คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่ 0499/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและมอบหมำยตัวบ่งชี้
กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
-----------------------------------------เพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของกองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศั ยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑
แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ม หำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึ งแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
ของกองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี และกำหนดผู้รับผิดชอบตำมตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้ำที่
๑.๑ จัดทำนโยบำย ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑.๒ กำกับดูแล อำนวยกำรให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหำในกำรดำเนินงำน
๒. คณะกรรมการการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ดังนี้
๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของกองเสนอต่อคณะกรรมกำร
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๒.๒ นำเสนอแนวทำงพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของกองต่อ
คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๒.๓ จัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เสนอต่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับกอง
๒.๔ เตรียมกำรเพื่อรองรับกำรตรวจประเมินภำยใน
๒.๕ ประสำนและกำรดำเนินกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรประกัน
คุณภำพและกำรบริหำรจัดกำร จัดทำฐำนข้อมูล และเว็บไซต์ วิจัยสถำบันตำมตัวชี้วัด พัฒนำบุคลำกร
และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๒.๖ กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของหน่วยงำน
๒.๗ ดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของสกอ. สมศ. และของมหำวิทยำลัยฯ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ และปีงบประมำณ 2564
ประกอบด้วย บุคลำกร ดังนี้
3. โครงร่างองค์กร
3.1 ลักษณะองค์กร
3.2 สภำวกำรณ์ขององค์กร
ผู้กากับดูแล ประกอบด้วย
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ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
นำยเอนก บัวสำลี
นำงสำวนฤมล ส่งต่ำย
นำงคณำรัตน์ สิริเสถียรวัฒนำ
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์
นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ
นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นำงวรรณภำ สุวรรณพงษ์
นำงสำวชฏำพร โชติรดำภำณ์
นำงสำวศุภลักษณ์ สมโภชน์
4. เกณฑ์และตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
คาอธิบาย : ผู้นำระดับสูง มีหน้ำที่ในกำรชี้นำ และทำให้หน่วยงำนและมหำวิทยำลัยมี
ควำมยั่งยืน รวมถึงจัดให้มีระบบกำกับดูแลองค์กร กำรปฏิสัมพันธ์ภำยในหน่วยงำน กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรและลูกค้ำ กำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่นปฏิบัติงำนให้
บรรลุผลสำเร็จได้และยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน
ผู้กากับดูแล ประกอบด้วย
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
นำงคณำรัตน์ สิริเสถียรวัฒนำ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมของมหำวิทยำลัยและของหน่วยงำนไปยัง
บุคลำกร และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมนำไปสู่กำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย
1. นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
2. มีกำรจัดทำแผนกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่ชัดเจน ที่อำจ
ประกอบด้วย หัวข้อเรื่องที่ติดตำม ผู้รับผิดชอบเครื่องมือหรือวิธีกำร ระยะเวลำดำเนินกำร ผลกำรดำเนินกำร และ
ข้อเสนอกำรปรับปรุงพัฒนำให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย
1. นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
๒. นำงรัชนีวรรณ หลิมมงคล
๓. นำงสำวกนิษฐำ กิ่งกังวำลย์
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3. มีกำรเลือกใช้หรือบูรณำกำรข้อมูล/สำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน
และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำตำมตัววัดกำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรไม่น้อยกว่ำ 4 ครั้งต่อปี
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย
๑. นำยธนกฤต ภูโอบ
๒. นำงรัชนีวรรณ หลิมมงคล
4. มีกำรสื่อสำรแบบสองทำงและส่งเสริมกำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรและลูกค้ำ
รวมทั้งมีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่นปฏิบัติงำนเพื่อให้มีผลดำเนินงำนที่ดี
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย
๑. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
3. อำจำรย์ ดร.พิมพ์นำรำ บรรจง
4. นำงวรรณภำ สุวรรณพงษ์
5. ผู้นำระดับสูงและคณะกรรมกำรกำกับดูแลองค์กรดำเนินงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำง
ครบถ้วน ทั้ง 10 ประกำร และสำมำรถอธิบำยกำรดำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย
1. นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
๒. นำงรัชนีวรรณ หลิมมงคล
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ กลยุทธ์และการบริหารหน่วยงาน
คาอธิบาย : หน่วยงำนต้องปฏิบัติงำนสนับสนุนพันธกิจของสถำบัน คือกำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกำรดำเนินพันธกิจของ
หน่วยงำนเอง หน่วยงำนจำเป็นต้องมีกำรจัดทำแผนเพื่อกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรดำเนินงำนให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ ตลอดจนมีกำรบริหำรทั้งด้ำนบุคลำกร กำรเงิน ควำมเสี่ยงและกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจหลักให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ผู้กากับดูแล ประกอบด้วย
นำงมะลิวัลย์ รอดกำเนิด
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถำบันและพันธกิจ
ของหน่วยงำนและพัฒนำไปสู่แผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของ
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติกำร
2. มีกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรประจำปีสู่กำรปฏิบัติไปยังบุคลำกร และจัดให้มีระบบ
กำกับติดตำมประเมิน และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำร เพื่อให้มั่นใจว่ำหน่วยงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
ผู้รับผิดชอบ
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด

4
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
นำยเอนก บัวสำลี
นำงสำวนฤมล ส่งต่ำย
นำงคณำรัตน์ สิริเสถียรวัฒนำ
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์
นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ
นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นำงวรรณภำ สุวรรณพงษ์
นำงสำวชฏำพร โชติรดำภำณ์
3. ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอกหรือปัจจัยที่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและให้
ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ
นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นำยมนตรี ประชุม
นำยทศพร ศีลอวยพร
นำงสำวรติกำนต์ เรื่อศรีจันทร์
นำยชัยรัตน์ ศรีวงค์รำช
4. มีกระบวนกำรวิเครำะห์สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยและรำยได้ในกำรบริหำรงำน
เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวปรางค์ทิพย์ น้าเงินสกุลณี
นางสาวอุมาพร ขุนพิลึก
นางสาวศิริรัตน์ ชิตสุระ
นางสาวปราจิน ไกรทอง
นางสาววราภรณ์ คล้ามสถิต
นางสาววรรณภา หอมค้าแหง
นำงสำวศุภลักษณ์ สมโภชน์
นำงสำวกันยำ มั่นคง
5. ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบกลไกที่มหำวิทยำลัย
กำหนดและสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนที่ได้ปรับให้กำรดำเนินกำรกำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำร
บริหำรงำนตำมปกติ ที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ
และกำรประเมินคุณภำพ
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ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย
นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
นำงผ่องศรี พิกุลทอง
ตัวบางชี้ที่ 3 การรับฟังเสียงของลูกค้าและคุณภาพการให้บริการ
คาอธิบาย : เสียงของลูกค้ำ (Voice of customer) สำมำรถนำมำเป็นสำรสนเทศใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ ทำให้หน่วยงำนปรับกระบวนทัศน์
ในกำรทำงำนให้เป็น “ระบบ” หรือมี Workflow ที่ดี มีกำรกำหนดมำตรฐำนของกรบริกำร (Service Level
Agreement) หำกมีกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำและนำไปพัฒนำต่ออย่ำงจริงจัง ย่อมทำให้ลูกค้ำเกิดควำมผูกพันกับ
องค์กรมำกยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรสำมำรถที่จะก้ำวไปสู่ผลสำเร็จตำมวิสัยทัศน์ ควำมท้ำทำยขององค์กำรคือ องค์กำรมี
วิธีอย่ำงไรในกำรใช้เสียงของลูกค้ำปรับกลยุทธ์ที่จะเดินไปข้ำงหน้ำ นอกจำกนี้ สิ่งที่เป็นผลพวงของกำรรับฟังเสียง
ของลูกค้ำได้แก่ กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ และกำรปรับปรุงกระบวนกำรต่ำง ๆ
ภำยในองค์กร ซึ่งเป็นกำรเพิ่มผลิตภำพ (Productivity) ได้อีกวิธีหนึ่ง
ผู้กากับดูแล
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรจำแนกกลุ่มหรือประเภทลุกค้ำอย่ำงชัดเจน พร้อมบอกเหตุผลหรือวิธีกำร
ที่นำมำจำแนกกลุ่ม
2. มีกำรรับฟังเสียงลูกค้ำที่ครอบคลุมควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ
แต่ละกลุ่มเพื่อนำไปพัฒนำช่องทำงกำรให้บริกำร กำรให้คำปรึกษำ หรือวิธีกำรในกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ
รวมทั้งมีระบบกำรติดตำมและแก้ไขปัญหำอย่ำงทันท่วงทีและมีประสิทธิผล และหลีกเลี่ยงไม่ให้มี
ข้อร้องเรียนลักษณะเดียวกันซ้ำในอนำคต
3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจภำยหลังกำรให้บริกำรทันที (สำหรับ
กำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ) หรือมีกำระบวนกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจตำมรอบประเมินที่
หน่วยงำนกำหนดไว้ชัดเจนและนำผลประเมินมำปรับปรุงกำรให้บริกำรและกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
4. มีกระบวนกำรในกำรสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำแต่ละกลุ่ม รวมถึงกำรประเมินควำม
ผูกพันและนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
5. มีกระบวนกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรรับฟังของลูกค้ำและ
กำรจัดกำรข้อร้องเรียน ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
6. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรออนไลน์ (online) ได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร และมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรในแต่ละช่องทำงที่เป็นระบบออนไลน์อำทิเช่น อีเมล์ ระบบ
แชท หรือไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค (Facebook)
7. มีกำรจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกและทรัพยำกรที่เหมำะสมและเพียงพอให้แก่
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับบริกำรภำยใน-ภำยนอก ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับผลสำรวจควำมต้องกำรแลควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำร
ผู้รับผิดชอบ
นำงวรรณภำ สุวรรณพงษ์

6
นำงสำวธนิสรณ์ สุขพร้อม
นำงรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นำงสำวชฏำพร โชติรดำภำณ์
นำงภัทรวดี จิตคติ
นำยธนกฤต ภูโอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
คาอธิบาย : กำรดำเนินงำนในทุกตัวบ่งชี้จะต้องทำกำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำร
ควำมรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำมำรถนำไปจัดทำสำรสนเทศ ข้อมูลสำรสนเทศ มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรกำหนดกล
ยุทธ์ของหน่วยงำน ดังนั้น หน่วยงำนควรมีกำรจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นเหล่ำนี้ไว้อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถค้นหำและ
นำมำใช้งำนได้ง่ำยตลอดจนจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภำพมำกขึ้น และตอบสนองตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ นอกจำกนี้ในกำรดำเนินงำนของ
ทุกตัวบ่งชี้ควรต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
ผู้กากับดูแล
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรกำหนดตัววัดผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญครอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงำนเพื่อ
ติดตำมกำรปฏิบัติงำนประจำวันและผลดำเนินกำรโดยรวมของหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
นำยเอนก บัวสำลี
นำงสำวนฤมล ส่งต่ำย
นำงคณำรัตน์ สิริเสถียรวัฒนำ
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์
นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ
นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นำงวรรณภำ สุวรรณพงษ์
นำงสำวชฏำพร โชติรดำภำณ์
นำงสำวศุภลักษณ์ สมโภชน์
2. มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ครอบคลุมผลกำรดำเนินงำน
ตำมพันธกิจของหน่วยงำนที่ผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับบริกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลกำรให้บริกำรได้อย่ำงถูกต้องสะดวก
รวดเร็ว
3. มีกระบวนกำรพัฒนำเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์ Webometrics
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4. มีระบบกลไกในกำรประเมินประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบฐำนข้อมูล ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และเว็บไซต์หน่วยงำนโดยผู้ใช้งำน พร้อมนำผลไปปรับปรุงระบบเพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูลมี
ควำมถูกต้องเชื่อถือได้รวมถึงมีกำรรักษำควำมปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
นำงสำวน้ำทิพย์ สังข์ทอง
นำงรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นำยธนกฤต ภูโอบ
5. มีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีและสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ในกำรปฏิบัติงำนทั้งหน่วยงำนตนเองและหน่วยงำนภำยนอก เพื่อให้กำรเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กร
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
นำงชมภัค จำรุฑีฆัมพร
นำงภัทรวดี จิตคติ
นำงรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นำงสำวนุจรีย์ สรรคพงษ์
นำงปวีณณัฐฏ์ คงสมนำม
นำงสำวธนิสรณ์ สุขพร้อม
นำงสำวยอดสร้อย ภู่สงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
คาอธิบาย : หน่วยงำนควรมีกระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ โดยกำรพัฒนำบุคลำกรต้องเป้นไปตำมสมรรถนะหลักที่หน่วยงำนกำหนดซึ่ง
สมรรถนะหลักเหล่ำนี้จะเป็นปัจจัยในกำรขับเคลื่อนให้หน่วยงำนบรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ตลอดจน
มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ กำรถ่ำยโอนควำมรู้จำกบุคลำกรที่ลำออกหรือเกษียณอำยุ และกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สนับสนุน
กำรบรรลุผลสำเร็จและกำรแข่งขันของหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย
ผู้กากับดูแล
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรกำหนดสมรรถนะหลักของหน่วยงำนที่สนับสนุนให้มหำวิทยำลัยดำเนินงำนได้
บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีทักษะควำมสำมำรถให้เป้นไปตำมสมรรถนะหลักที่
กำหนด มีกำรเพิ่มศักยภำพและทักษะในกำรปฏิบัติงำนที่จำเป็นและทันสมัยให้กับบุคลำกรทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหน้ำที่ กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และภำษำอังกฤษ
3. พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะกำรให้บริกำร และมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแทนกัน
ได้ที่ครอบคลุมเรื่องสำคัญ อย่ำงน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- สำมำรถตอบคำถำมพื้นฐำนให้กับผู้รับบริกำรได้
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- สำมำรถแก้ไข/รับมือกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร
- กำรสื่อสำรและช่วยเหลือผู้รับบริกำรด้วยไมตรีจิต
4. มีกำรประเมินผลกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรและนำไปปรับปรุงให้บุคลำกร
มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
5. มีแผนหรือระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรที่สนับสนุนควำมต้องกำรของ
มหำวิทยำลัยและกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร อย่ำงน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- พิจำรณำถึงสมรรถนะหลัก ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ และกำรบรรลุ
ผลสำเร็จของแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน
- ปรับปรุงกำรให้บริกำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำ
- กำรถ่ำยโอนควำมรู้จำกบุคลำกรที่ลำออกหรือเกษียณอำยุ
- กำรผลักดันให้ใช้ควำมรู้และทักษะใหม่ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
- สนับสนุนกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนและกำรสร้ำง
นวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์
นำยวิทยำ ศรีนรคุตร
นำงสำวกรรณิกำ อินแผลง
นำงสำวนฤชล เขื่อนยัง
นำงสำวน้ำทิพย์ สังข์ทอง
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การปฏิบัติการ
คาอธิบาย : พิจำรณำกำรออกแบบระบบงำนของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และกลยุทธ์ ในระบบกำรทำงำนขององค์กร ประกอบด้วย 1) กระบวนกำรทำงำนที่สำคัญทั้งกำรกำหนด
กระบวนกำรหลัก (Core Process) และกระบวนกำรสนับสนุน (Support P Process) ซึ่งในกำรกำหนด
กระบวนกำรทำงำนเหล่ำนี้จำเป็นต้องใช้ข้อกำหนดที่สำคัญจำกลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ในแต่ละ
กระบวนกำรทำงำนจะประกอบด้วย ข้อกำหนด และตัวชี้วัดในกำรติดตำมควำมสำเร็จ (ทั้ง Leadings และ
Lagging Indicators) เพื่อวัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรนั้น 2) เครื่องมือในกำรติดตำมควบคุม
กระบวนกำรทำงำนให้มีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมคงเส้นคงวำ และบรรลุเป้ำหมำยองค์กรที่ตั้งไว้ 3) กำรวิเครำะห์
ควำมสูญเสียสูญเปล่ำ (Waste) และปัญหำที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรทำงำน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรส่งเสริมให้
คนในองค์กรได้เรียนรู้และปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนร่วมกัน 4) กำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน ซึ่งอำจใช้
แนวคิด PDCA หรือ ECRS ก็ได้
ผู้กากับดูแล
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรออกแบบกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญของหน่วยงำน ทั้งกระบวนกำรหลัก
(Core Process) และกระบวนกำรสนับสนุน (Support P Process) และมีกำรกำหนดข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนกำร
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2. มีกำรนำกระบวนกำรทำงำนไปสู่ปฏิบัติโดยกำรปฏิบัติงำนต้องเป็นไปตำมข้อกำหนด
ที่สำคัญรวมถึงมีวิธีกำรในกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนเพื่อลดควำมแปรปรวนของกระบวนกำรและสำมำรถ
ให้ผลดำเนินกำรที่บรรลุเป้ำหมำย
3. มีกำรวัดด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนในแต่ละกระบวนกำร
ทำงำนโดยกำหนดตัววัดที่สำคัญ เช่น
-นำเรื่องของรอบเวลำ ผลิตภำพ รวมทั้งปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผล
อื่น ๆ มำพิจำรณำในกระบวนกำรทำงำน
- ป้องกันกำรทำงำนผิดพลำดของกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร และกำรทำงำนซ้ำ
- ลดกำรสูญเสียผลิตภำพของลูกค้ำ/ผู้รับบริกำรให้น้อยที่สุด
4. มีกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรให้บริกำรสำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ครอบคลุม
ถูกต้อง โดยมีกำรระบุขั้นตอน ระยะเวลำ และข้อมูลจำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนไว้ในคู่มือฯ อย่ำงชัดเจน รวมถึง
กำรปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัย และค้นหำข้อมูลได้ง่ำย
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์
นำยวิทยำ ศรีนรคุตร
นำงสำวกรรณิกำ อินแผลง
นำงสำวนฤชล เขื่อนยัง
นำงสำวน้ำทิพย์ สังข์ทอง
5. มีกำรพัฒนำนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีจำกกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
นำงผ่องศรี พิกุลทอง
นำยธนกฤต ภูโอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลลัพธ์
คาอธิบาย : ตัวบ่งชี้ 7 ผลลัพธ์ เป็นตังบ่งชี้ที่มีควำทเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้กระบวนกำร
(ตัวบ่งชี้ 1 – 6) โดยจะพิจำรณำข้อมูลระดับผลกำรดำเนินกำร แนวโน้ม และตัวเปรียบเทียบที่เหมำะสมของ
ตัวชี้วัดที่สำคัญของหน่วยงำน รวมทั้งกำรบูรรำกำรกับข้อกำหนดที่สำคัญของหน่วยงำน. ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติและกำรเรียนรู้ขององค์กร ถ้ำกระบวนกำรปรับปรุงมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติอย่ำงกว้ำงขวำง หน่วยงำนควรมีผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันด้วยควำมเชื่อที่ว่ำหำกมี
กระบวนกำรที่ดีก็ต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีด้วยเช่นกัน
ผู้กากับดูแล
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
เกณฑ์มาตรฐาน
1. ผลลัพธ์ของตัววัดที่สำคัญด้ำนกำรสื่อสำรของผู้นำระดับสูงและกำรสร้ำงควำมผูกพัน
กับบุคลำกรและลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร ผลลัพธ์ด้ำนจริยธรรมและภำระควำมรับผิดชอบในกำรกำกับดูแลองค์กรของ
ผู้นำและคณะกรรมกำรกำกับดูแลหน่วยงำน
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ผู้รับผิดชอบ
นำงคณำรัตน์ สิริเสถียรวัฒนำ
นำงวรรณภำ สุวรรณพงษ์
นำงรัชนีวรรณ หลิมมงคล
2. ผลลัพธ์ของตัววัดที่สำคัญด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนกำรปฏิบัติกำรของหน่วยงำน
รวมทั้งผลกำรดำเนินกำรตำมควำมเสี่ยงที่ผ่ำนกำรประเมินผลได้ผลเสียอย่ำงรอบด้ำน
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
3. ผลลัพธ์ด้ำนควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร โดยแยกตำม
ประเภทของกำรให้บริกำรหรือกลุ่มลูกค้ำ รวมทั้งผลกำรประเมินคุณภำพกำรบริกำรและกำรจัดกำรเสียงร้องเรียน
ของลูกค้ำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
นำงวรรณภำ สุวรรณพงษ์
นำงสำวธนิสรณ์ สุขพร้อม
4. ผลกำรพัฒนำเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์ Webometrics
และผลประเมินประสิทธิภำพกำรให้ริกำรระบบฐำนข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเว็บไซต์โดยผู้ใช้
ผู้รับผิดชอบ
นำยธนกฤต ภูโอบ
5. ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรตำมสมรรถนะหลัก
และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้นำ (เช่น ตัวชี้วัดผลประเมินควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน) โดยจำแนกตำมประเภทของบุคลำกรแต่
ละกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์
นำยวิทยำ ศรีนรคุตร
นำงสำวกรรณิกำ อินแผลง
นำงสำวนฤชล เขื่อนยัง
นำงสำวน้ำทิพย์ สังข์ทอง
6. ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่สำคัญของผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรปฏิบัติกำร/กำรบริกำร ของ
กระบวนกำรทำงำนหลักและกระบวนกำรสนับสนุนที่สำคัญ รวมทั้งผลิตภำพ รอบเวลำ และตัววัดอื่น ๆ
ที่เหมำะสมด้ำนประสิทธิผล ประสิทธิภำพ และนวัตกรรมของกระบวนกำร โดยจำแนกตำมประเภท
ของกระบวนกำร
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์
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นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
ตัวบ่งชี้ที่ 8 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
(ดาเนินการในระดับมหาวทยาลัย)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.
2561 – 2565 ได้พิจำรณำและทำกำรวิเครำะห์ Gap Analysis ตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) เพื่อ
นำมำกำหนดเป็นกลยุทธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรและกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ และ
สำมำรถแข่งขันได้เพื่อให้มหำวิทยำลัยสำมำรถบรรลุสำเร็จตำมวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ที่วำงไว้จึงต้องอำศัยกำร
ร่วมมือของหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมนั้น จึงได้กำหนดตัวบ่งชี้ 8 กำรพัฒนำ
ตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศขึ้น ซึ่งแต่ละหน่วยงำนจะมีเกณฑ์มำตรฐำนที่แตกต่ำงกันออกไป ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน
หน่วยงาน กองกลาง สานักงานอธิการบดี
1. มีกำรสร้ำงควำมผูกพันระยะยำว รวมถึงมีกิจกรรมกำรให้ขวัญกำลังใจแก่อำจำรย์/
บุคลำกรและลูกค้ำแต่ละกลุ่ม มีกำรประเมินควำมผูกพัน และนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
กำรสร้ำงควำมผูกพันเพื่อผลกำรประเมินที่พัฒนำขึ้นหรือเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผู้กากับดูแล
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
นำงวรรณภำ สุวรรณพงษ์
2. มีกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของบุคลำกรตำมสมรรถนะหลักที่มหำวิทยำลัยกำหนด
3. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรสำยสนับสนุนได้เข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
4. มีแผนอัตรำกำลังคน และกำรทดแทนบุคลำกรที่ลำออกหรือเกษียณอำยุอย่ำงทันท่วงที
5. มีกระบวนกำรพัฒนำทักษะที่สำคัญ และมีกำรวำงแผนเพื่อเตรียมบุคลำกรทดแทน
ตำแหน่งผู้นำระดับสูง
6. มีฐำนข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบุคลำกร ที่สำมำรถสืบค้นได้ง่ำยและนำมำจัดทำเป็น
สำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรกำหนดกลยุทธ์และกำรตัดสินใจ (อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกร กำรขำดงำน
กำรร้องทุกข์ ควำมปลอดภัย ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนและสิทธิประโยชน์ ฯลฯ)
ผู้กากับดูแล
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์
นำยวิทยำ ศรีนรคุตร
นำงสำวกรรณิกำ อินแผลง
นำงสำวนฤชล เขื่อนยัง
นำงสำวน้ำทิพย์ สังข์ทอง
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7. มีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำ (ผู้เรียน/ผู้รับบริกำร) และมีระบบจัดกำรหรือ
ส่งต่อยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรตอบสนองข้อร้องเรียน
ผู้กากับดูแล
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ผู้รับผิดชอบ
นำงคณำรัตน์ สิริเสถียรวัฒนำ
นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
นำงรัชนีวรรณ หลิมมงคล
8. มีกำรจัดให้มีพื้นที่ Learning Space ให้กับผู้เรียนอย่ำงทั่วถึง มีระบบตรวจสอบ
ควำมเหมำะสมเพียงพอของกำรจัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ทั้งด้ำนกำยภำพสังคม และจิตใจของผู้เรียน รวมถึงกำรจัด
พื้นที่ให้กับผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ เช่น คนพิกำร คนป่วย
ผู้กากับดูแล
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นำยทศพร ศีลอวยพร
นำงสำวรติกำนต์ เรื่อศรีจันทร์
นำยชัยรัตน์ ศรีวงค์รำช
ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร กำกับดูแล ให้เป็นไปตำมคำสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2564

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
29 มีนำคม พ.ศ. 2564
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUKTGFFA

