45
สานักศิลปะและวัฒนธรรม = 4.61
สานักประกันคุณภาพการศึกษา = 4.50
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ = 3.99
สถาบันวิจัยและพัฒนา = 4.19
สานักงานอธิการบดี = 4.27
ผลรวมทั้งหมด = 4.33
ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
ผู้อานวยการสานัก /สถาบันหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร = 4.08
บัณฑิตวิทยาลัย = 3.73
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน = 4.43



กองนโยบายและแผน
/งานเลขานุการ



งานเลขานุการ

2

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินของ
มหาวิทยาลัย (ITA)

หน่วยนับ เป้าหมาย
64

ร้อยละ

80

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
= 4.22
สานักศิลปะและวัฒนธรรม = 4.56
สานักประกันคุณภาพการศึกษา = 4.62
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ = 4.06
สถาบันวิจัยและพัฒนา = 4.21
สานักงานอธิการบดี = 4.02
ผลรวมทั้งหมด = 4.21
ปีงบประมาณ 2564 มีการดาเนินการของ
กรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปี 2564
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อชี้แจง
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสพร้อมมอบหมายตัวชี้วัด
3. ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสโดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการรวมทั้งการจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกตามเกณฑ์ที่
กาหนด
4. จัดประชุมติดตามสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน จานวน 3 ครั้ง
5. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
6. จัดส่งข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ ITAS ของสานักงานป.ป.ช.



ไม่บรรลุ

ผ้รับผิดชอบ/ผ้ให้
ข้อมล

สานักงานอธิการบดี

3

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
64

4. จานวนบุคลากรเป็นต้นแบบความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพและจรรยาบรรณให้
เป็นที่ยอมรับและได้รับการเชิดชูเกียรติ

คน

6

1.2 พัฒนาภูมคิ ุ้มกัน 5. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ทางจิตใจควบคู่กบั
ตาแหน่งงานสูงขึ้น
การพัฒนาสู่ตาแหน่ง
บริหาร วิชาการ และ
การเกษียณอายุ

คน

10

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

7. รับตรวจผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
8. ยื่นอุทธรณ์ (ถ้ามี)
9. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจาปี 2564 ได้รับผลประเมินร้อยละ
92.01 ระดับดี
บุคลากรทีไ่ ด้รบั รางวัลบุคลากรที่ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจาปี 2563 ได้แก่
1. นายแชน ต๊ะปุก
2. นายอมร วรรณารักษ์
3. นายอานนท์ ปลื้มเนตร
4. นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์
5. นางกาญจนา จันทร์สิงห์
6. นายจตุรงค์ สีม่วง
7. นางสาวสายทอง เสือสูงเนิน
บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับแต่งตั้งในระดับ
ชานาญการ จานวน 14 ราย ได้แก่
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

ไม่บรรลุ

ผ้รับผิดชอบ/ผ้ให้
ข้อมล



งานการเจ้าหน้าที่



งานการเจ้าหน้าที่

4

กลยุทธ์

1.3 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อความสมดุล
ระหว่างคุณภาพชีวิต
และการทางาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
64

6. จานวนองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้

เรื่อง

10

7. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาให้มีองค์ความรู้ และทักษะการ
ทางานแนวใหม่ หรือมีคณ
ุ ธรรม
และจิตอาสา

ร้อยละ

90

8. ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งสนับสนุนการ
ทางานที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ

ค่าเฉลี่ย

4.00

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

10. นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง
11. นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก
12. นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ
13. นายมนตรี ประชุม
14. นางสาวปราณี แผนดี
ดาเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนการจัดการความรู้
จากคณะ และศูนย์สานัก จานวน 9 แผน
สานักงานอธิการบดี มีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
ระบบพัฒนาบุคลากร ไปยังคณะ/สถาบัน/
สานัก ภายในมหาวิทยาลัย โดยระบบกาหนดให้
บุคลากรดาเนินการกรอกข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรให้มีองค์ความรู้ และทักษาการทางาน
แนวใหม่ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการทางาน และเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลการประชุม อบรม ในการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล โดยความคืบหน้าของ
บุคลากรในการให้ความร่วมมือการกรอกข้อมูล
การประชุม อบรม รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 96.55
จากจานวนผู้ที่ได้รับพัฒนาทั้งหมด 140 คน
หารด้วยจานวนข้าราชการและพนักงานรวม
ทั้งหมด 145 คน
ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งสนับสนุนการทางานที่มหาวิทยาลัย
ดาเนินการ ผลประเมินด้านสภาพแวดล้อมในการ

ไม่บรรลุ

x

ผ้รับผิดชอบ/ผ้ให้
ข้อมล

สถาบันวิจัยฯ



งานการเจ้าหน้าที่



งานการเจ้าหน้าที่

5

กลยุทธ์
1.3 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อความสมดุล
ระหว่างคุณภาพชีวิต
และการทางาน (ต่อ)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย
64

9. จานวนกองทุนสวัสดิการบุคลากร

แหล่ง

2

10. ระดับความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อการสร้างขวัญและกาลังใจ
การทางานของมหาวิทยาลัย

ค่าเฉลี่ย

4.00

11. ระดับความผูกพันของลูกค้าและ
บุคลากรที่มตี ่อมหาวิทยาลัย

ค่าเฉลี่ย

4.00

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ทางานจากโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
ค่าเฉลี่ย 4.00
มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการกองทุนสาหรับบุคลากร
จานวน 2 แหล่ง ได้แก่
กองทุนสวัสดิการคณะครุศาสตร์
กองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มตี ่อ
มหาวิทยาลัยฯ
ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ
มหาวิทยาลัยฯ 4.43
ด้านการยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยฯ 4.01
ด้านความรูส้ ึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
มหาวิทยาลัย 4.26
ด้านความทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ บรรลุเป้าหมาย 4.47
และด้านความปรารถนาที่แน่วแน่อันจะดารงไว้ซึ่ง
ความเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยฯ 4.36
ซึ่งผลคะแนนระดับความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉลี่ยทั้งสิ้น 4.30 อยู่ใน
ระดับดีมาก
ผลการประเมินระดับความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย = 4.26
ผลการประเมินระดับความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย ค่าเฉลีย่ = 3.88

ไม่บรรลุ

ผ้รับผิดชอบ/ผ้ให้
ข้อมล



นายกสโมสร



งานการเจ้าหน้าที่



งานประชาสัมพันธ์

6

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
64
2.1 ยกระดับ
บุคลากรสู่การเป็น
Smart Working

12. ร้อยละบุคลากรที่มสี มรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

13. จานวนช่องทางการเปิดรับความ
คิดเห็นและการแลกเปลี่ยนแนวทาง
พัฒนามหาวิทยาลัย

2.2 พัฒนาบุคลากร 14. จานวนหน่วยงานที่ได้รับการ
ให้มีองค์ความรู้เท่า พัฒนาศักยภาพการใช้และพัฒนานวัตกรรม
ทันระบบอัจฉริยะ
เพื่อเตรียมพร้อมเข้า
สู่มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ

ร้อยละ

55

ช่องทาง

6

หน่วยงาน

15

ข้อมลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์
ที่กาหนด
จานวนบุคลากร
ทั้งหมด
ร้อยละของบุคลากรที่
มีสมรรถนะตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

หน่วยวัด

2564

คน

128

คน

144

ร้อยละ

88.89

ช่องทางการเปิดรับความคิดเห็นและการ
แลกเปลีย่ นแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย มีดังนี้
1. อีเมลล์มหาวิทยาลัย kpru.pr@kpru.ac.th
2. กล่องสอบถาม บนเว็ปไซต์
3. เพจเฟสบุค มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. แบบสอบถามวัดระดับความผูกพันองค์กร
5. ตู้แสดงความคิดเห็น หน้าห้องประชาสัมพันธ์
6. เวทีการประชุมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น
มีการทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทาให้ในช่วงเวลา
ดาเนินงานการจัดเวทีนาเสนอนัวตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดรี ะดับชาติ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรจึงไม่ได้จัดกิจกรรมใน
ปีงบประมาณ 2564 และได้ดาเนินการคืน
งบประมาณกับมหาวิทยาลัย

ไม่บรรลุ

ผ้รับผิดชอบ/ผ้ให้
ข้อมล



งานการเจ้าหน้าทีฯ่



งานประชาสัมพันธ์

x

งานมาตรฐานประกันและ
คุณภาพการศึกษา
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
15. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยนับ เป้าหมาย
64
ค่าเฉลี่ย

4.00

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการสารวจความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการที่มี
การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนากระบวนการทางานของหน่วยงาน/
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการสารวจและ
ประเมินความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหาร
จัดการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และ
ด้านทานุศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 3.50

ไม่บรรลุ

x

ผ้รับผิดชอบ/ผ้ให้
ข้อมล
สานักวิทยบริการฯ

ผลการวิเคราะห์ตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มีจานวนทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 12 ตัวชี้วดั คิดเป็นร้อยละ 80
ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20 แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
การดาเนินการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของ
มหาวิทยาลัย มีกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ มีจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.90 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 9.09
การดาเนินการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ มีจานวนตัวชี้วัด
ทัง้ หมด 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50
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ปัญหา อุปสรรค
1. การสนับสนุน สร้างขวัญกาลังใจยังมีน้อย เช่น การงดและชะลอการให้ทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. การพัฒนานวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ยังมีน้อย
ข้อเสนอแนะ
1. การให้ความสาคัญกับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจในการทางานให้เพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุลากรสายสนับสนุน ให้กาหนดให้ทุนเรียนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอย่างน้อยปีละ 1 ทุน
3. สร้างแรงขับเคลื่อนให้สายสนับสนุนคิดค้นพัฒนางานประจาสู่นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี
4. สนับสนุนให้บุคลากรนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากระบวนการทางานของหน่วยงาน เพื่อความรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว
5. ส่งเสริมให้หน่วยงานสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้น

