แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(กันยายน 2559)

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน
ตามที่สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 15
มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา มีผลทาให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น 10 หน่วยงาน และสานักงานอธิการบดี เป็นหนึ่งในหน่วยงานดังกล่าว
ปัจจุบัน กองกลาง สานักงานอธิการบดีแบ่งโครงสร้างประกอบด้วยกลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานธุรการ กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/บุคลากร กองกลาง สานักงานอธิการบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
จัดการศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ผู้อานวยการกองกลาง

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป

กลุ่มงานธุรการ

กลุ่มงาน
การเงิน

กลุ่มงานไฟฟ้า
และอนุรักษ์
พลังงาน

กลุ่มงานอาคาร
สถานที่
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กลุ่มงาน
เลขานุการ

กลุ่มงานพัสดุ

กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงาน
การเจ้าหน้าที่
และนิติการ

วิสัยทัศน์ (Vision)
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นคุณภาพด้านงานบริการ การบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และก้าวไกลสู่อาเซียน
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร เพื่อตอบสนองนโยบายการดาเนินงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา

2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goals)
1.1 บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการ การทางานเป็นทีม และยกระดับทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาต่างประเทศ
1.2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะในทักษะทางวิชาชีพ งานวิจัย และนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน
2.1 บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
1. การพัฒนา
1.1 บุคลากรมีศักยภาพใน
คุณภาพบุคลากรทาง การให้บริการ การทางานเป็น
การศึกษา
ทีม และยกระดับทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ

2. การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
1.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การบริการ กิจกรรมเสริมสร้าง
กระบวนการทางานเป็นทีมและ
เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ
1.2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีการ 1.2.1 เพิ่มขีดความสามารถใน
พัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะ การพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้าง
ในทักษะทางวิชาชีพ งานวิจัย มาตรฐาน งานวิจัย และ
และนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับ นวัตกรรมทีต่ อบสนองต่อความ
ปัญหาและความต้องการของ ต้องการและปัญหาของหน่วยงาน
หน่วยงาน
2.1 บริหารจัดการที่มี
2.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพตามหลัก
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ธรรมาภิบาล
ที่ตอบสนองต่อความต้องการและ
ปัญหาของหน่วยงาน
2.1.2 บริหารองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
1
2
3
4

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาทักษะและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ระดับความสาเร็จของกระบวนการทางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย

5
6
7
8
9

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้
ร้อยละของบุคลากรในการพัฒนา
จานวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
จานวนงานวิจัยสถาบันสายสนับสนุน
ร้อยละของบุคลากรที่จดั ทาคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน

10 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

11
12
13
14
15
2.1.3 เสริมสร้างมาตรการเพื่อ 16
เป็นแนวปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 17
การอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม 18
และทรัพยากรธรรมชาติ

ระดับความสาเร็จตามกระบวนการพัฒนาแผน
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยน่าอยู่
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผน Green Office

4

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้าหนัก เป้าหมาย
ข้อมูลพื้นฐาน
(%)
2560 2557 2558 2559

1.1 บุคลากรมี
1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ศักยภาพในการ
ให้บริการ การทางาน
เป็นทีม และยกระดับ 2 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาทักษะและการ
สือ่ สารภาษาต่างประเทศ
ทักษะการสื่อสารด้วย
3 ระดับความสาเร็จของกระบวนการทางานเป็นทีมของ
ภาษาต่างประเทศ
บุคลากรสายสนับสนุน
4 ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรม
ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
1.2 ส่งเสริมบุคลากร 5 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการ
ให้มีการพัฒนาองค์
เรียนรู้
ความรู้ สมรรถนะใน 6 ร้อยละของบุคลากรในการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ
7 จานวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับบุคลากร
งานวิจัย และ
สายสนับสนุน
นวัตกรรมทีส่ อดคล้อง
กับปัญหาและความ 8 จานวนงานวิจัยสถาบันสายสนับสนุน
ต้องการของหน่วยงาน 9 ร้อยละของบุคลากรที่จดั ทาคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีใน
การปฏิบัติงาน
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4.00

3.66

3.71

3.84

6

5

N/A

4

5

6

5

N/A

N/A

5

6

5

5

5

5

5

5

6

90

6

2.1 บริหารจัดการที่มี 10 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ
ประสิทธิภาพตามหลัก
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ธรรมาภิบาล

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50
40

45

50

55

60

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

5

1

2

3

75

80

85

60

70

1

N/A

N/A

1

-

5
5

1
100

N/A
-

N/A
-

1
100
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3.50

5

5

5

5

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด

ผู้อานวยการ

นายอธิวัฒน์ /
น.ส.ธนิสรณ์/
นายอภิชาติ
งานธุรการ/
งานพัสดุ

น.ส.เกศกนก
ไทยแท้
ผู้อานวยการ

น.ส.อุทุมพร/
น.ส.ผ่องศรี

5

หน.งาน
ประชาสัมพันธ์

งาน
ประชาสัมพันธ์

4

5

นายเอนก
บัวสาลี

งานธุรการ

80

90

100

-

-

-

1

น.ส.คนึงนิจ
สรรคพงษ์
ผู้อานวยการ

งานการ
เจ้าหน้าที่ฯ
น.ส.อุทุมพร/
น.ส.ผ่องศรี

-

-

-

-

1

60

70

80

90

100

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

น.ส.อุทุมพร
งานการ
เจ้าหน้าที่
น.ส.อุทุมพร
นายอธิวัฒน์/
น.ส.วรรณภา

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

ผู้อานวยการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2.1 บริหารจัดการที่มี 11 ระดับความสาเร็จตามกระบวนการพัฒนาแผน
ประสิทธิภาพตามหลัก
12 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผน
ธรรมาภิบาล
บริหารความเสี่ยง
13 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
14 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ
15 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

16 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
17 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยน่าอยู่
18 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผน
Green Office

น้าหนัก เป้าหมาย
ข้อมูลพืน้ ฐาน
(%)
2560
2557 2558 2559
6
5
5
5
5

1
1

2

3

4

5
5
5

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด

ผู้อานวยการ

น.ส.อุทุมพร

นายเพ่ง
วศินวงศ์สว่าง

น.ส.บวรลักษณ์/
น.ส.กชพรรณ

ผู้อานวยการ

น.ส.อุทุมพร

น.ส.นฤมล
ส่งต่าย

งานการเงิน
นางรัชนีวรรณ/
น.ส.กนิษฐา/
น.ส.นุจรีย์/
น.ส.ยอดสร้อย
น.ส.บวรลักษณ์

5

5

5

5

5

6

4.50

4.75

4.91

4.68

5

5

5

5

5

5

4.00

3.52

3.68

4.08

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

นางคณารัตน์
สิริเสถียรวัฒนา

5

3.5

3.5

3.5

3.5

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

ผู้อานวยการ

5

4.00

3.7

4.01

3.75

1

2

3

4

5

นายเพ่ง
วศินวงศ์สว่าง

น.ส.กชพรรณ

5

5

N/A

N/A

N/A

1

2

3

4

5

ผู้อานวยการ
นายเพ่ง
วศินวงศ์สว่าง

น.ส.อุทุมพร/
น.ส.กชพรรณ/
น.ส.บวรลักษณ์/
น.ส.ผ่องศรี/นาย
ชัยรัตน์/น.ส.
รัตติกานต์/
นายทศพร
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1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
2
3
4

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50
1

2

3

4

5

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การพัฒนาคุณภาพ 1.1 บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการ
บุคลากรทางการศึกษา การทางานเป็นทีม และยกระดับทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
1.2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาองค์
ความรู้ สมรรถนะในทักษะทางวิชาชีพ
งานวิจัย และนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน
2. การพัฒนาและ
2.1 บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ปรับปรุงระบบการ
ธรรมาภิบาล
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

1.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการบริการ กิจกรรมเสริมสร้าง
กระบวนการทางานเป็นทีมและเพิม่ ขีดความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
1.2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างมาตรฐาน
งานวิจัย และนวัตกรรมทีต่ อบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
หน่วยงาน

กองกลาง สานักงานอธิการบดี

2.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของหน่วยงาน
2.1.2 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
2.1.3 เสริมสร้างมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
การอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

กองกลาง สานักงานอธิการบดี
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กองกลาง สานักงานอธิการบดี

งาน/โครงการจาแนกตามกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการ

บ.กศ.

แหล่งงบ
กศ.บป. บัณฑิตศึกษา

แผ่นดิน

งบประมาณ
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการบริการ กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการทางานเป็นทีมและเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
2. โครงการตรวจสุขภาพประจาปี 2560
3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้สชู่ ุมชน
4. โครงการสร้างความสัมพันธ์อาจารย์และบุคลากร
5. สนับสนุนการดาเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ”
7. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
8. โครงการจัดการความรู้

150,000
10,000
340,000
500,000
220,000
20,000
150,000
14,000

150,000
10,000
340,000
500,000
220,000
20,000
150,000
14,000

กลยุทธ์ที่ 1.2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างมาตรฐาน งานวิจัย และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของหน่วยงาน
9. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
10. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ
11.โครงการส่งเสริมการจัดทาตาแหน่งทางวิชาการ

150,000
150,000
200,000
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100,000
150,000
200,000

โครงการ
บ.กศ.

แหล่งงบ
กศ.บป. บัณฑิตศึกษา

แผ่นดิน

งบประมาณ
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของหน่วยงาน
12. โครงการบารุงและพัฒนาสารสนเทศ เช่น ระบบ 3D-GF E-Personal และ E-Office.และระบบอื่นๆ
13. โครงการนาเสนอนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน

55,000
50,000

55,000
50,000

100,000
100,000
99,000
35,000
20,000
97,000
70,000
10,000
105,000
70,000
37,000
20,000
60,000
12,000
5,000

100,000
100,000
99,000
35,000
20,000
97,000
70,000
10,000
105,000
70,000
37,000
20,000
60,000
12,000
5,000

กลยุทธ์ที่ 2.1.2 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
14. กิจกรรมประเมินภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับหน่วยงาน
15. โครงการพัฒนาจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
16. โครงการบริหารจัดการงานธุรการ
17. โครงการบริหารจัดการงานการเงิน
18. โครงการบริหารจัดการดาเนินงานพัสดุ
19. โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่
20. โครงการบริหารจัดการงานเลขานุการ
21. โครงการบริหารจัดการงานการเจ้าหน้าที่
22. โครงการบริหารจัดการงานยานพาหนะ
23. โครงการบริหารจัดการงานจัดหาและงานควบคุมพัสดุ
24. โครงการบริหารจัดการงานกองกลาง
25. โครงการบริหารจัดการสานักงานอธิการบดี
26. โครงการบริหารจัดการงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
24. โครงการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์
28. โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน
29. โครงการแห่เทียนจานาพรรษา

กลยุทธ์ที่ 2.1.3 เสริมสร้างมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติการลดใช้พลังงาน การอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
30. โครงการ Green Office
31. โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภยั และการลดใช้พลังงาน
32. โครงการแปลงสาธิตเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง
33. โครงการอาสาร่วมใจมหาวิทยาลัยน่าอยู่
34. นิทรรศการราชภัฏวิชาการ สานักงานอธิการบดี

100,000
35,000
5,000
8,000
20,000
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100,000
35,000
5,000
8,000
20,000

แผนที่ยุทธศาสตร์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
วิสัยทัศน์
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นคุณภาพด้านงานบริการ มีการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มิติด้าน
ประสิทธิผล
มิติด้าน
คุณภาพ

มีองค์ความรู้ นวัตกรรม
และงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ช่วยพัฒนางาน

บุคลากรมีความมั่นคง
ในสายอาชีพ

บุคลากรมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน

บุคลากรมีศักยภาพ
ในทักษะวิชาชีพ

มิติด้าน
ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพบุคลากร

บุคลากร
ทุกระดับ
มีศักยภาพ

มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ระดับชาติ/มีนวัตกรรม/
งานสร้างสรรค์ งาน
บริการเป็นที่ยอมรับ

มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น
จากสังคมเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณภาพ

ระบบงานวิจัยและ
นวัตกรรม
มีประสิทธิภาพ

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ที่มีช่องทางหลากหลาย

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ระบบการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึงทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มิติด้าน
พัฒนาองค์กร

พัฒนานวัตกรรม
งานบริการ

พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร

พัฒนาทักษะ
ด้านงานวิจัย

พัฒนาทักษะและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

พัฒนาทักษะ
ด้านงานบริการ

พัฒนาความสัมพันธ์กับ
บุคคล/องค์กรภายนอก
(สื่อมวลชนและอื่นๆ)
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กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มีระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพช่วยเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพงาน

ระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและแหล่งเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการประกันคุณภาพ

อาคารและสภาพแวดล้อมที่ดี

ระบบบริหารความเสี่ยง
ง

พัฒนาการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาแผน
Green Office
พัฒนาอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อม

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นคุณภาพด้านงานบริการ มีการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

2. สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ โดยการบริหารจัดการ
ที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และก้าวไกลสู่อาเซียน

2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
1.1 บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการ
การทางานเป็นทีม และยกระดับทักษะ
การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ

1.1.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะการ
บริการ กิจกรรม
เสริมสร้าง
กระบวนการทางาน
เป็นทีมและเพิ่มขีด
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
(4 มาตรการ)

ตัวชี้วัดที่ 1-4

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร เพือ่ ตอบสนองนโยบาย
การดาเนินงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

1.2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนา
องค์ความรู้ สมรรถนะในทักษะทางวิชาชีพ
งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของหน่วยงาน

2.1 บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

1.2.1 เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
พัฒนาองค์ความรู้
เสริมสร้างมาตรฐาน
งานวิจัย และ
นวัตกรรมที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการและ
ปัญหาของหน่วยงาน
(4 มาตรการ)

2.1.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการและปัญหาของ
หน่วยงาน (3 มาตรการ)

2.1.2 บริหารองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ 5-9

ตัวชี้วัดที่ 10

ตัวชี้วัดที่ 11-15
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(6 มาตรการ)

2.1.3 เสริมสร้าง
มาตรการเพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติการลดใช้
พลังงาน การอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(3 มาตรการ)

ตัวชี้วัดที่ 16-18

ส่วนที่ 3 : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
1. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมิน ผลยึดหลักการกระจายอานาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีผู้ อานวยการเป็นผู้มีอานาจและบทบาทอย่างเต็มที่ใ นการบริหาร
กลยุทธ์และติดตามประเมินผล และรับผิดชอบติดตามการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบ โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวม
เพื่อให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดาเนินงานและนาเสนอรายงานต่อหน่วยงานกลางเพื่อประมวลผลในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
2. องค์กรการติดตามและประเมินผล
องค์กรที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของกองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประกอบด้วย
2.1) กองกลาง สานักงานอธิการบดี ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานติดตามประเมินผล มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้
- จัดทาสาระสาคัญของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุ ทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์หลัก โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณในระดับกลุ่มงาน
- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการให้บริการในระดับกอง และระดับสานัก เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาเครื่องมือในการติดตามประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับกลไกการบริหารงานในระดับมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ โดยพัฒนาและปรับปรุง คู่มือ/แผนติดตามประเมินผลของกองกลาง สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ และระบบรายงานการติดตามประเมินผล
รวมทั้งการพัฒนา/เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของกอง
- รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากหน่วยงานต่างๆ และนาเสนอความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานทุกไตรมาส และการจัดทารายงานผลสาเร็จของการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานัก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2.2) หน่วยงานในระดับกลุม่ งาน เป็นหน่วยงานเครือข่ายการติดตามประเมินผลของกองมีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้
- วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงของผลผลิ ต ในระดั บ แผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานและเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารในระดั บ กลุ่ ม งานที่ ต อบสนอง
ต่อเป้ าหมายการให้ บ ริ การระดับ กอง เพื่อบู ร ณาการโครงการที่ส าคัญ ในระดับ กลุ่ ม งานและคัด เลื อ กโครงการส าคั ญที่ ต อบสนองต่ อผลส าเร็ จของเป้ าหมายยุท ธศาสตร์
ในระดับกอง สานักและมหาวิทยาลัย ส่งให้สานักงานอธิการบดี เพื่อจัดทาแผนติดตามประเมินผลประจาปี ของสานักสาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มงาน
12

- ดาเนินการติดตาม กากับ ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ ของกองในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ต้อง
เร่งรัดแก้ไขให้การดาเนินงานต่างๆ บรรลุผล รวมถึงการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ แต่เ ป็นโครงการที่เป็นนโยบายสาคัญที่ได้รับ
มอบหมายจากกอง สานัก ที่เกิดขึ้นระหว่างปี โดยใช้แบบรายงานการจัดทารายงานการดาเนินงานที่กาหนด ส่งรายงานกองนโยบายและแผนเพื่อการติดตามประเมินผล
เพื่อบูรณาการผลการดาเนินงานของหน่วยงานระดับกลุ่มงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี เป็นผลสาเร็จของการดาเนินงานในระดับกอง/สานัก
3. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล
3.1) หน่วยงานในระดับกลุ่มงานในสังกัด
- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2560
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2560
3.2) กองกลาง ดาเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวม ดังนี้
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดาเนินงาน
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2560
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560
- รายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560
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ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2560 กองกลาง สานักงานอธิการบดี กับแผนและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรอบแผน
แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์
อุดมศึกษา
สานักงานอธิการบดี มร.กาแพงเพชร
ระยะยาว 15 ปี
ปี 2556-2560
ปี 2556-2560
ฉบับที่ 2
(ปี 2551-2565)
1.พัฒนาคุณภาพ
1. สร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาบุคลากร
บุคลากรทาง
ของบุคลากรและการ ในอุดมศึกษา
การศึกษา
วิจัย

2.การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

4. พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
(ปี 2555-2559)

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(ปี 2555-2559)

4.2 (1) พัฒนาคุณภาพ 1.เปลี่ยนระบบการนา
ทุนมนุษย์ผ่านการพัฒนา องค์กรให้ขับเคลื่อน
ระบบการศึกษา และ
อุดมศึกษาแบบองค์รวม
การฝึกอบรมองค์ความรู้
และทักษะอย่างต่อเนื่อง

ธรรมาภิบาลและการ 4.2 (2) เสริมสร้างธรร
บริหารจัดการ
มาภิบาลด้วยการใช้
อุดมศึกษา
กฎระเบียบต่างๆ ที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้
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แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(ปี 2555-2559)
L = Leader of Change
Management for
Quality Education (All
for Quality Education
and Quality Education
for All) (เปลี่ยนระบบการ
นาองค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม)
S = Satang Utilization
(ปฎิรูปการบริหารการเงิน
อุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ)

นโยบายการ
จัดสรร
งบประมาณ
รายจ่าย
(คสช.) ปี 2559
8.การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis)
1
2
3
4
5
6

1.
2.
3.
4.
5.

จุดแข็ง (Strengths)
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และบุคลากรที่
เอื้อต่อการเรียนการสอน และสนับสนุนให้การบริการแก่ชุมชน
บุคลากรมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน มีจิตบริการ สามารถให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานภายนอกอย่างทั่วถึง
มีระบบ กลไก แผนการดาเนินงานและผลงานที่เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาบุคลากรและ
การปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
ผู้บริหารทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารงานตามพันธกิจ
ผู้บริหารและบุคลากรมีวัฒนธรรมในการทางานที่เน้นความร่วมมือมุง่ เน้นคุณภาพและ
ความสาเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน
มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบตั ิงาน เช่น ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ,ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์
พึงรับ พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (3DGF) ระบบการบริหารงานบุคคล E-Personal

1
2
3
4
5

โอกาส (Opportunities)
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเอื้อต่อการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
มีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการดาเนินงาน
หน่วยงานภายนอกมีแนวปฏิบัติทดี่ ีในการบริหารจัดการที่สามารถเป็นตัวอย่างและเป็นแหล่ง
เรียนรูไ้ ด้
มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทาให้การปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกัน
มหาวิทยาลัยมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากร
รัฐบาลส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) และกาหนดเป็นตัวชี้วัด
ในกระบวนการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
นโยบายการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนทาให้หน่วยงานและบุคลากรได้พัฒนาสู่สากล

1.
2.
3.
4.
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จุดอ่อน (Weakness)
บุคลากรมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับทีส่ ื่อสารได้มีน้อย
บุคลากรขาดทักษะการทางานวิจยั สถาบันทาให้ปริมาณงานวิจยั ยังมีน้อย
การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ขาดการจัดทาแผน Green Office (สานักงานสีเขียว)
บุคลากรบางส่วนขาดจิตสานึกต่อประโยชน์ส่วนรวม

ภัยคุกคาม (Threats)
การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก
ทาให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อ
มีงานนโยบายเร่งด่วนหรืองานใหม่เข้ามาแทรกงานประจาบ่อย
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนน้อยและการเปลีย่ นแปลงราคากลางของวัสดุส่งผล
กระทบต่อการเขียนรูปแบบรายการ การประมาณราคา การจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารสัญญา ทาให้งบประมาณที่ผูกพันสัญญาไม่เพียงพอและเกิดความล่าช้า
กฏ ระเบียบ การบริหารงานรูปแบบใหม่ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปี และการประกันคุณภาพการศึกษา มีการเปลีย่ นแปลงทาให้บุคลากรปรับตัว
ไม่ทัน และภาระงานเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบให้ผู้ปฏิบตั ิงานไม่เพียงพอ

ภาคผนวก : ตารางสรุปผลการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560
ก่อนปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
วิสัยทัศน์ :
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นคุณภาพด้านงานบริการ
การบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
อัตลักษณ์ :
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ :
ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
ค่านิยมหลัก :
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
พันธกิจ :
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
ก้าวไกลสู่อาเซียน
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร เพื่อตอบสนองนโยบายการดาเนินงานและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

หลังปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
(คงเดิม)
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นคุณภาพด้านงานบริการ
การบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
(คงเดิม)
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
(คงเดิม)
ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
(คงเดิม)
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
(คงเดิม)
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
ก้าวไกลสู่อาเซียน
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร เพื่อตอบสนองนโยบายการดาเนินงานและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

16

ก่อนปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

หลังปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ :
1.1 บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการ การทางานเป็นทีม และยกระดับ
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
1.2 ส่งเสริมบุคลากรให้มกี ารพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะในทักษะทางวิชาชีพ
งานวิจัย และนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน
2.1 บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ :
1.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการบริการ กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการ
ทางานเป็นทีมและเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
1.2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างมาตรฐาน
งานวิจัย และนวัตกรรมทีต่ อบสนองต่อความต้องการและปัญหาของหน่วยงาน
2.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการและปัญหาของหน่วยงาน
2.1.2 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
2.1.3 เสริมสร้างมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติการลดใช้พลังงาน การอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตัวชี้วัด : มีจานวนตัวชี้วัด 16 ตัวชี้วัด

(คงเดิม)
1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
(คงเดิม)
1.1 บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการ การทางานเป็นทีม และยกระดับทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
1.2 ส่งเสริมบุคลากรให้มกี ารพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะในทักษะทางวิชาชีพ
งานวิจัย และนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน
2.1 บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
(คงเดิม)
1.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการบริการ กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการทางานเป็น
ทีมและเพิม่ ขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
1.2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างมาตรฐาน งานวิจัย และ
นวัตกรรมทีต่ อบสนองต่อความต้องการและปัญหาของหน่วยงาน
2.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของหน่วยงาน
2.1.2 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
2.1.3 เสริมสร้างมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติการลดใช้พลังงาน การอนุรักษ์ พัฒนา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตัวชี้วัด : มีจานวนตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด แก้ไขชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ,8,9,10,13,15,17 ปี 2560
(ตัดตัวชี้วัดที่ 8 ปี 2559) เพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ 18
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1
2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
3
ระดับความสาเร็จของกระบวนการทางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
4
ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของหน่วยงานและของ
มหาวิทยาลัย

1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการสนับสนุนบุคลากรให้มีทักษะภาษาอังกฤษ
3 ระดับความสาเร็จของกระบวนการทางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ก่อนปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้
ร้อยละของบุคลากรในการพัฒนา
จานวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการด้านงานวิจัยสถาบัน
ระดับความสาเร็จของการจัดทาระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระดับความสาเร็จตามกระบวนการพัฒนาแผน
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

5
6
7
8
9
10
11
12
13

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ผลการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มตี ่อการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

14
15
16
17
18

18

หลังปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้
ร้อยละของบุคลากรในการพัฒนา
จานวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
จานวนงานวิจัยสถาบันสายสนับสนุน
ร้อยละของบุคลากรที่จัดทาคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระดับความสาเร็จตามกระบวนการพัฒนาแผน
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสูม่ หาวิทยาลัย
น่าอยู่
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผน Green Office

รายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผู้กากับ ผู้อานวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ นายอธิวัฒน์ ศรีพุก น.ส.ธนิสรณ์ สุขพร้อม นายอภิชาต โตยิ่ง)
น้าหนัก : ร้อยละ 7
คาอธิบาย : ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม 5) ให้ทาการประเมินให้ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการของส่วนงานต่าง ๆ
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการของส่วนงานต่าง ๆ และด้านการประชาสัมพันธ์ โดยผู้ประเมินเป็นผู้รับบริการทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน
สูตรการคานวณ :
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =
ผลรวมของค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จานวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2.50

2 คะแนน
3.00

3 คะแนน
3.50

4 คะแนน
4.00

5 คะแนน
4.50

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการสารวจความต้องการรับบริการของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ผู้กากับ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานธุรการ/กลุม่ งานพัสดุ)
น้าหนัก : ร้อยละ 6
คาอธิบาย : - พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่มีผลงานการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดทา
คู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น
- บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
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- การนับจานวนบุคลากร สามารถนับบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ ข้าราชการสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
ในสานักงาน และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีการจ้างงานไม่ต่ากว่า 9 เดือน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ – สิ้นปีงบประมาณ และไม่นับรวมบุคลากรประจาที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา ไม่นับรวม
ภาคสนาม
สูตรการคานวณ = จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
จานวนบุคลากรประจาทั้งหมด
X 100
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
ร้อยละ 40

2 คะแนน
ร้อยละ 45

3 คะแนน
ร้อยละ 50

4 คะแนน
ร้อยละ 55

5 คะแนน
ร้อยละ 60

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- จานวนรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- หลักฐานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- จานวนบุคลากรประจาทั้งหมด (จ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อเต็มเวลา และไม่นับรวมภาคสนาม)
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของกระบวนการทางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน (ผู้กากับ ผู้อานวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ น.ส.อุทุมพร สอนบุญเกิด น.ส.ผ่องศรี เทพน้อย)
น้าหนัก : ร้อยละ 6
คาอธิบาย : การบริหารงานที่มีการทางานเป็นทีมที่ได้รับแรงสนับสนุนจากบุคลากรไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการและสายสนับสนุน สาหรับการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งบุคลากร
สายสนับสนุนจะเป็นผู้ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะต่าง ๆ จึงเห็นได้ว่าความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานในทุกองค์กรทุกฝ่ายจะต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ และความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการทางาน เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน เพราะกิจการใด ๆ ก็ตาม
ยากที่จะประสบความสาเร็จได้ด้วยตนเองเพียงคนเดียว หากมีทีมงานที่ดีย่อมจะทาให้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นเป็นที่น่าพึงพอใจ
ประเด็นการประเมิน
1. มีกระบวนการสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรม เช่น การแต่งตั้งคาสั่งปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ หรือ มอบหมายเป็นบันทึกข้อความ
2. มีการจัดประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมของการดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม เช่น ระเบียบวาระการประชุมมอบหมายงาน
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ร้อยละ 80 จากการตรวจสอบรายชื่อการมีส่วนร่วมและระบบบันทึกการมีส่วนร่วมของบุคลากร
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4. มีการประเมินกระบวนการทางานเป็นทีมที่ดี 11 ประการ ของ Woodcock (ปี ค.ศ.1989) จากบุคลากรสายสนับสนุน คือ 1) บทบาทที่สมดุล 2) วัตถุประสงค์ชัดเจนและ
เป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน 3) การเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา 4) การสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน 5) ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์
6) การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 7) ภาวะผู้นาที่เหมาะสม 8) การทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ 9) การพัฒนาตนเอง 10) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
11) การสื่อสารที่ดี
5. สรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในปีถัดไป
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายในรอบปีงบประมาณ 2560
- ระเบียบวาระการประชุมมอบหมายงาน
- รายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมพร้อมสถิติการมีส่วนร่วมจากระบบการมีส่วนร่วมกิจกรรมของบุคลากร
- ผลการประเมินกระบวนการทางานเป็นทีมที่ดี 11 ประการ
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย (ผู้กากับ ผู้อานวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ น.ส.วรรณภา รอดจันทร์)
น้าหนัก : ร้อยละ 6
คาอธิบาย : พิจารณาจากความสาเร็จของการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งหวังให้เกิดการสื่อสารความคิดเห็นข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่าง ๆ
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์การ สถาบัน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในความร่วมมือ
สนับสนุนจากประชาชน ร่วมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯด้วย
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ประเด็นการประเมิน
1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ระดับชาติ
2. มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์/แนะแนวเพื่อจูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยการมีส่วนร่วมของทุกคณะ
3. มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล/องค์กรภายนอก (สื่อมวลชนและอื่น ๆ)
4. มีผลการประเมิน Webometrics อยู่ใน 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ไม่ต่ากว่า 3.51
6. มีการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบของแผน/โครงการ/กิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
- หลักฐานการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจให้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
- หลักฐานการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล/องค์กรภายนอก (สื่อมวลชนและอื่น ๆ)
- รายงานผลการประเมินและการจัดลาดับ Webometrics มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
- รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
- รายงานการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ (ผู้กากับ หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานธุรการ)
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย : กาหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานทั้งจากตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึง ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
ประเด็นการประเมิน
1. มีการกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
2. มีการเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
3. มีการปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
4. มีการประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
5. มีการนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
6. มีการจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
- โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้
- สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสารที่หน่วยงานจัดทาเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้
- เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ตามตัวชี้วัดของโครงการ
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5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 – 6 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของบุคลากรในการพัฒนา (ผู้กากับ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ)
น้าหนัก : ร้อยละ 6
คาอธิบาย : มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการเพิ่มพูนความรู้ตามความต้องการที่จะพัฒนา อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน นับประเภทบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจาสายสานักงาน และลูกจ้างชั่วคราวสายสานักงาน โดยทุกประเภทจะนับการบรรจุเข้าทางานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป
ทั้งนี้ ไม่นับรวมบุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวภาคสนามและบุคลากรที่บรรจุเข้าทางานไม่ถึง 9 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน (5 คะแนน)
สูตรการคานวณ =
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
X 100
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 7 จานวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ผู้กากับ ผู้อานวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
น้าหนัก : ร้อยละ 6
คาอธิบาย : หน่วยงานควรมีวิธีการในการสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน นาไปสู่การปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐาน : จานวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
จานวน 1 ผลงาน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- ผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการนาเสนอบนเวที
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ตัวชี้วัดที่ 8 จานวนงานวิจัยสถาบันสายสนับสนุน (ผู้กากับ ผู้อานวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย : หน่วยงานสายสนับสนุนจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยสถาบันที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริม สนับสนุนครบถ้วน
เพื่อให้สามารถดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ ตลอดจนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน : จานวนงานวิจัยสถาบันสายสนับสนุน
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
จานวน 1 งานวิจัย
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- ผลงานวิจัยสถาบันที่เสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของบุคลากรที่จัดทาคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน (ผู้กากับ ผู้อานวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ)
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย : พิจารณาจากจานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีหรือคู่มือปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับจานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด แสดงผลเป็นร้อยละ
- แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จหรือนาไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ
- คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารประกอบการปฏิบัติงานที่กาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มีคาอธิบายงานที่ปฏิบัติ ประวัติความเป็นมา
มีแผนกลยุทธ์การปฏิบัติ กาหนดตัวชี้วัด การประเมินผล ซึ่งในแต่ละบท/เรื่อง/หัวข้อ ต้องมีความคิดหลัก วัตถุประสงค์ และเนื้อหาสาระที่มีความสมบูรณ์
- การนับจานวนบุคลากร สามารถนับจากจานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการจ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน ไม่นับรวมบุคลากรประจาที่ลาศึกษาต่อ และนับเฉพาะบุคลากรภาคปฏิบัติ
การที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา สายสานักงาน ไม่นับรวมบุคลากรภาคปฏิบัติการที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวและบุคลากรภาคสนาม
สูตรการคานวณ =

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่จัดทาคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
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X 100

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
ร้อยละ 60

2 คะแนน
ร้อยละ 70

3 คะแนน
ร้อยละ 80

4 คะแนน
ร้อยละ 90

5 คะแนน
ร้อยละ 100

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- จานวนและรายชื่อบุคลากรที่จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
- แนวปฏิบัติที่ดีหรือคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการจัดทาเป็นรูปเล่มสามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์
- จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด (จ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ผู้กากับ ผู้อานวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (นายอธิวัฒน์

ศรีพุก) และกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์ (น.ส.วรรณภา รอดจันทร์))

น้าหนัก : ร้อยละ 6
คาอธิบาย : ใช้ผลคะแนนจากการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มหาวิทยาลัย
กาหนด จุดประสงค์ของการรายงานจะเน้นให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้มและภาพรวมขององค์กรในปัจจุบัน ขอบเขตของการรายงานจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสารสนเทศ
หรือจุดประสงค์ในการใช้งาน โดยอาจมีรายงานที่ออกาทุกคาบระยะเวลา รายงานตามต้องการ หรือรายงานตามสภาวการณ์หรือเหตุปกติ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2.50 คะแนน

2 คะแนน
3.00 คะแนน

3 คะแนน
3.50 คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
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4 คะแนน
4.00 คะแนน

5 คะแนน
4.50 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสาเร็จตามกระบวนการพัฒนาแผน (ผู้กากับ ผู้อานวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
น้าหนัก : ร้อยละ 6
คาอธิบาย : หน่วยงานต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์และแผนดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาขององค์กรในการ
ดาเนินพันธกิจ ซึ่งการกาหนดแผนนี้ต้องครอบคลุมจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จุดแข็งจุดอ่อนของหน่วยงาน สภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
และสังคมประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
ประเด็นการประเมิน
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเชื่อมโยง/สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสถาบัน ทั้งนี้การ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
2. มีการนาแผนกลยุทธ์พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจาปี พร้อมกาหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อ
วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนทั้งสองไปสู่บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน
3. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และมีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจาสานักเพื่อพิจารณา
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาสานักเพื่อพิจารณา
5. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจาหน่วยงานไปประกอบการพิจารณาการดาเนินงานระหว่างปี
และ/หรือ การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์และรายงานการประชุมการจัดทาแผนกลยุทธ์ /แผนกลยุทธ์ประจาปี/แผนปฏิบัติราชการประจาปี
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานัก
- แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาสานัก

27

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ผู้กากับ หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานอาคารสถานที่และกลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน)
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย : เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย เพื่อให้ระดับ
ความเสี่ยงและขนาดของความเสียหมายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ รวมทั้งมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบันเป็นสาคัญ
ประเด็นการประเมิน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
อย่างน้อย 1 ด้าน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และดาเนินงานตามแผน โดยผลจากการดาเนินงานตามแผนต้องส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
5. มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาสานักเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติได้ 3 หรือ 4 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติได้ 6 ข้อ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
- แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน
- แบบระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง
- แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานัก
- แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
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ตัวชี้วัดที่ 13 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน (ผู้กากับ ผู้อานวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (น.ส.อุทุมพร สอนบุญเกิด))
น้าหนัก : ร้อยละ 6
คาอธิบาย : ใช้ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินที่มหาวิทยาลัย
กาหนด เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
2.50 คะแนน
3.00 คะแนน
3.50 คะแนน
4.00 คะแนน
4.50 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2559 กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ผู้กากับ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานการเงิน)
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย : หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถ
ดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายและความมั่นคงของสถาบัน มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และมีระบบตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการประเมิน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ และการพัฒนาสถาบันและบุคลากรภายในสถาบัน
3. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของเงินงบประมาณ
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด

29

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 หรือ 4 ข้อ

4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 6 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- แผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน
- รายงานการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
- รายงานความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 15 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล (ผู้กากับ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานเลขานุการ และ กลุ่มงานพัสดุ)
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย : ใช้คะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อานวยการกองกลาง โดยคณะผู้ประเมินเป็นบุคลากรภายในหน่วยงานที่
มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2.50 คะแนน

2 คะแนน
3.00 คะแนน

3 คะแนน
3.50 คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- รายงานผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
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4 คะแนน
4.00 คะแนน

5 คะแนน
4.50 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ผู้กากับ ผู้อานวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน)
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย : มีการดาเนินการรายงานผลตามมาตรการประหยัดพลังงานผ่าน www.e-report.energy.go.th โครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ ซึ่งจัดทาโดยส่วนอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานหมุนเวียน สานักนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ
ประเด็นการประเมิน
1. ไฟฟ้า
ระดับคะแนน
รายละเอียดการดาเนินงาน
คะแนน
1
มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน และ
1.00
รอบ 12 เดือน ตามรูปแบบที่ สนพ.กาหนด
2
2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจาปีงบประมาณ 2560
0.250
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ.กาหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560
2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ประจาปีงบประมาณ 2560 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่
0.250
เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560
3
มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนดโดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333
0.000
4
มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนดโดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199
0.000
5
มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนดโดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 ใน
1.500
กรณีที่ผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 สถาบันอุดมศึกษาจะได้คะแนนระดับที่ 3,4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน
2. น้ามันเชื้อเพลิง
ระดับคะแนน
รายละเอียดการดาเนินงาน
1
มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน ตามรูปแบบที่ สนพ.กาหนด
2
2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้น้ามันเชื้อเพลิงประจาปี
งบประมาณ 2560 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ.กาหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน
กันยายน 2560
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คะแนน
1.00
0.250

ระดับคะแนน
3
4
5

รายละเอียดการดาเนินงาน
2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจาปีงบประมาณ 2560 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม
2559 ถึงเดือนกันยายน 2560
มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิง ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนดโดยอยู่ในช่วง -0.200
ถึง -0.333
มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิง ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนดโดยอยู่ในช่วง -0.091
ถึง -0.199
มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิง ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนดโดยอยู่ในช่วง 0 ถึง 0.090 ในกรณีที่ผลการคานวณ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิงมากกว่า 0 สถาบันอุดมศึกษาจะได้คะแนนระดับที่ 3,4 และ 5 รวมกัน
เท่ากับ 1.500 คะแนน

คะแนน
0.250
0.000
0.000
1.500

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- เอกสารการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
- หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าและรายงานการใช้ไฟฟ้า
- ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานรายงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th
- การแต่งตั้งคณะกรรมการทางาน นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยน่าอยู่ (ผู้กากับ หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานอาคารสถานที่)
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย : มหาวิทยาลัยน่าอยู่ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการสร้างสรรค์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นการประเมิน
1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอาคาสถานที่และสภาพแวดล้อม Green University
2. มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
3. มีกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และเชิงพาณิชย์
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4. มีผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน
5. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบของแผน/โครงการ/กิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสู่ Green University
- หลักฐานการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
- หลักฐานการจัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และเชิงพาณิชย์
- รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
- รายงานการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผน Green Office (ผู้กากับ ผู้อานวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานอาคารสถานที่)
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย : สานักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึง สานักงานและกิจกรรมต่างๆภายในสานักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สาคัญ
จะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่า
ทาแล้วได้อะไร
1. ลดค่าใช้จ่ายในสานักงานจากการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
2. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน
3. เป็นการยกระดับมาตรฐานสานักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
4. ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน
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รายละเอียดสาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในสานักงาน
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ
หมวดที่ 2 ความตระหนักขององค์การ
หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน
หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง
หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หมวด

รายละเอียด

1

การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)
1.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม
1.2 การวางแผนการดาเนินงาน (การระบุประเด็นและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร, กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง,หน้าที่ความ
รับผิดชอบและอานาจหน้าที่)
1.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
การดาเนินงาน Green Office(Operation of Green office)
2.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ
2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสานักงาน
2.4 การจัดการก๊าซเรือนกระจก
2.5 การขนส่งและการเดินทาง
การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource)
3.1 การใช้พลังงาน
3.2 การใช้น้า
3.3 ทรัพยากรอื่นๆ
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2

3

น้าหนัก
(ร้อยละ)

15

20

15

หมวด
4

5

6
7

รายละเอียด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management)
4.1 การจัดการของเสียในสานักงาน
4.2 การจัดการน้าเสียในสานักงาน
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน (Indoor & Outdoor Environmental)
5.1 อากาศ
5.2 แสง
5.3 เสียง
3.4 ความน่าอยู่
การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)
6.1 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจัดจ้างในสานักงาน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
7.1 โครงการและกิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- นโยบายสิ่งแวดล้อม
- การวางแผนการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม
- การใช้พลังงานและทรัพยากร
- การจัดการของเสีย
- สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการปรับปรุง

3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 หรือ 4 ข้อ
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10

15

15
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4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 หรือ 6 ข้อ

5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 7 ข้อ

