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 รายงานการประเมินตนเองของกองกลาง ส านักงานอธิการบดีฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการด าเนินงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 
ทั้งนี้ การรายงานการประเมินตนเองเป็นขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดท าขึ้นตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 2 มีนาคม 2560) โดยรายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนาแผน
และภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารจัดการ และการด าเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน 
โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 10 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา  
การด าเนนิงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดีขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณะกรรมการประจ าส านัก และ
ขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้ประสบความส าเร็จ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการของ
ส านักงานอธิการบดีต่อไป 
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                                                                              ผู้อ านวยการกองกลาง 
 
 
 
  
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข 

สำรบัญ 
 

หน้ำ 
ค ำน ำ……………………………………………………………………………………….………………………………………… ก 
สำรบัญ……………………………………………………………………………………………..………………………..….... ข 
บทสรุปผู้บริหำร…………………………………………………………………………………………........................... ค 
บทที่ 1 ส่วนน ำ…………………………………………………………………………………..…………………………… 1 
บทที่ 2 ส่วนส ำคัญ………………………………………………………………………………………………………….. 4 
   องค์ประกอบที่ 1 กำรพัฒนำแผนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำร 4 
       ตวับ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน………...........................................………...................... 4 
       ตวับ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน..................................................................... 10 
   องค์ประกอบที่ 2 กำรบริหำรจัดกำร 22 
       ตวับ่งชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา........................................................... 22 
       ตวับ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้......................................................... 24 
       ตวับ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง................................................................................... 29 
       ตวับ่งชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ................................................................................ 39 
       ตวับ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน……………...................... 45 
   องค์ประกอบที่ 3 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงำน 51 
       ตวับ่งชี้ที่ 3.1 
       ตวับ่งชี้ที่ 3.2 
       ตวับ่งชี้ที่ 3.3      

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ................................................................ 
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ.........................................................  
ระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน............................…. 

51 
52 
54 

บทที่ 3 ส่วนสรุปผลกำรประเมินและทิศทำงกำรพัฒนำ................................................................. 59 
 
 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค 
 

บทสรุปผู้บริหำร 
 

 การด าเนินงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้แบ่งโครงสร้าง
หน่วยงานออกเป็น 9 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานธุรการ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานอาคาร
สถานที่ และ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ส านักงานผู้อ านวยการกองกลาง) มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 100 คน 
ประกอบด้วย ข้าราชการ 4 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวน 22 คน พนักงานราชการ  
จ านวน 9 คน ลูกจ้างประจ า 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว 59 คน 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา 2560 โดยเริ่มตั้งแต่ 1 
มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 โดยประเมินตามองค์ประกอบ จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนา
แผนและภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารจัดการ การด าเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน 
ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด คะแนนผลการประเมินตนเองในทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.80 โดยทาง
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท ารายผลการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปีซึ่งผลการประเมินดังกล่าว
ท าให้หน่วยงานได้รับทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดท า
แผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 
ประวัติควำมเป็นมำของกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี (โดยย่อ) 
 

ตามที่สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2547 เป็นต้นมา  
มีผลท าให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น  10 หน่วยงาน  และส านักงานอธิการบดี เป็นหนึ่ง
ในหน่วยงานดังกล่าว  ปัจจุบัน กองกลาง ส านักงานอธิการบดีแบ่งโครงสร้างประกอบด้วยกลุ่มงาน ดังนี้  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานธุรการ  กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานการเงิน  กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงาน 
การเจ้าหน้าที่และนิติการ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานอาคารสถานที่   กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน   
 
วิสัยทัศน์  
    กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน  
ให้มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
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แผนผังโครงสร้ำงภำยในองค์กร 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  
  

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

ผู้อ านวยการกองกลาง 

กลุ่มงานธุรการ 
 

กลุ่มงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงานพัสด ุ กลุ่มงาน
ประชาสมัพันธ ์

กลุ่มงาน 
การเจ้าหน้าที่
และนิติการ 

กลุ่มงาน
การเงิน 

กลุ่มงานไฟฟ้า
และอนุรักษ์

พลังงาน 

กลุ่มงานอาคาร
สถานท่ี 

กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 
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คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด ผู้อ านวยการกองกลาง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ์ ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวนฤมล  ส่งต่าย หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน/รักษาการ

หัวหน้างานยานพาหนะ 
นายเอนก  บัวส าลี หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ 
นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ 
นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ 
นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (ส านักงานผู้อ านวยการกองกลาง) 
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โครงสร้ำงผู้บริหำรหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
ผู้อ านวยการกองกลาง 

รักษาการหัวหนา้กลุ่มงานไฟฟา้/
รักษาการหัวหนา้งาน

ยานพาหนะ 

นายเอนก  บวัส าล ี
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พธูร าไพ  
ประภัสสร 

หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ ์

นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ 

นางสาวเกศกนก  ไทยแท ้
หัวหน้ากลุ่มงานพัสด ุ

นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

และนิติการ 

นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง 
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที ่

นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

นางสาวนฤมล  ส่งต่าย 
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 



 
บทท่ี 1 
ส่วนน ำ 

 

1. ช่ือหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ 
1.1 ชื่อหน่วยงำน  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
1.2 ที่ตั้ง 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 
อาคารกลุ่มงานอาคารสถานที่ 

1.3 ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
 ตามที่สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2547 เป็นต้นมา  
มีผลท าให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น  10 หน่วยงาน  และส านักงานอธิการบดี เป็นหนึ่ง
ในหน่วยงานดังกล่าว  ปัจจุบัน กองกลาง ส านักงานอธิการบดีแบ่งโครงสร้างประกอบด้วยกลุ่มงาน ดังนี้  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานธุรการ  กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานการเงิน  กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงาน 
การเจ้าหน้าที่และนิติการ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานอาคารสถานที่   กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน   

 
2. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มี

คุณภาพ มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
 
พันธกิจ (Mission) 

    1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
            2. สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
             3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือตอบสนองนโยบายการด าเนินงาน
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
          1.  การยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
          2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
 
  เป้ำประสงค์ (Goals) : 
     1. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย และ
นวัตกรรม 
    2. มีระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล 
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   กลยุทธ์ 
    1.1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอ้ือต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
    1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
    2.1 พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
    2.2 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
    2.3 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) 
    2.4 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
3. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมประเภทบุคคล 
 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
ข้าราชการพลเรือน (PC) 4 

ลูกจ้างประจ า 6 
พนักงานมหาวิทยาลัย 22 
พนักงานราชการ 9 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง 59 
รวม 100 

     ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561 
 
4. งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 (จ าแนกตามหมวดรายจ่าย) กองกลำง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งงบ ได้รับกำรจัดสรร 
งบ บกศ.  3,218,600 บาท 
รวม  3,218,600 บำท  
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5. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2559 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ระบบบริหำรควำมเสี่ยง  
1. ควรมีการจัดโครงการที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการตาม

เกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
2. จัดท านโยบายสิ่งแวดล้อมตามหมวด 
3. จัดประชุมคณะกรรมการทั้ง 7 หมวด 
4. ด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
5. จัดส่งเข้าประกวดส านักงานสีเขียว  
เดือนมกราคม 2560 
6. รับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว อาคาร 
14 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 

ระบบบริหำรงำนคุณภำพ  
1. อธิบายหลักในการก าหนดกระบวนงานหลักและแนว
ทางการก าหนดกระบวนงานหลัก 

1.จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อก าหนดภาระ
งานหลักของกระบวนงานหลักให้กับข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ า 
2. ทบทวนกระบวนงานหลักของบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ตรงกับสายงานและมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ก.พ.อ. 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
1. ควรเขียนผลการด าเนินการให้เห็นถึงท่ีมาของกรอบการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เครื่องมือในการศึกษา
ความพึงพอใจ กระบวนการในการสร้างเครื่องมือให้มีความ
เที่ยงตรง อธิบายถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
แหล่งข้อมูลให้ชัดเจน 

1. ออกแบบการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการโดยศึกษาจากแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นกรอบการประเมิน 
2. จัดส่งแบบประเมินฯให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน 
ตรวจสอบเนื้อหาของการให้บริการ  

ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน  
1. ควรเขียนผลการด าเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ในทุก
ประเด็น และแสดงให้เห็นรายละเอียดของการด าเนินงานและ
ผลของการด าเนินการ แสดงให้เห็นทั้งแผนการบริหารและ
แผนการพัฒนาบุคลากรแยกเป็นส าหรับสายวิชาการกับสาย
สนับสนุน 

1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2560 
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของแผนจากปีการศึกษา 
2559 น ามาจัดท าแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 และด าเนินการ 
ตามแผนฯ 
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บทที่  2  ส่วนส ำคัญ 

กำรประกันคุณภำพภำยในส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน 
องค์ประกอบที่ 1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 

กำรพัฒนำแผนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำร 
กระบวนกำรพัฒนำแผน 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล

การวิเคราะห์ SWOT และความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี  
โดยเช่ือมโยง/สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสถาบัน 
ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกดิ
จากการมสี่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

     กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการ ดังนี้      
     1. มีการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของส านักงาน
อธิการบดี พ.ศ. 2561–2565 (กล.1.1-1-1)  โดยน าผลการ
วิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน 
มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนฯ เพื่อเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
โดยมีการประชุมของคณะกรรมการทบทวน 
แผนกลยุทธ์ 2561 –2565 และแผนปฏิบัตริาชการ  
ประจ าปีงบประมาณ  2561 ส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 
9 ตุลาคม  2560  เวลา  09.00 -16.00 น. ณ  ห้อง
ประชุมช้ัน 4 อาคาร 14 (กล.1.1-1-2)   
ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าวท าให้เกิดการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ส านักงานอธกิารบดี เพื่อถ่ายทอดไป
ยังท้ัง 3 กอง เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 2561 
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2560   
เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ วาระที่ 5.4  หน้า 5  (กล.1.1-1-3)   
     2. กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจ าปี 2561 ท่ีสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลยั และแผนกลยุทธ์ของส านักงาน ดังนี้ 
      2.1 วิสัยทัศน์ 
        กองกลาง 
        กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานท่ี
มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ มีการ
บริหารจดัการทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า   สอดคล้องกับ 
       ส านักงานอธิการบดี 
       ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้น
ให้บริการพัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ มีการบริหาร

กล.1.1-1-1 แผนกลยุทธ์  
พ.ศ. 2561 – 2565 
ส านักงานอธิการบด ี
กล.1.1-1-2 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ 2561 –
2565 และแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ  2561  
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
2560  
กล.1.1-1-3 รายงาน
การประชุมครั้งท่ี 
3/2560 เมื่อวันท่ี 25 
ตุลาคม 2560 
วาระที่ 5.4  หน้า 5 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
จัดการทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า และพัฒนานักศึกษาให้เป็น
ที่ยอมรับของสังคม          สอดคล้องกับ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
       เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
        2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
        กองกลาง 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคณุภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา      สอดคล้องกับ 
        ส านักงานอธิการบด ี
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคณุภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา      สอดคล้องกับ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐาน 
การผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
       2.3 เป้ำประสงค์ 
        กองกลาง 
        เป้าประสงค์ที่ 1 
        เป้าประสงค์ที่ 1 บุลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัยและ
นวัตกรรม   สอดคล้องกับ 
        ส านักงานอธิการบด ี
        เป้าประสงค์ที่ 1 บุลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัยและ
นวัตกรรม  สอดคล้องกับ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
        เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑติคร ูครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
        กองกลาง 
        เป้าประสงค์ที่ 2 
        เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบบรหิารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภบิาล   สอดคล้องกับ 
        ส านักงานอธิการบด ี
        เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบบรหิารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภบิาล   สอดคล้องกับ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
        เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบบรหิารจัดการที่ทันสมยั 
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
        2.4 กลยุทธ์ 
        กองกลาง 
        กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อ
ต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
        กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้ 
ผลิตสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
        กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรบัการ
เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์
        กลยุทธ์ที่ 2.2 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
        กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนามหาวิทยาลัยดา้นกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสเีขียว (Green University) 
        กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยั  
สอดคล้องกับ ส านักงานอธิการบด ีทุกกลยุทธ์ และ
สอดคล้องกับ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
        4.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการ
รักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา สมรรถนะบุคลากรใหเ้ป็น
มืออาชีพ 
        4.2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการทีด่ ี
        4.3 พัฒนากระบวนการท างานให้มี ประสิทธิภาพ
โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็น
มหาวิทยาลยั อิเล็กทรอนิกส ์
        4.4 สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการเรยีนรู้ ผลิตสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
        4.5 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและ 
สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสเีขียว (Green University)  
และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (ECO University) 
        4.6 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 2 มกีารน าแผนกลยุทธ์ที่พัฒนาไปสู่
แผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อม
ก าหนดตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าป ีและ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัดเพื่อ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนทั้ง
สองไปสู่บุคลากรทุกระดบัภายใน
หน่วยงาน 

        กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการ ดังนี้ 
        1. มีการน าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561-2565  
ของส านักงานอธิการบดี มาจัดท าเป็นแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปี 2561  (กล.1.1-2-1) 
        2. มีการก าหนดตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัดเพื่อวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงาน โดยมตีัวช้ีวัด ดังนี้ 
           - ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์  จ านวน 19 ตัวช้ีวัด 
           - ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัตริาชการ จ านวน 11 
ตัวช้ีวัด 
        3. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการของแผนกลยุทธ์  
ดังนี้ (กล.1.1-2-2) 
           - แผนงาน/โครงการของแผนกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบดี จ านวน 42 โครงการ  มีตัวช้ีวัด ท้ังหมด 126 
ตัวช้ีวัด 
           

กล.1.1-2-1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  
พ.ศ. 2561 กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี
กล.1.1-2-2 แผนงาน/
โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
          - แผนงาน/โครงการของแผนปฏิบัตริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
จ านวน 34 โครงการ มีตัวชี้วัด ทั้งหมด 109 ตัวช้ีวัด 
          4. จัดให้มีการประชุมหัวหน้างานและบุคลากร 
ทุกระดับเพื่อถ่ายทอดแผนฯ ที่ระบุ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน และผูร้ับผดิชอบ ไปสู่ระดับ
หน่วยงานสู่ระดับบุคคลพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (กล.1.1-2-3) 

กล.1.1-2-3 หนังสือ
เชิญประชุม/รายงาน
การประชุม 

 3 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี และมีการติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของ
แผนปฏิบัติการประจ าป ีอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา 

       กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ด าเนินการ ดังนี้ 
       1. มีการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การโครงการที่จ าแนกไว้ในแตล่ะพันธกิจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ 2561  
(กล.1.1-3-1) 
        2. มีการตดิตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดต่างๆ 
โดยมีการจัดท าบันทึกข้อความก ากับติดตามปีละ 4 ครั้ง 
เพื่อให้รายงานผลตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ และมีการ
รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน ดังนี ้
            - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 
เดือน มีจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด 33 
โครงการ ตัวช้ีวัดทั้งหมด 106 ตัวช้ีวัด ผลการบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 98 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 92.45 
คิดเป็นร้อยละ ไม่บรรลเุป้าหมาย จ านวน 8 ตัวช้ีวัด  
คิดเป็นร้อยละ 7.54 (กล.1.1-3-2) พร้อมเสนอ 
ต่อคณะกรรมการประจ าส านัก ครัง้ที่ 3/2560 วันท่ี 25 
ตุลาคม 2560 วาระที่ 5.1 (1) (กล.1.1-3-3) 
           - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
มีจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ท้ังหมด 34 
โครงการ ตัวช้ีวัดทั้งหมด 109 ตัวช้ีวัด ผลการบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 58 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 53.21 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 49 ตัวช้ีวัด คิดเป็น 
ร้อยละ 44.95 ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวช้ีวัด  
คิดเป็นร้อยละ 1.83 (กล.1.1-3-4) พร้อมเสนอต่อ
กรรมการประจ าส านักครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 27 เมษายน 
2561 วาระที ่4.1 (1) (กล.1.1-3-5) 

กล.1.1-3-1 ปฏิทินการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
กล.1.1-3-2 รายงานผล
การติดตามและประเมิน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
กล.1.1-3-3 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี 3/2560 
วันท่ี 25 ตุลาคม 2560 
วาระที ่5.1 (1)  
กล.1.1-3-4 รายงานผล
การติดตามและประเมิน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รอบ 6 
เดือน 
กล.1.1-3-5 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี1/2561 
วันท่ี 27 เมษายน 2561 
วาระที ่4.1 (1)  

 4 มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

         กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการน าผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 มาใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการ โดยมีการเปรยีบเทียบ
ผลงานในช่วง 4 ปี พ.ศ. 2558, 2559, 2560 และ 2561 
(กล.1.1-4-1) และรายงานผลต่อกรรมการประจ าส านัก

กล.1.1-4-1 รายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผน
กลยุทธ์ พ.ศ. 2558 – 
2561 
อ้ำงซ้ ำ กล.1.1-3-4 
รายงานการประชุม
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
เพื่อพิจารณา ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 27 เมษายน 2561  
เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 4 วาระที่ 4.2 (1)  
ปีงบประมำณ 2560 หน่วยงำนมีผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดในแผน รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
(กล.1.2-2-2) 
          กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 18 ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 13  ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
72.22 ไม่บรรลผุล 5 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 27.77 คะแนน 3.81  
ปีงบประมำณ 2561 หน่วยงำนมผีลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดในแผน รอบ 6 เดือน ดังนี้ (กล.1.2-2-3) 
        กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 11 ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 2  ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
18.18 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 8  ตัวช้ีวัด ร้อยละ 
72.72 ไม่บรรลผุล  1  ตัวช้ีวัด ร้อยละ 9.09คะแนน 
2.0515 
รอบ 9 เดือน ดังนี้ 
       กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 11ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 7 ตัวช้ีวัด  
คิดเป็นร้อยละ 63.63 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 3 ตัวช้ีวัด  
ร้อยละ 27.27 ไม่บรรลุผล  1  ตัวช้ีวัด  
ร้อยละ 9.09 คะแนน 3.07(กล.1.2-2-4) 

คณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี1/2561 
วันท่ี 27 เมษายน 2561 
วาระที ่4.2 (1) หน้า 3  
กล.1.2-2-2 รายงาน
สรุปผลการปฏิบตัิ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกองกลาง  
รอบ 12 เดือน 
ปีงบประมาณ 2560 
กล.1.2-2-3 รายงาน
สรุปผลการปฏิบตัิ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกองกลาง รอบ 
6 เดือน ปีงบประมาณ 
2561 
กล.1.2-2-4 รายงาน
สรุปผลการปฏิบตัิ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกองกลาง รอบ 
9 เดือน ปีงบประมาณ 
2561 

 5 มีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป
ประกอบการพิจารณาการ
ด าเนินงานระหว่างปี และ/หรือ 
การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

       กองกลาง ส านักงานอธิการบดี น าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าส านัก 
(กล.1.1-5-1) ร่วมกับรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ  
ในรอบปีงบประมาณ 2560 ท่ีผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลส าคัญ
ในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
2561-2565 (กล.1.1-5-2) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
       ข้อเสนอแนะ 
       1. ด าเนินการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามไตรมาสในปีถัดไป 
       ผลการปรับปรุง 
       1. จัดท าบันทึกข้อความติดตามการใช้จ่ายเงิน 
รายไตรมาส 
       ข้อเสนอแนะ 
       2. จัดท าระบบก ากับตดิตามการด าเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัตริาชการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนในปีถัดไป 
       ผลการปรับปรุง 
       2.1 จัดท าระบบก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี 
       2.2 จัดท าบันทึกข้อความให้รายงานผลการ

กล.1.1-5-1 แผนการ
ปรับปรุงตามผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของ
กรรมการประจ าส านัก 
กล.1.1-5-2 แผนกล
ยุทธ์ พ.ศ. 2561-2565
ส านักงานอธิการบด ี 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ด าเนินงานตามไตรมาสก่อนปิดไตรมาสทุกครั้ง 
       ข้อเสนอแนะ 
         3. แผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ ส าหรับความ
เสี่ยงด้านผลงานการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนเห็นควรให้ด าเนินการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ในการท าผลงานให้มากข้ึน 
        ผลการปรับปรุง 
        3.1 มีการจัดท ากรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน  
เพื่อก าหนดความก้าวหนา้ในสายงานของบุคลากร 
สายสนบัสนุน 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

 5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

 5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :     

นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด 
 

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1073 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1051 
E-mail : …………………………………………………………. E-mail : took.kpru@gmail.com 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.2 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 ผู้บริหารด าเนินการก าหนด
วิสัยทัศน์และถ่ายทอดวิสยัทัศน์ไป
ยังบุคลากรทุกระดับภายใน
หน่วยงาน 

1. ผู้บริหารก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ของหน่วยงาน
ในการด าเนินงาน เพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุ
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด าเนินการจัดท าแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 2561  
โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ “กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนา
งาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า” (กล.1.2-1-1) 
2. มีการน าเสนอแผนกลยุทธ์  ประจ าปี 2561 – 
2565 และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 2561 เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี โดยไดร้ับการพิจารณาแผนจาก
คณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 
25 ตุลาคม 2560  เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุม
ช้ัน 4  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ วาระ5.3 
(กล.1.2-1-2)  
3. จัดให้มีการประชุมหัวหนา้งานและบุคลากรทุก
ระดับเพื่อถ่ายทอดแผนฯ ที่ระบุ ตวัช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน และผูร้ับผดิชอบ ไปสู่ระดับ
หน่วยงานสู่ระดับบุคคล (กล.1.2-1-3)  
4.  กองกลางฯ  ได้จดัใหม้ีการเผยแพร่ วิสยัทัศน์  
ปรัชญา  และพันธกิจ ให้กับบุคลากรรบัทราบ  ผา่นทาง
เว็บไซต์ http://ga.kpru.ac.th (กล.1.2-1-4) 

กล.1.2-1-1  
แผนกลยุทธ์ 2561/ 
แผนปฏิบัตริาชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
 
 
 
 
กล.1.2-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านัก ครั้งท่ี 3/2560 
เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2561  
วาระที่ 5.3  
 
 
กล.1.2-1-3  หนังสือเชิญ
ประชุม/รายงานการประชุม 
 
 
กล.1.2-1-4 
http://ga.kpru.ac.th 

 2 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 
ประการ ที่ค านึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย โดย
อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาลครบถ้วนท้ัง 
10  ประการ โดยหน่วยงานไดจ้ัดให้บุคลากรได้
ประเมินผลความคดิเห็นเกีย่วกับการบริหารงาน 
และธรรมาภิบาล ซึ่งมผีลคะแนนอยู่ในระดับมาก  
( x =3.83) (กล.1.2-2-1) 
หลักประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก ( x = 3.85) 
หลักประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.77) 
หลักการตอบสนอง อยู่ในระดับมาก ( x = 3.81) 
หลักภาระรบัผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.92) 
หลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ( x = 3.86) 

กล.1.2-2-1 รายงานผล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานและธรรมาภิบาล
ของผู้อ านวยการกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  
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หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.81) 
หลักการกระจายอ านาจ อยู่ในระดับมาก  
( x = 3.76) 
หลักนิติธรรม อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.88) 
หลักความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก ( x = 3.78) 
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.82) 
1.หลักประสิทธิผล ผูบ้ริหารสามารถบริหารงานให้
หน่วยงานมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมำณ 2560 หน่วยงำนมีผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
(กล.1.2-2-2) 
          กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 18 
ตัวช้ีวัด ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 13  ตัวช้ีวัด  
คิดเป็นร้อยละ 72.22 ไม่บรรลผุล 5 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 
27.77 คะแนน 3.81  
ปีงบประมำณ 2561 หน่วยงำนมผีลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
(กล.1.2-2-3) 
        กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 11 
ตัวช้ีวัด ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 2  ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ 18.18 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 8  ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 72.72 ไม่บรรลุผล  1  ตัวช้ีวัด ร้อยละ 9.09
คะแนน 2.0515 
รอบ 9 เดือน ดังนี้ 
       กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 11
ตัวช้ีวัด ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 7 ตัวช้ีวัด  
คิดเป็นร้อยละ 63.63 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 3 
ตัวช้ีวัด  ร้อยละ 27.27 ไม่บรรลผุล  1  ตัวช้ีวัด  
ร้อยละ 9.09 คะแนน 3.07(กล.1.2-2-4) 
2.หลักประสิทธภิำพ  ผู้บริหารสนับสนุนให้แต่ละ
งานมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจดัการที่ท าให้
หน่วยงานใช้ทรัพยากรต่างๆ หรือคิดค้นนวัตกรรม/
แนวปฏิบัติที่ดีให้เกดิประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพการท างานท่ีดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินงาน  ดังนี้  
         1. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการความรู้
เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to 
Research : R2R) เพื่อให้บุคลากรความสามารถใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-2 รายงานสรุปผล
การปฏิบัตริาชการตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
กองกลาง รอบ 12 เดือน 
ปีงบประมาณ 2560 
 
กล.1.2-2-3 รายงานสรุปผล
การปฏิบัตริาชการตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
กองกลาง รอบ 6 เดือน 
 
 
 
กล.1.2-2-4 รายงานสรุปผล
การปฏิบัตริาชการตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
กองกลาง รอบ 9 เดือน 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-5 คู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีเกีย่วกับการ
จัดการความรู้เรื่องการ
พัฒนางานวิจัยจากงาน

http://www.r2rthailand.org/
http://www.r2rthailand.org/
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การสังเคราะห์ปญัหาจากงานประจ าและพัฒนาเป็น
งานวิจัยได ้และเพื่อให้บุคลากรไดแ้นวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานประจ าของตนเองสู่งานวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กล.1.2-2-5) 
       2. อาคารต้นแบบส านักงานสีเขียว 
มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร เป็นการด าเนินงาน
เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญใน
ปัจจุบันจะช่วยให้ส านักงานมีการบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นแนวทางในการลดปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และก้าวสูส่ านักงานท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมใน
ระดับสากลตามเกณฑ์กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (กล.1.2-2-6) 

     3. โครงการปิด-เปดิอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน 
เพื่อการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารเรยีนรวม
และอ านวยการและอาคารอื่น ๆ สามารถลด
ค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งสาธิตและต้นแบบการลดใช้
พลังงานไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานอื่น ๆและเพื่อ
ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกดิการลดใช้พลังงานให้
บรรลเุป้าหมายตามแผนอนรุักษ์พลังงาน  
(กล.1.2-2-7) 
3.หลักกำรตอบสนอง 
     ผู้บริหารสามารถด าเนินการเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจในให้ผู้รบับริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียได้รับบริการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ดังนี ้
     1. มีระบบและกลไกมาตรการ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน เพื่อการด าเนินการเกี่ยวกับการรับฟัง 
เสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรยีนจากผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย และจัดท าช่องทางการร้องเรียน 
จ านวน 6 ช่องทาง พร้อมทั้งระบุขั้นตอน/
กระบวนการจดัการเรื่องร้องเรยีน และการ
ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนไว้อยา่งชัดเจน  
(กล.1.2-2-8)  
     2. การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา 
2560 มีผลการประเมินความพึงพอใจ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4.084 ระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 81.68  และมผีลของแต่ละหน่วยงาน 
ดังนี ้

ประจ า (Routine to 
Research : R2R) 
 
 
 
กล.1.2-2-6 แนวปฏิบัติที่ดี
อาคารต้นแบบส านักงานสี
เขียว 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-7 โครงการปิด-
เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-8 ระบบและ
กลไกมาตรการ การจดัการ
เรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-9 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 
 
 

http://www.r2rthailand.org/
http://www.r2rthailand.org/
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1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ส านักงานกองกลาง) มีผล
ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.05 
 2. กลุ่มงานธุรการ  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม = 4.13 
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มีผลความพึงพอใจ 
ในระดับมาก ค่าเฉลีย่รวม = 4.12 
4. กลุ่มงานการเงิน  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม = 4.08 
5. กลุ่มงานพัสดุ  มผีลความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม = 4.07 
6. กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี  มีผลความพึงพอใจใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.05 
7. กลุ่มงานเลขานุการ  มีผลความพึงพอใจในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่รวม = 4.12 
8. กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน  มีผลความพึง
พอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.08 
9. กลุ่มงานอาคารสถานท่ี  มีผลความพึงพอใจใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.00 (กล.1.2-2-9) 
4. หลักภำระรับผิดชอบ (กล.1.2-2-10) 
       1. มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรโดยกลุม่
งานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการได้มกีารประกาศ   
เรื่อง  มาตรการ  กลไก  หรือการวางระบบในการ
บริหารผลการปฏิบตัิงานและการด าเนินการกับ
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตังิานต่ า  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมขั้นตอน  ทบทวนและ
พิจารณามาตรการ  กลไก  หรือการวางระบบในการ
บริหารผลการปฏิบตัิงานและการด าเนินการกับ
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตังิานต่ า  
      2. ได้มีกรอบแนวทางการบรหิารผลการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่  
(บุคลากรของมหาวิทยาลัย) ผูม้ีผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานต่ า  ดังนี ้
           2.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน   
              2.1.1. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน
หรือการประเมินการปฏบิัติราชการ  มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏก าแพงเพชรได้ก าหนดให้บคุลากรประเภท
ต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจ าของ
มหาวิทยาลยั  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัมีความตระหนักในหน้าท่ีราชการและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-10 
ประกาศมหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  
ระบบและกลไกในการ
บริหารผลการปฏิบตัิงาน  
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร/ระบบและ
กลไกการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร/ระบบและ
กลไก 
ในการด าเนินการกับ
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีผลสมัฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานต่ า 
/ขั้นตอนการด าเนินการ
เกี่ยวกับการปฏบิัติงานใน
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ า 
 
 
 

file:///E:/มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร%209999/EB5/EB%205-3%20%20ระบบและกลไกในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.pdf
file:///E:/มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร%209999/EB5/EB%205-3%20%20ระบบและกลไกในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.pdf
file:///E:/มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร%209999/EB5/EB%205-3%20%20ระบบและกลไกในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.pdf
file:///E:/มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร%209999/EB5/EB%205-3%20%20ระบบและกลไกในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.pdf
file:///E:/มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร%209999/EB5/EB%205-3%20%20ระบบและกลไกในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.pdf
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การปฏิบัตริาชการของตน  ซึ่งตัวช้ีวัดที่ใช้ส าหรับการ
ประเมินฯ  ไดม้าจากคณะกรรมการทบทวนระบบ
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลยั 
            2.1.2 การพิจารณาผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของงานหรือการประเมนิการปฏิบัติ
ราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร  โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินระดับคณะ/ส านัก/สถาบนั  เป็นผู้พิจารณา
ช้ันแรก  และส่งผลการประเมินใหก้ับคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาใน
ช้ันท่ีสอง  จากนั้นจะส่งผลการพิจารณาให้แก่
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน  ระดับมหาวิทยาลยั  ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการในขั้นสุดท้าย   
         2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษ
ต่อบุคลากร  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัตริาชการ
ของบุคลากร  และผลดี  (ให้คุณ)  ต่อการเลื่อน
เงินเดือนโดยตรง  เช่น  ผู้ที่มีผลการปฏิบัตริาชการ
อยู่ในระดับดเีด่น  จะไดร้ับอัตราการเลื่อนเงินเดือนท่ี
สูงกว่าผู้ที่มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการที่อยู่ใน
ระดับดีมาก  ดี  หรือพอใช้  เป็นตน้  และไมม่ีผลดี  
(ให้โทษ)  ส าหรับบุคลากรผู้ทีม่ีผลการปฏิบัตริาชการ
อยู่ในระดับต้องปรับปรุงจะไมไ่ด้รบัการพิจารณาให้
เลื่อนเงินเดือน   
         2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้
ก าหนดวิธีการ  ขั้นตอน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ไว้ใน
ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  ส าหรับการ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มผีลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน
ต่ า  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรได้ก าหนดให้
จัดท าค ามั่นในการพัฒนาตนเอง  ตามวิธีการ  
ขั้นตอน  และมผีู้ที่เกี่ยวข้องไว้ในประกาศของ
มหาวิทยาลยั   
   3. มหาวิทยาลยัได้มีการก าหนดกลไกการก ากับ
ติดตามการประเมินการปฏิบัตริาชการ  บุคลากร
ประเภทต่างๆ  ของมหาวิทยาลยั  ได้แก่  ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา พนกังานมหาวิทยาลัย  
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พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจ าของ
มหาวิทยาลัย  ให้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติ
ราชการอย่างต่อเนื่อง  ทุกๆ  6  เดือน  (ยกเว้น
พนักงานราชการ  จะประเมินฯ  ปีละ  1  ครั้ง) 
ส าหรับบคุลากรที่ไดร้ับผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการในระดับต้องปรับปรุงจะตอ้งจัดท าค ามั่นใน
การพัฒนาตนเอง  และให้มีการรายงานผลการ
พัฒนาจากผู้บังคับบัญชาทุกๆ 2 เดือน 
5. หลักควำมโปร่งใส 
  ผู้บริหารมีกระบวนการด าเนินการเปิดเผยอยา่ง
ตรงไปตรงมา  ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไมต่้องห้ามตามกฎหมายได้
อย่างเสรี โดยมผีลการด าเนินงานเป็นไปตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ได้คะแนนตามแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – based) 100 
คะแนน ดังนี ้
     1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
         - มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน EB1(1)  
         -  มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
EB1(2) 
     2. กลุ่มงานพัสดุ 
          - มีการวิเคราะห์ผลการจดัซื้อ 
จัดจ้างประจ าปี (ที่ผ่านมา)  EB3(1)  
          - มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสรมิความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจดัจ้าง  EB3(2)  
          - มีการเผยแพร่แผนการจดัซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี  EB3(3)  
          -  มีการเผยแพร่บันทึกรายละเอยีดวิธีการ
และขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้างอย่างเป็นระบบ  
EB3(4)   
     3. กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการ  
        - มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการบริหารผลการปฏิบัตงิานและการ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มผีลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 
EB5  
       - มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับสินบน EB8  

 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-11 ผลการ
ประเมินตามแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
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       - มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าท่ี
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน  EB12(1)   
      4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
          - มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการจดัการเรื่องร้องเรยีนของหน่วยงาน เพื่อ
รับข้อร้องเรียนและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนต่าง ๆ 
ให้มีความโปร่งใส EB7   
          - มีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความ
สะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดง
ขั้นตอน  ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต EB12(2)     
(กล.1.2-2-11) 
       5. มีการรายงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการประจ า
ส านกังานอธิการบดเีพื่อโปรดพิจาณา  
(กล.1.2-2-12) 
6. หลักกำรมีส่วนร่วม  
   กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดใหผู้้บรหิาร 
บุคลากร และนักศึกษาเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี ้
   1.  มีการประกาศนโยบาย 5 ส. อาคารเรียนรวม
และอ านวยการ (อาคาร 14) โดยได้น าเอาระบบ  
5 ส. ซึ่งเป็นระบบการท ากิจกรรม 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนสิัย  
มาใช้เป็นพื้นฐานการจัดการองค์กร เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในสถานท่ีท างานของหน่วยงาน 
สร้างนิสยัพื้นฐานของบุคลากรใหม้ีความเป็นระเบยีบ 
เรียบร้อย ในการจัดสถานท่ีท างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและการให้บริการ 
เป็นที่ประทับใจแก่ผูร้ับบริการ (กล.1.2-2-13) 
     2. มีการประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการ
ส านักงานสีเขียว ในการจัดการองค์การด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปสูส่ านักงานสีเขียว  (Green 
office)  เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม 
มีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามเปา้หมาย จึงประกาศ
นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการส านกังานสีเขียวให้
คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน 
มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม  
(กล.1.2-2-14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-12 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งท่ี 3/2560 และครั้งท่ี 
1/2561 
 
 
 
กล.1.2-2-13 ประกาศ
นโยบาย 5 ส. อาคารเรยีน
รวมและอ านวยการ (อาคาร 
14) /ภาพถ่ายภายในห้อง
ส านักงานและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 
 
 
 
กล.1.2-2-14 ประกาศ
นโยบายสิ่งแวดล้อม
โครงการส านักงาน 
สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 
2561/ภาพถ่ายกิจกรรมสี
เขียว 
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     3. มีการประเมินผู้บริหารโดยบุคลากร เพื่อรับ
ฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง  
(กล.1.2-2-15) 
7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (กล.1.2-2-16) 
  ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบตามโครงสรา้งการบริหารองค์กร ให้กับ
หน่วยงานอย่างชัดเจน โดยมอบหมายอ านาจหน้าที่
ให้กับผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากลุม่งานต่างๆ ให้มี
ความรับผิดชอบในงานท่ีเกี่ยวข้อง 
8. หลักนิติธรรม (กล.1.2-2-17) 
   1. ผู้บริหารมีการใช้อ านาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ  ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม  ไมเ่ลือกปฏิบัติ  และค านึงถึงสิทธิ
เสรภีาพของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย  โดยจะด าเนินการ
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่บัญญตัไิว้ในกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ท่ีระบุว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดที่แต่งตั้ง และน า กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆ มาบังคับใช้กับ
บุคลากรทุกระดับให้ถือปฏบิัติอย่างเท่าเทียมกัน 
   2. มีการก าหนดระบบกลไกการปองกันการรับ
สินบนและกรอบแนวทางการปองกันการรับสินบน 
และอธิการบดีสั่งการใหน าระบบกลไกและกรอบแนว
ทางการปองกันการรับสินบน ดังกลาวไปปฏิบัต ิ
อยางเปนรูปธรรม โดยมหาวิทยาลยัมีการด าเนินการ
ตามระบบกลไกและกรอบแนวทางการปองกัน 
การรับสินบน ดังนี้ (กล.1.2-2-18)   
        1. มหาวิทยาลยัได้จัดท าประกาศนโยบายด้าน
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้น
ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์ 
สุจรติ ไมร่ับสินบน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อ
ประโยชน์  ปลอดจากทุจรติเชิงนโยบาย ซึ่งกองกลาง
ส านักงานอธิการบดี ยดึถือเป็นแนวปฏิบัต ิ
        2. วางแผนการด าเนินงานการป้องกันการรับ
สินบน ทั้งด้านการปลุกจิตส านึกไม่รับสินบนทุก
รูปแบบและด้านการป้องกันการรบัสินบน 
        3. มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันการรับสินบนตามแผนการด าเนินงาน ดังนี้  
           3.1 ด้านการปลุกจิตส านกึไม่รับสินบนทุก
รูปแบบ 
            3.1.1 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับ
บุคลากรเกี่ยวกับการรับสินบนและบทลงโทษทาง

กล.1.2-2-15 ผลการ
ประเมินการตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน ประจ าปีการศึกษา 
2560 
กล.1.2-2-16 ค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานประจ า
คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง 
 
กล.1.2-2-17  กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-18 ระบบกลไก
การ 
ปองกันการรับสินบนที่
อธิการบดีเห็นชอบให้น าไป
ปฏิบัติ/กรอบแนวทางการป
องกันการรับสินบน 
/ประกาศนโยบายด้านความ
ปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน/ภาพกิจกรรมจดั
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรับสินบน/คู่มือ
การป้องกันการรับสินบน 
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กฎหมายส าหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน  ในวันที่ 29 
มีนาคม 2561  
           3.1.2 จัดท าคู่มือการป้องกันการรับสินบน 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัสินบน การรับ
สินบน และบทลงโทษเกี่ยวกับการรับสินบน และ
เผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร และเผยแพร่เป็นไฟล์ 
PDF ผ่านทางเว็บไซตม์หาวิทยาลยั 
            3.1.3 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การ
ปฏิบัติงานท่ีปลอดจากการทุจริต ไม่เรียกรับสินบน 
หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อื่น 
การใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 
อาทิเช่น ป้ายประกาศ จอ LED  เว็บแบนเนอร์  
เอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 
          3.2 ด้านการป้องกันการรบัสินบน 
            3.2.1 จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
มาตรการป้องกันการรับสินบนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และเผยแพร่ในทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลยั 
            3.2.2 เผยแพร ่จรรยาบรรณวิชาชีพ   
            3.2.3 เผยแพรต่ัวอย่างการกระท าท่ีเข้า
ข่ายรับสินบน และการได้รับโทษทางกฎหมาย
ส าหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ทางเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั 
      4. จัดท าช่องทางการร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ
สินบนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
และหากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนให้ใช้
แนวปฏิบัติในการจดัการเรื่องร้องเรียนของ
มหาวิทยาลยั 
      5. มีกลไกการก ากับติดตามการป้องกันการรับ
สินบน และด าเนินการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานป้องกันการรับสินบน อยางตอเนื่อง  
โดยด าเนินการดังนี้  
         5.1 ก าหนดปฏิทิน วิธีการการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานป้องกันการรับสินบนและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยก าหนดให้มีการติดตาม
การด าเนินงานป้องกันการรับสินบนจากข้อร้องเรียน
การรับสินบนทุกเดือน และมอบหมายงานการ
เจ้าหน้าท่ีและนิติการเป็นผู้ติดตาม 
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         5.2 งานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานป้องกันการรับ
สินบน 
         5.3 งานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการจัดท าสรุป
รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ป้องกันการรับสินบนต่อผู้บรหิารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ผลการ
ประเมินใหผู้้เกีย่วข้องทราบ 
    6. ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบและ
กลไกการป้องกันการรับสินบน  
9.หลักควำมเสมอภำค (กล.1.2-2-19) 
  ผู้บริหาร ปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
โดยไม่มีการแบ่งแยก  ไม่จ ากดัเพศ  เชื้อชาติ ถิ่น
ก าเนิด  ภาษา เพศ  อายุ  ความพกิาร  สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม  ความเช่ือทางศาสนา  
การศึกษา  การฝึกอบรม  อื่นๆ เชน่ 
 -  เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้ศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น 
 - สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการประชุม
อบรม  สัมมนา  เพื่อพัฒนาสมรรถนะความสามารถ 
โดยในปีการศึกษา 2560 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 92  
10.หลักมุ่งเน้นฉนัทำมติ (กล.1.2-2-20) 
     ผู้บริหารเปดิโอกาสใหม้ีการประชุมเพื่อหา
ข้อตกลงภายในกลุม่ผู้ที่เกีย่วข้อง  เพื่อหาข้อคิดเห็น  
ข้อสรุปการด าเนินงานต่างๆ 
       - ใช้การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ
โดยยดึมติของที่ประชุมเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบัติ 
ในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ 
       - จัดให้มีการรับฟังความคดิเห็นของบุคลากร
จากสายตรงผู้บริหารและแบบประเมินผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-19 ตารางการ
ฝึกอบรมของบุคลากร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-20 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านัก/รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตาม
เกณฑส์ านักงานสีเขยีว/ผล
การประเมินผู้บริหาร 

 3 มีผลการประเมินการปฏบิัติงาน
ตามบทบาทของผู้บริหารหน่วยงาน 
โดยผู้ประเมินเป็นบคุคลประจ า
หน่วยงาน 

ผู้อ านวยการกองกลาง ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นเกีย่วกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
หัวหน้าหน่วยงานทีเ่ทียบเท่าคณะ  ประจ าปี
งบประมาณ 2561 และปีการศึกษา 2560 
จากผู้ประเมินภายในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี
ซึ่งมีผลคะแนนอยู่ในระดับมาก ( x =3.83)  
(กล.1.2-3-1) 

อ้ำงซ้ ำ กล.1.2-2-1 
รายงานผลความคดิเห็น
เกี่ยวกับการบรหิารงานและ
ธรรมาภิบาลของ
ผู้อ านวยการกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  
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 4 มีผลการประเมินการปฏบิัติงาน
ตามบทบาทของผู้บริหารหน่วยงาน 
โดยผู้ประเมินเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลของสถาบนั 

ผู้อ านวยการกองกลาง และรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักและผู้บริหาร 
โดยคณะผู้ตรวจติดตามและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัอยู่ในระดับ ดี  คะแนน 4.13 
(กล.1.2-4-1) 

กล.1.2-4-1 รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยั ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

 5 ผู้บริหารน าผลการประเมินในข้อ 3 
และข้อ 4 ไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตน 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ไดน้ าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข  ดังนี ้ 
ข้อเสนอแนะตำมกำรประเมินในข้อ 3 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะจำกบุคลำกร  ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะตำมกำรประเมินในข้อที่ 4 ดังนี้  
มี 2 ข้อ ดังนี้ 
1. มหำวิทยำลัย ควรมีกำรผลักดันนโยบำยในกำร
จัดกำรองค์กรด้ำนสิ่งแวดล้อม เพ่ือเข้ำสู่ส ำนักงำน
สีเขียว (Green Office) และมหำวิทยำลัยสีเขียว 
(Green University) เพ่ือลดกำรใช้พลังงำนอย่ำง
จริงจังและเป็นรูปธรรมมำกขึ้น 
ผลกำรด ำเนินงำน  (กล.1.2-5-1) 
     ในปีงบประมาณ 2561 กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี มีแผนงาน/โครงการส านักงานสีเขียว มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อก าหนด
นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการส านกังานสีเขียว 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2560 และสมัครเข้า
ร่วมโครงการในเดือนมกราคม 2561 โดยไดม้ีการ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ สื่อสารการปฏิบัตติาม
นโยบายและปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีวเิคราะห์ได้ 3 
ประเด็น คือ ด้านพลังงานไฟฟ้า ดา้นขยะจากเศษ
อาหาร และด้านปรมิาณการใช้กระดาษ อย่าง
ต่อเนื่องผ่านช่องทางสื่อสารหลายช่องทาง รวมทั้ง
จัดกิจกรรมประชุม ฝึกอบรม กิจกรรม/โครงการ
นิทรรศการต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ทบทวนติดตาม เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการลดใช้
พลังงานน้ า และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และไดม้ีการประเมินโครงการ
ส านักงานสีเขียว ในวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561  
โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ท้ังนี้ โดยมหาวิทยาลัยมีแผนท่ี

 
กล.1.2-5-1 แบบตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว 
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จะเข้าสูม่หาวิทยาลัยสีเขียวภายในอีก 3 ปีข้างหน้า
ด้วย 
2. มหำวิทยำลัยต้องด ำเนินกำรเร่งรัด ในเร่ืองของ
กำรบริหำรงำนบุคคล อันได้แก่ กำรจัดสรร
อัตรำก ำลังที่ส ำคัญและมีควำมจ ำเป็น กำรอบรม
ให้ควำมรู้ แก่บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำในหน่วยงำนที่ตนปฏิบัติ กำรหำวิธี
ช่วยเหลือในด้ำนสวัสดิกำรแก่บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ 
เพ่ือให้มีขวัญก ำลังใจที่ดีขึ้น จัดหำสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ ตลอดจนพัฒนำอำคำรสถำนที่ 
สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อบรรยำกำศในกำรปฏิบัติงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
        มกีารจัดท ากรอบอัตราก าลงัสายสนับสนุน 
เพื่อก าหนดความก้าวหนา้ในสายงานของบุคลากร
สายสนบัสนุน และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัด
อบรม การเขียนวเิคราะห์ค่างานและการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลัก โดย รศ.สรุชัย ขวัญเมือง เป็น
วิทยากร และจดัอบรม การจัดท าระดับทีสู่งขึ้น  
การประเมินค่างาน การวเิคราะหค์่างานเพื่อการเข้า
สู่ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนท้ังระบบ โดย
คุณบุษยมาศ  แสงเงนิ เป็นวิทยากร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย รศ.สุรชัย ขวัญเมือง 
ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับ
บุคลากรเกี่ยวกับการเขียนวิเคราะห์ค่างานและการ
ท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนอยา่งต่อเนื่อง สามารถ
วิเคราะหค์่างานและจัดท าคู่มือเขา้สู่ระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป ซึ่งในขณะนี้อยู่ในข้ันตอนของการปรับปรุง
ข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ฉบับเพิ่มเตมิ ซึ่งต้องผ่าน
คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล และสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเหน็ชอบตามล าดบั 
      ในด้านสวัสดิการ มสีวัสดิการประกันสังคม 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกันภยักลุ่ม การตรวจ
สุขภาพประจ าปี การพิจารณาผลการปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอ 
สถานท่ีท างานท่ีเป็นสัดส่วนของแต่ละหน่วยงานมีค่า
แสงสว่างท่ีเพียงพอตรงตามมาตรฐาน ตลอดจน
บรรยากาศอาคารสถานท่ีทั้งภายในภายนอกสะอาด 
ร่มรื่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5  ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

5  ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5   

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้:  
 

นางคณารตัน์  สิริเสถียรวัฒนา ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :  
นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 
นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์ 

 

โทรศัพท์ : 055-706555-1056 โทรศัพท์ : 055-706555-1058 
E-mail :   E-mail :  

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 

กำรบริหำรจัดกำร 
บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ 

ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ อย่างน้อย 15
ชั่วโมง/ปี/คน (5 คะแนน) 
สูตรกำรค ำนวณ  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบเป็นคะแนน โดยก าหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

= 
จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท้ังหมด
 x 100 

ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ร้อยละบคุลากรที่ไดร้ับการพัฒนา อย่างน้อย 15 ช่ัวโมง/ปี/คน 

= 
46

50
 X 100 

 

คะแนนประเมินตนเอง  

= 
92

100
 X 5 =  4 คะแนน 

 

กล.2.1-0-1 ระบบบันทึกการเข้า
ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของ
บุคลากรสายสนับสนุน                   
ประจ าปีการศึกษา 2560  
กล.2.1-0-2 สรุปการเข้าร่วม
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มี ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ผลการด าเนินงาน ดังนี ้
       กองกลางมีระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ประชุม อบรม สมัมนา 
ศึกษาดูงาน และการน าไปใช้ประโยชน์ ของบุคลากรประจ ากองกลาง 
โดยในปีการศึกษา 2560 มีผู้เข้ารบัการเพิ่มพูนความรู้ อย่างน้อย 15 ช่ัวโมง
จ านวน 46 คน จาก 50 คน  คิดเป็นร้อยละ 92 

ประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากร
สายสนบัสนุน/คน/ชั่วโมง 
 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 92 คะแนน 4  ร้อยละ 80 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 92 คะแนน 4.6  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :     
1. นางสาวกรรณิกา อินแผลง 
2. นางสาวมุกดา สุวรรณธนิกา 
3. นางสาวนิลุบล รักงาม 
4. นายวิทยา  ศรีนรคุตร 

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1103 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1101,1102,1104 
E-mail : j_fomilyvball@hotmail.com E-mail : tae-kook@hotmail.com 

mookda@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 มีงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา เป็นประจ าทุกปี  
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้มากขึ้น 
ทั้งภายนอกหน่วยงาน และภายในหน่วยงาน  
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 นวัตกรรมระบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากรสายสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:tae-kook@hotmail.com
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ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจดัการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันและแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้
ด าเนินการ ดังนี ้
         1. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
ระดับกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2560 
         2. คณะกรรมการได้มีการจัดประชุม 
เมื่อวันท่ี  15 สิงหาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ระดับกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี  จ านวน 18 คน และมมีติที่ประชุม ดังนี้ 
            -ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2560 
   - ให้จัดโครงการการจัดการความรู ้      
“การพัฒนางานวจิัยจากงานประจ า (Routine to 
Research : R to R)”  
           - โดยก าหนดรปูแบบกิจกรรมคือ  
 กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนางานวิจยัจากงานประจ า      
(Routine to Research : R to R) 
 กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปญัหา    
และหาแนวทางแก้ปัญหาในงานประจ า และแบ่งปัน
ประสบการณ์ของบคุลากรหนึ่งไปยังบคุลากรหนึ่ง 
เพื่อให้บคุลากรภายใน กองกลางได้ลองน าไปใช้
แก้ปัญหา  
 กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ปัญหาที่แท้จริง และคัดเลือกประเด็นปัญหาทีไ่ม่
สามารถแก้ปัญหาได้ หรือต้องอาศัยกระบวนการวจิัย
มาพัฒนา หรือแก้ปัญหา หรือ สรา้งแนวปฏิบัต ิ     
หรือองค์ความรู้  โดยสรุปเป็นประเด็นส าคัญ 
 กิจกรรมที่ 4 น าปัญหาเข้าสู่กระบวนการ
เขียนโครงร่างงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to 
Research : R to R) เพื่อขอรับทุนที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

กล.2.3-1-1  
ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 958/2560 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ                
การจัดการความรู้ระดับ กองกลาง
ส านักงานอธิการบดี  
ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 
กล..2.3-1-2 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ระดับกองกลาง
ส านักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 
1/2560  
วันท่ี 15 สิงหาคม 2560  
กล.2.3-1-3 
แผนการจดัการความรู้ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2560  
กล.2.3-1-4  
- แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556 -2560 
ส านักงานอธิการบดี หน้า 36 
กล.2.3-1-5 
- แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 16  
กล.2.3-1-6 
สรุปผลการส ารวจความต้องการ
การจัดโครงการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Know ledge 
Management : KM)  
ภายในส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 3. สอดคล้องกับแผนปฏิบัตริาชการ  
ประจ าปี 2561 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 
 - กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร      
มุ่งการเรยีนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อ
พัฒนางาน 

กล.2.3-1-7 
โครงการจดัการความรู ้“การ
พัฒนางานวจิัยจากงานประจ า 
(Routine to Research : R to 
R)” 

 2 ก าหนดบุคลากรกลุม่เป้าหมาย
ที่จะพัฒนาความรู้และงานตาม 
พันธกิจของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ไดก้ าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนินงาน ดังนี ้
 - กลุ่มเป้าหมาย เป็น บุคลากรประจ า
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จ านวน 60 คน  
 - จ านวนงานวจิัยจากงานประจ า 
(Routine to Research : R to R) ของบุคลากรสาย
สนับสนุน เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 3 ผลงาน 
 

กล.2.3-2-1 
อ้ำงซ้ ำกล.2.3-1-3 
แผนการจดัการความรู้ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2560  
กล.2.3-2-2 
อ้ำงซ้ ำกล.2.3-1-7 
โครงการจดัการความรู ้“การ
พัฒนางานวจิัยจากงานประจ า 
(Routine to Research : R TO 
R)” 
กล.2.3-2-3 
อ้ำงซ้ ำกล.2.3-1-4  
- แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 16  

 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อค้นหา
แนวทางปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ
เผยแพรไ่ปสู่บุคคล
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ไดจ้ัดโครงการการ
จัดการความรู้การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า  
(Routine to Research : R to R) เมื่อวันท่ี 31 
สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียน
รวมและอ านวยการ (อาคาร 14) โดยมวีิทยากร 
ดังนี ้
   - รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ์      
ที่ปรึกษาส านักงานอธิการบด ี
 - บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีประสบการณ์
จากการท าวิจัย วิจัยสถาบันและวจิัยจากงานประจ า 
เป็นพี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม ได้แก ่
   1. นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ 
 2. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกดิ  
  3. นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า 
 4. นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลศิ 
 5. นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร ์

กล.2.3-3-1  
- รายชื่อผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
- รายชื่อวิทยากร 
กล.2.3-3-2 หนังสือเชิญวิทยากร 
กล.2.3-3-3 สรุปผลการจัดกจิกรรม 
กล.2.3-3-4 รายงานโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ (KM) 
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 6. นางคณารัตน์  สริิเสถียรวัฒนา 
 7. นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ ์
 8. นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ ์
 9. นางสาวนฤมล  ส่งต่าย 
 10. นางสาวนิลุบล  รักงาม 
 - ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนางานวิจยัจากงานประจ า   
 กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปญัหา     
และหาแนวทางแก้ปัญหาในงานประจ า และแบ่งปัน
ประสบการณ์ของบคุลากรหนึ่งไปยังบคุลากรหนึ่ง 
เพื่อให้บคุลากรภายใน กองกลางได้ลองน าไปใช้
แก้ปัญหา 
   ทั้งนี้ ระหว่างการจัดกิจกรรมผู้เข้ารับการ
อบรม ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนุกสนาน สรา้งองค์
ความรู้ใหม่ วิทยากรให้แนวทางและวิธีคิดทีส่ามารถ
น าไปใช้ ได ้

และกองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรูฯ้ ได้จัดอีกหนึ่งกิจกรรม
ส าหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในการท างาน
แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาองค์กรให้กับบุคลากร 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาของแต่ละงานเพื่อน ามา
สู่ก า รพัฒนาง านวิ จั ย จ ากง านประจ า   โ ดย
กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนักการ ประจ า
อาคารและภาคสนาม  เมื่อวันท่ี 24 – 26 พฤษภาคม 
2561 ณ ณ จังหวัดจันทบุรี – ระยอง โดยมีวิทยากร
ได้แก่ 

- รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ์                  
ที่ปรึกษาส านักงานอธิการบดี 

- นางมะลิวัลย์  รอดก าเนิด  ผู้อ านวยการ
กองกลาง และปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี  

- อาจารย์นิวดี  คลังสีดา  รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดี 
มาพัฒนาและจดัเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ไดด้ าเนินการ ดังนี้ 
 - จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่จดักิจกรรมที่ 
3 และกิจกรรมที่ 4  
 กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ปัญหาที่แท้จริง และคัดเลือกประเด็นปัญหาทีไ่ม่

กล.2.3-4-1 
- อ้างซ้ ากล.2.3-3-3  
สรปุผลการจดักิจกรรม 
กล.2.3-4-2 
โครงร่างงานวิจัยจากงานประจ า 
จ านวน 6 ผลงาน 
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ลายลักษณ์อักษร (Explicit  
Knowledge) 

สามารถแก้ปัญหาได้ หรือต้องอาศัย
กระบวนการวิจยัมาพัฒนา หรือแก้ปัญหา หรือ 
สร้างแนวปฏิบตั ิหรือองค์ความรู้  โดยสรุปเป็น
ประเด็นส าคญั 
 กิจกรรมที่ 4 น าปัญหาเข้าสู่กระบวนการ
เขียนโครงร่างงานวิจัยจากงานประจ า เพื่อขอรับทุน
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  - จากการจดักิจกรรมดังกล่าว มบีุคลากร
ของ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้น าเสนอโครง
ร่างงานวิจัยจากงานประจ า เมื่อวนัท่ี 8 ธันวาคม 
2560 ณ ห้องประชุมสักทอง ช้ัน 2 อาคาร 1 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) จ านวน 6 ผลงาน ดังนี้ 
 1. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี
ซ่อมแซมยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
 2. การพัฒนาเอกสารการเข้าถึงขอ้มูล
ข่าวสารส าหรับผู้ปฏิบตัิงานพัสดุ และผูเ้กี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 3. แนวทางการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. การพัฒนาระบบการจ าแนกประเภท
พัสดุของหน่วยงาน มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
 5. การพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-
Office) สู่การจดัการงานสารบรรณของบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 6. กระบวนการการจัดการขยะส าหรับ
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 - ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
จากงบประมาณบ ารุงการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร วันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 
 - เผยแพร่โครงการ ผลงานผา่นเวบ็ไซต์ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
(http://pco.kpru.ac.th/pco/) และสื่อสิ่งพิมพ์
ได้แก่จดหมายข่าวสารสักทอง และจดหมายข่าว
พัสดุ  “เขียนเรื่องเล่าข่าวพัสดุ” 
 
 

กล.2.3-4-3 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ก าแพงเพชร เรื่อง ผลการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย จาก
งบประมาณบ ารุงการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 
 
กล.2.3-4-4 
เว็บไซตส์ านักงานอธิการบด ี
http://pco.kpru.ac.th/pco/ 
กล.2.3-4-5 
จดหมายข่าวสารสักทอง        
และจดหมายข่าวพสัดุ              
“เขียนเรื่องเลา่ข่าวพัสดุ” 

http://pco.kpru.ac.th/pco/
http://pco.kpru.ac.th/pco/
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 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มีการน าความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
(Explicit Knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็น             
แนวปฏิบัติที่มีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ไดน้ าเสนอผลการ
จัดการความรู้ การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า 
(KM) ดังนี ้
 - โครงการน าเสนอผลการจดัการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง
ทองกวาว ช้ัน 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยไดร้ับ
รางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ 1 ด้านพันธกิจ 
 - โครงการน าเสนอผลงานการพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) สายสนับสนุน ประจ าปกีารศึกษา 2560 
เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม 
รัตนอาภา โดยได้รบัรางวัลชนะเลศิอันดับที่ 1 
 บุคลากร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ได้น าข้อเสนอแนะจากกรรมการผูพ้ิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ไปปรับปรุงโครงร่างงานวิจัย
จากงานประจ า ท้ัง 6 ผลงาน เพื่อแนบสัญญาการ
รับทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

กล.2.3-5-1  
เกียรติบตัรรางวัลชนะเลิศ    
อันดับที่ 1 ด้านพันธกิจ โครงการ
น าเสนอผลการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
กล.2.3-5-2 
เกียรติบตัรรางวัลชนะเลิศ     
อันดับที่ 1 โครงการน าเสนอ
ผลงานการพัฒนานวัตกรรม 
(Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) ประจ าปี
การศึกษา 2560 
กล.2.3-5-3 
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
จากเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  
กล.2.3-5-4 
รายงานการพัฒนาแนวปฏบิัติที่ดี 
(Good Practice) 

 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5  ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5  ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

5  ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นายเอนก บัวส าล ี
นางสาวเกศกนก ไทยแท้ 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /                                  
 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

นางชมภัค  จารุฑีฆมัพร 
นางปวีณณฎัฐ์ คงสมนาม 
นางสาวภัทรวดี ไกรจันทร ์
นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 
นางสุวิมล  ภญิโญวยั 
นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ ์
นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
นางสาววรรณภา  รอดจันทร ์
นางสาวยอดสร้อย  ภูส่งค์ 

โทรศัพท์ : 055 – 706555  ต่อ 1086 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1070 
E-mail :  naikanok@gmail.com E-mail : pazy_8888@hotmail.com 

mailto:pazy_8888@hotmail.com
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จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า   

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 บุคลากรมีภาระงานประจ าค่อนข้างมาก ท าให้มีเวลาว่างไม่ตรงกัน และท าให้การขับเคลื่อนกิจกรรม หรือการพัฒนา
ทักษะต่างๆ ของบุคลากรได้ไม่ต่อเนื่อง 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน (รายงานผลการด าเนินงานตามปีงบประมาณ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ 

หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
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 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะท างานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผูบ้ริหารระดับสูง
และบุคลากรของหน่วยงาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

     กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการแต่งตั้ง
บุคลากรในหน่วยงานเพื่อเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบรหิารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน  
เพื่อรับผิดชอบการจัดท าการบริหารความเสี่ยง  
การวิเคราะห์ความเสีย่ง และการจัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่ง  

กล.2.4-1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ที่ 2126/2560 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง ประจ ากองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร  

 2 มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสีย่ง และปัจจยัเสี่ยง
อันเกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างน้อย 1 ด้าน 

     กอ งกล า ง  ส า นั ก ง านอธิ ก ารบดี  โ ด ย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจ าส านักงานอธิการบดี  ในวันพุธที่  25 
ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคาร
เรียนและอ านวยการ เพื่อท าการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่ งผลต่ อการด า เนินงานตามพันธกิ จ ของ
หน่วยงาน ซึ่งระบุประเด็นความเสี่ยงเป็นจ านวน 
3 ด้านจากการประชุมสามารถสรุปความเสี่ยง ได้
ดังนี ้
      1. ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก
(Strategy : S) ได้แก่ ควำมเสี่ยงเร่ือง  
       - จากการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ยังมีโครงการที่ไม่
สามารถควบคุมได้จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินงาน
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2561 คือ ความเสี่ยง
การด าเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไป

กล.2.4-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งท่ี 3/2560  
 
กล.2.4-2-2 แบบก าหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบตามประเด็น
ยุทธศาสตร์(RM-1) 
 
กล.2.4-2-3 แบบการวิเคราะห์
ความเสีย่ง(RM-2) 
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ตามเกณฑ์การประเมนิท่ีก าหนดท าให้ไม่ไดร้ับรอง
ผลการประเมิน มีระดับความเสี่ยง 20 อยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งวัฒนธรรม       
        - ผลงานการเข้าสูต่ าแหน่งของบุคลากร 
สายสนบัสนุนที่ได้ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 40 ของปี 
2561 มีระดับความเสี่ยง  12  อยู่ในระดับสูง  
        ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 
       2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและ
บุคลำกร (Operation : O) ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 ได้แก่ควำมเสี่ยง เร่ือง 
        - จ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
มีระดบัความเสี่ยง 16  อยู่ในระดบัสูง 
          ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2  
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
        - คุณภาพของน้ าไม่ได้มาตรฐาน มีระดับความ
เสี่ยง 20  อยู่ในระดับสูงมาก  
        - บุคลากรขาดความเข้าใจในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ใหม ่มีระดับความ
เสี่ยง 15 อยู่ในระดับสูง        
        ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานในด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารเพื่อตอบสนอง
นโยบายการด าเนินงานและพันธกจิของมหาวิทยาลัย 
      3. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 (Compliance : C) ได้แก่ 
ควำมเสี่ยง เร่ือง 
        -  มีการเปลี่ยนระเบียบใหม่ส าหรับการ
ด าเนินงานจัดซื้อจดัจ้าง มีระดับความเสี่ยง 15 อยู่ใน
ระดับสูง 
        ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานในด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารเพื่อตอบสนอง
นโยบายการด าเนินงานและพันธกจิของมหาวิทยาลัย 
        กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ท าการรายงานผล
การวิเคราะห์ความเสีย่งและระบุปจัจัยเสีย่งให้กับ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการ
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ประชุมครั้งที่ 3/2560 วันพุธท่ี 25 ตุลาคม 2560 ณ 
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนและอ านวยการ 

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง 
และจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

      ส านักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสีย่งและจดัล าดับความเสีย่งที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 ตามเกณฑ์การพจิารณาของคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่งส านักงานอธิการบดี 
สามารถสรปุผลได้ดังนี ้ 
       1) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก
(Strategy : S) ได้แก่ ควำมเสี่ยงเร่ือง  
           -  การด าเนินการของอาคาร 14 ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดท าให้ไม่ได้รับรองผล
การประเมินและไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกมาในปรมิาณทีต่่ า มีระดับความเสี่ยง 20  
อยู่ในระดับสูงมาก โดยประเมินโอกาสที่จะเกดิเท่ากับ 
5 และผลกระทบเท่ากับ 4 ซึ่งมีระดับความเสี่ยงสูง
มาก(20) เป็นความเสี่ยงอันดับ 1  
        - ผลงานการเข้าสูต่ าแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้ไม่บรรลเุป้าหมายรอ้ยละ 40 ของปี 
2561  โดยประเมินโอกาสที่จะเกดิเท่ากับ 4 และ
ผลกระทบเท่ากบั 4 ซึ่งมีระดับความเสีย่ง สูง(16) 
เป็นความเสี่ยงอันดับ 3          
       และจะประเมินอีกครั้งหลังจากด าเนินกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว    
         2) ด้ำนปฏิบัติงำน (Operational : O) 
ได้แก่ ควำมเสี่ยงเร่ือง  
         - จ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดย
ประเมินโอกาสที่จะเกิดเท่ากับ 4 และผลกระทบ
เท่ากับ 3 ซึ่งมีระดับความเสี่ยง สูง(12) เป็นความ
เสี่ยงอันดับ 5  
         - คุณภาพของน้ าไม่ไดม้าตรฐาน โดยประเมิน
โอกาสที่จะเกิดเท่ากับ 4 และผลกระทบเท่ากับ 5 ซึ่ง
มีระดบัความเสี่ยงสูงมาก(20) เป็นความเสีย่งอันดับ 2 
        - บุคลากรขาดความเข้าใจในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ใหม ่ โดยประเมิน
โอกาสที่จะเกิดเท่ากับ 3 และผลกระทบเท่ากับ 5 ซึ่ง
มีระดบัความเสี่ยงสูง(15) เป็นความเสี่ยงอันดับ 4 
       และจะประเมินอีกครั้งหลังจากด าเนินกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว 

กล.2.4-3-1 แบบฟอร์มการ 
วิเคราะหค์วามเสี่ยง 
(แบบ RM-2) 
 
กล.2.4-3-2 แบบฟอร์มการระบุ
เหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 
(แบบ RM2-1) 
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         3) ด้ำนระเบียบข้อบังคับ (Compliance : 
C) ได้แก่ ควำมเสี่ยงเร่ือง  
         -  มีการเปลี่ยนระเบียบใหม่ส าหรับการ
ด าเนินงานจัดซื้อจดัจ้าง  โดยประเมินโอกาสที่จะเกดิ
เท่ากับ 3 และผลกระทบเท่ากับ  5  ซึ่งมีระดับความ
เสี่ยง สูง(15)  เป็นความเสีย่งอันดบั 4  
        และจะประเมินอีกครั้งหลังจากด าเนินกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว 

 4 มีการจัดท าแผนบรหิารความ
เสี่ยง และด าเนินงานตาม
แผน โดยผลจากการด าเนิน
ตามแผนต้องส่งผลให้ระดับ
ความเสีย่งลดลงจากเดมิ 

     ส านักอธิการบดี โดยคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
ด าเนินงานตามแผน โดยผลจากการด าเนินตามแผน
ต้องส่งผลใหร้ะดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ได้แก ่
         ควำมเสี่ยงอันดับท่ี 1 ควำมเสี่ยงเร่ือง  
        -  การด าเนินการของอาคาร 14 ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดท าให้ไม่ได้รับรองผล
การประเมินและไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกมาในปรมิาณทีต่่ า  โดยมีแผนงาน/
กิจกรรม คือ  
            1. จัดท านโยบายสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลยัพร้อมเผยแพรสู่ส่าธารณชนทราบ 
            2. จัดส่งแบบตรวจประเมินเบื้องต้นตาม
เกณฑส์ านักงานสีเขยีวส่งไปยังกรมสิ่งแวดล้อม 
            3. จัดท าข้อปฏิบัติทั้ง 7 หมวดของ
ส านักงานสีเขียวให้กับบคุลากรภายในอาคาร 14 
            4. ด าเนินการให้บุคลากรภายในอาคาร 14 
ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตดิังกล่าวอย่างเคร่งครดั 
            5. รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
        ควำมเสี่ยงอันดับท่ี 2 ควำมเสี่ยงเร่ือง          
       - คุณภาพของน้ าไม่ได้มาตรฐาน  โดยมี
แผนงาน/กิจกรรม คือ  
        1. ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าดิบเพื่อ
ผลิตน้ าประปาให้ได้มาตรฐานความสะอาด 
        2. ได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
        ควำมเสี่ยงอันดับท่ี 3 ควำมเสี่ยงเร่ือง    
       - จ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ  
        1. จัดประชุมท าความเข้าใจกับอาจารย ์
        2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท าผลงานทาง
วิชาการ 

กล.2.4-4-1 แผนบริหารความ
เสี่ยง กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
2560 /ปีงบประมาณ 2561 
 
กล.2.4-4-2 แบบแสดงแนว
ทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผน
บริหารความเสี่ยง  
(แบบ RM-3) 
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        3. คณาจารยส์ามารถติดตอ่ขอค าแนะน าจาก
งานเลขานุการฯ  
        ควำมเสี่ยงอันดับท่ี 4 ควำมเสี่ยงเร่ือง  
       - บุคลากรขาดความเข้าใจในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ใหม ่  
       -  มีการเปลี่ยนระเบียบใหมส่ าหรับการ
ด าเนินงานจัดซื้อจดัจ้าง  
         โดยมีแผนงาน/กจิกรรม คอื  
         1.แจก (เอกสาร)พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
         2.การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/   ประชุม/
สัมมนาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
         3.จัดท าคู่มือวิธีการปฏิบัตติามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560      
     ควำมเสี่ยงอันดับท่ี 5 ควำมเสี่ยงเร่ือง 
      - ผลงานการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้ไม่บรรลเุป้าหมายรอ้ยละ 40 ของปี 
2561 โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ  
          1. จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าท่ีชัดเจน ได้แก่ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย หลักเกณฑว์ิธีการประเมินของ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 
          2. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุ 
          3. การด าเนินการส่งเสริมการเข้าสูต่ าแหน่ง
ของสายสนับสนุน  
              3.1  การจัดท าระดับทีสู่งขึ้น การประเมิน
ค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสูต่ าแหน่ง
ของบุคลากร สายสนับสนุนท้ังระบบ  จ านวน 5 ครั้ง 
โดยในแตล่ะครั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการ
วิเคราะหค์่างาน 
              3.2  การจัดท าวิเคราะห์ค่างานและคูม่ือ
ปฏิบัติงานหลัก โดยแต่ละครั้งก าหนดขั้นตอนและ
วิธีการในการวิเคราะห์ค่างานและการจัดท าคูม่ือ
ปฏิบัติงานหลัก  (ก าหนดจัดโครงการวันท่ี 20 - 22 
ส.ค. 61) 
          4. ก ากับติดตามการจัดท าแบบบรรยาย
ลักษณะงาน 
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          5. มีบุคลากรด าเนินการยืน่แบบวิเคราะห์ค่า
งาน จ านวน 2 คน และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ประเมินต าแหน่ง   

 5 มีการตดิตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

      กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มีการตดิตามการ
ด าเนินงานตามแผนของผู้รบัผิดชอบหลักตามความ
เสี่ยงท่ีได้รับมอบหมาย ท าการประเมินผลการ
ด าเนินงานและรายงานต่อผู้บรหิารและ
คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี โดยในรอบ 12 
เดือน ของปีงบประมาณ 2560 ในการประชุมครั้งท่ี 
3/2560 วันพุธท่ี 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ช้ัน 4 อาคารเรียนและอ านวยการ วาระที่ 5.5  
และรายงานรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ในการประชุมคณะกรรมการส านักงาน
อธิการบดี ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 27 เมษายน 2561  
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรยีนและอ านวยการ 
ดังนี ้
        ควำมเสี่ยงอันดับท่ี 1 ควำมเสี่ยงเร่ือง  
        -  การด าเนินการของอาคาร 14 ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดท าให้ไม่ได้รับรองผล
การประเมินและไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกมาในปรมิาณทีต่่ า  โดยมีแผนงาน/
กิจกรรม คือ  
            1. จัดท านโยบายสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลยัพร้อมเผยแพรสู่ส่าธารณชนทราบ 
            2. จัดส่งแบบตรวจประเมินเบื้องต้นตาม
เกณฑส์ านักงานสีเขยีวส่งไปยังกรมสิ่งแวดล้อม 
            3. จัดท าข้อปฏิบัติทั้ง 7 หมวดของ
ส านักงานสีเขียวให้กับบคุลากรภายในอาคาร 14 
            4. ด าเนินการให้บุคลากรภายในอาคาร 14 
ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตดิังกล่าวอย่างเคร่งครดั 
            5. รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
            และจากผลการด าเนินตามแผนควบคมุ
ความเสีย่งซึ่งระดับความเสี่ยงสูงมาก(20) ซึ่งยังไม่
สามารถควบคุมความเสีย่งได้ คือ ยังคงอยู่ในระดับ
ความเสีย่งสูงมาก(20) ซึ่งรายงานความก้าวหน้าตาม
รอบปีงบประมาณโดยรอบความกา้วหน้ารอบ 9 
เดือนมีความก้าวหน้า ร้อยละ 60 ซึ่งเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด 
 

กล.2.4-5-1 แบบติดตามผลการ
จัดการความเสีย่ง (แบบ RM-4) 
 
กล.2.4-5-2  แบบสรุปผลการ
ประเมินความเสี่ยงภายหลังการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง (แบบ RM-5) 
 
กล.2.4-5-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งท่ี 1/2561     
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        ควำมเสี่ยงอันดับท่ี 2 ควำมเสี่ยงเร่ือง          
       - คุณภาพของน้ าไม่ได้มาตรฐาน  โดยมี
แผนงาน/กิจกรรม คือ ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าดิบเพื่อผลิตน้ าประปาให้ได้มาตรฐานความ
สะอาด และจากผลการด าเนินตามแผนควบคุมความ
เสี่ยงซึ่งระดับความเสีย่งสูงมาก(20) ซึ่งส่งผลให้ระดับ
ความเสีย่งลดลง คือ ระดับความเสี่ยงสูง(12) รายงาน
ความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 
50% รอบ 9 เดือน ร้อยละความคบืหน้า 90% ซึ่ง
เป็นไปตามแผน  
        ควำมเสี่ยงอันดับท่ี 3 ควำมเสี่ยงเร่ือง   
      - จ านวนอาจารย์ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนในการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ  
        1. จัดประชุมท าความเข้าใจกับอาจารย ์
        2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท าผลงานทาง
วิชาการ 
        3. คณาจารยส์ามารถติดตอ่ขอค าแนะน าจาก
งานเลขานุการฯ  
         และจากผลการด าเนินตามแผนควบคุมความ
เสี่ยงซึ่งระดับความเสีย่งสูง(16) ซึ่งส่งผลให้ระดับ
ความเสีย่งลดลง คือ ระดับความเสี่ยงปานกลาง(9) 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ร้อยละความ
คืบหน้า 50% รอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 
90% ซึ่งเป็นไปตามแผน  
        ควำมเสี่ยงอันดับท่ี 4 ควำมเสี่ยงเร่ือง  
      - บุคลากรขาดความเข้าใจในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ใหม ่  
       -  มีการเปลี่ยนระเบียบใหมส่ าหรับการ
ด าเนินงานจัดซื้อจดัจ้าง  
         โดยมีแผนงาน/กจิกรรม คอื  
         1.แจก (เอกสาร)พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
         2.การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/   ประชุม/
สัมมนาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
         3.จัดท าคู่มือวิธีการปฏิบัตติามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560     
         และจากผลการด าเนินตามแผนควบคุมความ
เสี่ยงซึ่งระดับความเสีย่งสูง(15) ซึ่งส่งผลให้ระดับ
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ความเสีย่งลดลง คือ ระดับความเสี่ยงปานกลาง(5) 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ร้อยละความ
คืบหน้า 100% รอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 
100% ซึ่งเป็นไปตามแผน  
     ควำมเสี่ยงอันดับท่ี 5 ควำมเสี่ยงเร่ือง 
       - ผลงานการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้ไม่บรรลเุป้าหมายรอ้ยละ 40 ของปี 
2561 โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ  
          1. จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าท่ีชัดเจน ได้แก่ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย หลักเกณฑว์ิธีการประเมินของ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 
          2. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุ 
          3. การด าเนินการส่งเสริมการเข้าสูต่ าแหน่ง
ของสายสนับสนุน  
              3.1  การจัดท าระดับทีสู่งขึ้น การประเมิน
ค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสูต่ าแหน่ง
ของบุคลากร สายสนับสนุนท้ังระบบ  จ านวน 5 ครั้ง 
โดยในแตล่ะครั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการ
วิเคราะหค์่างาน 
              3.2  การจัดท าวิเคราะห์ค่างานและคูม่ือ
ปฏิบัติงานหลัก โดยแต่ละครั้งก าหนดขั้นตอนและ
วิธีการในการวิเคราะห์ค่างานและการจัดท าคูม่ือ
ปฏิบัติงานหลัก  (ก าหนดจัดโครงการวันท่ี 20 - 22 
ส.ค. 61) 
          4. ก ากับติดตามการจัดท าแบบบรรยาย
ลักษณะงาน 
          5. มบีุคลากรด าเนินการยืน่แบบวิเคราะห์ค่า
งาน จ านวน 2 คน และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ประเมินต าแหน่ง 
         และจากผลการด าเนินตามแผนควบคุมความ
เสี่ยงซึ่งระดับความเสีย่งสูง(12) ซึ่งส่งผลให้ระดับ
ความเสีย่งเท่าเดมิ คือ ระดับความเสี่ยงสูง(12) 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ร้อยละความ
คืบหน้า 40% รอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 
90% ซึ่งเป็นไปตามแผน 

 6 มีการน าผลลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานไปใช้ในการปรับ

     จากรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
ส านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงได้มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก

กล.2.4-6-1 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
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แผนหรือวิเคราะหค์วามเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป 

คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสีย่งในรอบปีถัดไป  
ข้อเสนอแนะปีงบประมำณ 2560 รอบ 12 เดือน 
      1. แผนบริหารความเสี่ยงการด าเนินการ 
ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินท่ีก าหนดท าให้ไม่ได้รับรองผลการประเมิน  
มีระดบัความเสี่ยง 20 อยู่ในระดับสูงให้ด าเนินการ
แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียวและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการส านักงานสีเขียวให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรในปีถัดไป  
       1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
เกณฑส์ านักงานสีเขยีว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เพื่อท าหน้าท่ีจัดท านโยบายสิ่งแวดล้อม และเตรียม
ความพร้อมสู่ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ระดับสากลตามเกณฑ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
       2. มีการด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงาน 
สีเขียว 
       3. จัดท ารายงานการประเมนิตนเองตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียวเพื่อส่งเข้าประกวดต่อกรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4. เข้าประกวดส านักงานสีเขียว อาคารน าร่อง 
คือ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร14) 
ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2561 
       ความเสี่ยงการด าเนินการ 
ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินท่ีก าหนดท าให้ไม่ได้รับรองผลการประเมิน 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการ ดังน้ี 
       1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ที่ 3078 /2560 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 
       2. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมท้ัง 7 
หมวด ที่ 010/2561 ลงวันท่ี 4 ม.ค.61 
       3. จัดส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ
ส านักงานสีเขียว เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 
       4. มีการจัดท าข้อปฏิบัตติามเกณฑส์ านักงาน 
สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
       5. ด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
       6. รายงานความก้าวหน้าตามเกณฑส์ านักงาน 
สีเขียว จ านวน 5 ครั้ง 
       7. เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน

อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
2560 
(ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562) 
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ส านักงานสีเขียว จากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 
จังหวัดนครสวรรค์ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 
        8. รับการตรวจส านักงานสเีขียวจาก
คณะกรรมการในระดับพื้นท่ี วันท่ี 16 กรกฎาคม 
2561 ตามแผนการตรวจประเมินของปีงบประมาณ 
2561 
ข้อเสนอแนะปีงบประมำณ 2561 รอบ 9 เดือน 
      1. ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
บริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้หากความเสีย่งใดที่ไม่
ลดลงขอให้จัดท ามาตรการอย่างรดักุมในปีถัดไป 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรในปีถัดไป 
     - น าความเสี่ยงท่ีไม่ลดลงจากความเสีย่งเดิม 
มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบและ
กรรมการบริหารความเสีย่งด าเนินการควบคุมความ
เสี่ยงต่อไป 

 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

6 ข้อ 6  ข้อ คะแนน 5  6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

6 ข้อ 6 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน : นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า  
                 นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ 

 

โทรศัพท์ : 055-706555-1120 โทรศัพท์ : 055-706555-1190 
E-mail :  - E-mail : - 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 ส านักงานอธิการบดี ให้ความส าคญักับการด าเนินงานตามระบบบรหิารความเสี่ยง ครบทุกข้ันตอน และต่อเนื่อง การ
เลือกประเด็นความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับนโยบายพัฒนามหาวทิยาลัย ซึ่งหากด าเนินการไดส้ าเรจ็จะส่งผลต่อการพัฒนา
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรคุณภาพ เช่น ประเด็นการด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว แต่ การลดความ
เสี่ยงในบางประเด็นจะบรรลผุลไดย้าก เนื่องจากต้องไดร้ับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย ท้ังภายในและภายนอกองค์กร จึง
ควรศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อประเดน็ความเสีย่งอย่างแท้จริง น าไปสู่การปรับแผนบริหารจัดการความเสีย่งให้มีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.5 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน (รายงานผลการด าเนินงานตามปีการศึกษา) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการออกแบบ จัดท าหรือ
ทบทวนกระบวนงานหลักท่ี
ส าคัญของหน่วยงาน โดยต้อง
น ากระบวนงานหลักท่ีออกแบบ
ไปปฏิบตั ิ

       ประจ าปีการศึกษา 2560 กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี มีกระบวนงานหลักท่ีส าคัญและสอดคล้อง
กับพันธกิจหลักของหน่วยงาน (กล.2.5-1-1) 
        1. กระบวนงานหลัก (ดูความสอดคล้องกับพันธ
กิจหลักของหน่วยงาน) ได้แก ่

      1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น  
งานระบบบริหารงานบุคคล /การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
             1.2 สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ โดยการ
บริหารจดัการทีด่ี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น หลัก
ปฏิบัติในการใช้รถราชการ /งานของพนักงานท าความ
สะอาดแม่บ้าน (นักการภารโรง)/การบริการด้านไฟฟ้า    
             1.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการทรัพยากร เพื่อตอบสนองนโยบาย 
การด าเนินงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น  
แนวทางการตรวจสอบความเกีย่วข้องระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการจดัซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอ
งานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น(ฉบับปรับปรุง) /
ด้านการร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(ฉบับปรับปรุง) /การป้องกันการรบัสินบน 
          2. น ามาจัดท าคู่มือปฏิบัตงิานหลักตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดซึ่งในแต่ละ
กระบวนงานจะน างานที่ตนเองปฏบิัติมาจัดท าเป็น
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (Work Flow) จัดท าผัง
กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และระบุผูร้ับผดิชอบ 
และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
สามารถพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายตามจุดเน้นของ
ตนเอง 

กล.2.5-1-1 คู่มือ
กระบวนงานหลักของ
หน่วยงาน 
 

 2 มีการจัดท าคู่มือปฏิบตัิงานของ
กระบวนงานหลักของ
หน่วยงาน 

      กระบวนงานหลักท้ัง 3 กระบวนงาน น ามาจัดท า
เป็นคู่มือปฏิบตัิงานโดยแต่ละกระบวนงานอาจ
แบ่งย่อยเป็นหลายงาน จึงท าให้กระบวนนั้นมีคูม่ือ
ปฏิบัติงาน มากกว่า 1 เลม่ ดังนี ้

 
 
 
 
 



40 
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1. คู่มือการปฏิบตัิงานของพนักงานท าความ
สะอาดแม่บ้าน (นักการภารโรง) (กล.2.5-2-1) 

2. คู่มือปฏิบัติงาน การบริการดา้นไฟฟ้า (กล.
2.5-2-2) 
       3. คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)   
ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)            
เรื่อง การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to 
Research : R2R) (กล.2.5-2-3) 

4. คู่มือการปฏิบตัิงาน เรื่อง หลักปฏบิัติในการ
ใช้รถราชการ (กล.2.5-2-4) 

5. คู่มือการปฏิบตัิงาน แนวทางการตรวจสอบ
ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผูเ้สนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน (กล.2.5-2-5) 
        6. คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบ
ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผูเ้สนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน (ฉบับปรับปรุง) (กล.2.5-2-6) 
       7. คู่มือปฏิบัติงานด้านการรอ้งเรียน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง) 
(กล.2.5-2-7) 

8. คู่มือการป้องกันการรับสินบน (กล.2.5-2-8) 
       9. คู่มือด าเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการ (กล.2.5-2-9) 

กล.2.5-2-1 คู่มือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานท า
ความสะอาดแม่บ้าน 
(นักการภารโรง)   
กล.2.5-2-2 คู่มือ
ปฏิบัติงาน การบริการดา้น
ไฟฟ้า 
กล.2.5-2-3 คู่มือ 
แนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice)  ของการจัดการ
ความรู้ (Knowledge 
Management) เรื่อง การ
พัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจ า (Routine to 
Research : R2R) 
กล.2.5-2-4 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง หลัก
ปฏิบัติในการใช้รถราชการ
กล.2.5-2-5 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน แนวทางการ
ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดั
จ้าง และผูเ้สนองานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
กล.2.5-2-6 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน แนวทางการ
ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดั
จ้าง และผูเ้สนองานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (ฉบับปรับปรุง) 
กล.2.5-2-7 คูม่ือ
ปฏิบัติงานด้านการ
ร้องเรียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับ
ปรับปรุง) 
กล.2.5-2-8 คู่มือการ
ป้องกันการรับสินบน 
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กล.2.5-2-9 คู่มือ
ด าเนินการ เรื่อง  
การทดลองปฏิบตัิหน้าที่
ราชการ 

 3 มีการปรับปรุงกระบวนงาน
หลักในคู่มือปฏิบตัิงาน หากเกิด
การเปลีย่นแปลงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการ
หลักตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย 
ระเบียบ ปฏิบัติงาน 

คู่มือปฏิบัติงานท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการ คือ  
(กล.2.5-3-1) 
        1. คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานท าความ
สะอาดแม่บ้าน (นักการภารโรง) ปรับปรุงโดยการน า
ความรู้ทางด้านบริหารจัดการขยะ / การควบคุมสัตว์
พานะน าเช้ือ 
         2. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักปฏิบัต ิ
ในการใช้รถราชการ ปรับปรุงโดยเพิ่มเติมแผนการใช้
รถยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
         3. คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบ
ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผูเ้สนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน (ฉบับปรับปรุง) ปรับปรุงภาคผนวก
แบบฟอร์ม ระเบียบต่าง ๆ 
         4. คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง) 
ปรับปรุง ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / 
ร้องทุกข ์ปรับระยะเวลาการด าเนนิการและการ
ตอบสนองจากเดมิ 15 วัน เป็น 7 วัน และเพิ่มเติม
ระบบและกลไกการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

   5. คู่มือปฏิบัติงาน การบริการดา้นไฟฟ้า  
ปรับปรุงโดยการให้ความรู้เกีย่วกบัมาตรฐานการใช้
ไฟฟ้าฉบับใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ปฏบิัติงานทางด้าน
ไฟฟ้าน าไปปฏิบัตไิด ้ 

กล.2.5-3-1 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน (แสดง
กระบวนการปฏิบัติงานท่ี
ปรับปรุง) 
 

 4 มีการจัดการความรู้ภายใน
องค์กรหรือประเมิน
กระบวนการของกระบวนงาน
หลักภายในองค์กรเพื่อร่วมกัน
แก้ป้ญหาที่พบเจอในระหว่าง
การปฏิบัติงาน 

       กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้มีการประชุม
เพื่อช้ีแจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานทั้งที่เป็นเรื่องใหม่ที่สามารถน ามาเป็น
แนวปฏิบัติที่ ดี ให้กับบุคลากรและเล่มเดิมฉบับ
ปรับปรุง ดังนี ้
       1. คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานท าความ
สะอาดแม่บ้าน (นักการภารโรง) ปรับปรุงโดยการน า
ความรู้ทางด้านบริหารจัดการขยะ / การควบคุมสัตว์
พานะน าเช้ือ โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ทบทวนและปรับปรุงคู่มือร่วมกัน เมื่อวันท่ี 24-26 
พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดระยอง (กล. 2.5-4-1) 

กล. 2.5-4-1 รายงานสรุป
กิจกรรมการแลกเปลีย่น
เรียนรู้การทบทวนและ
ปรับปรุงคู่มือของนักการ
ภารโรง 
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      2. คู่มือเรื่อง การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า 
(Routine to Research : R2R) มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  เป็นการประชุมร่วมกันของ
คณะกรรมการการจัดการความรูร้ะดับหน่วยงานกอง
เพื่อปรึกษาหารือในการจัดท า เนือ่งจากบุคลากรที่
ประจ ากองกลาง ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน 
มีทั้งงานประจ าที่รับผิดชอบหลักในแต่ละบุคคล และ
มีงานไม่ประจ าเป็นจ านวนมาก บางงานมีปัญหาที่เกิด
จากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายใน และมี
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นความซ้ าซ้อน เกิดขึ้นเป็น
ประจ าแก้ปญัหาไม่ได้ หรือบางงานมีปัญหาทีส่ร้าง
ความยุ่งยากต่องานประจ ามากข้ึน หรือบางงานมี
เงื่อนไขจากหน่วยงานภายนอกส่งผลให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงต่อการบริหารงานภายใน  ปัญหาต่างๆ
เหล่านีล้้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบตอ่งานประจ าท าให้
งานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นตามเปา้หมาย/แผนงาน/
โครงการที่ก าหนด  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
พัฒนางานประจ า จึงได้น าหลักการของการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM)   
มาวางแผนการด าเนินงานด้วยกระบกวนการ PDCA 
มาประยุกต์กับกระบวนการวิจยัจากงานประจ า 
(Routine to Research : R2R) เปรียบได้กับการ
สร้างเครื่องมือให้กับมดงานกลุม่หนึ่งที่จะน าทางให้มด
งานกลุ่มนี้จะสามารถพิชิตยอดภเูขาท่ีสูงใหญ่ไดส้ าเร็จ  
โดยให้บุคลากรซึ่งเป็นท้ังบุคลากรภายในและ
ภายนอกท่ีมีความสามารถในการท าการวิจัยร่วมกัน
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการจดัการความรู้ไปยัง
บุคลากรหนึ่ง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
พัฒนางานวิจัยจากงานประจ า น าไปสู่การพัฒนางาน
และองค์กรได้  จนสามารถสร้างผลงานการวิจัยจาก
งานประจ าได้ (Routine to Research : R2R)  
(กล. 2.5-4-2) 
       2. คู่มือฉบับปรับปรุง ในแต่ละคู่มือท่ีมีการ
ปรับปรุงจะเป็นการประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุง
ร่วมกันให้คู่มือน้ัน ๆ มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับนโยบายตา่ง ๆ (กล. 2.5-4-3) 

กล. 2.5-4-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ระดับกอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล. 2.5-4-3 รายงานการ
ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน 

http://www.r2rthailand.org/
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 5 มีการน าเครื่องมือหรือ
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติ 
หรือมีแนวปฏิบตัิที่ดี หรือมี
นวัตกรรม เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนสรา้ง
ความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 

      กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการท าผลงาน
นวัตกรรมทีด่ี  เรื่อง คู่มือแนวปฏบิัติที่ดี (Good 
Practice)  ของการจัดการความรู ้(Knowledge 
Management) เรื่อง การพัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจ า (Routine to Research : R2R) โดยได้น า
หลักการของการจดัการความรู ้ (Knowledge 
Management : KM) และการวางแผนการ
ด าเนินงานด้วยกระบวนการ PDCA มาประยุกต์กับ
กระบวนการงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to 
Research : R2R)  
       ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีงานวิจัย
จากงานประจ า ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ท่ี
ได้รับทุนสนับสนุน จากสถาบันวิจยัและพัฒนา และที่
เกิดจากกระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) จ านวน 6 เรื่อง ได้แก ่
      -  การพัฒนาการจัดซื้อจัดจา้ง กรณีซ่อม
ยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง ส านักงาน
อธิการบด ี
      - การพัฒนาจดหมายข่าวพสัดุ เพื่อการสื่อสาร
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง  
       - การพัฒนาการจดัท าแผนการจัดหาพสัดุอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
       - การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจ าแนกประเภท
พัสดุ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
       - ศึกษาความต้องการการจดัการงานสารบรรณ
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
       - กระบวนการการจดัการขยะส าหรับส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
(อ้ำงซ้ ำ กล.2.5-2-1) 
    โดยกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี ได้มีการจัดส่ง
ผลงานเพื่อน าเสนอในโครงการน าเสนอนวัตกรรม/
แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับหน่วยงานสายสนับสนุน และ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เมือ่วันท่ี 28 
พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมรัตนภา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โดยผลงานท่ี
บุคลากรมีความพึงพอใจมากท่ีสดุ คือ ศึกษาความ
ต้องการการจดัการงานสารบรรณของบุคลากร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มีผลความพึงพอใจ
ในระดับมาก ค่าเฉลีย่รวม = 4.13 ซึ่งเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจต่อคณะกรรมการและผูป้ฏิบัติงาน  
(กล.2-5-5-1)  

อ้ำงซ้ ำ กล.2.5-2-1 คู่มือ 
แนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice)  ของการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) เรื่อง การ
พัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจ า (Routine to 
Research : R2R) 
กล.2-5-5-1 ภาพกิจกรรม
การน าเสนอและเกียรติ
บัตรรับรอง 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ 5  5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
นางผ่องศรี  พิกุลทอง 

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1050 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1051-1052 
E-mail :  - E-mail : - 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
1. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.6 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 มีการด าเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด และ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ดังนี ้
      1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
         1.1  การด าเนินงานประกนัคุณภาพใช้
หลักการ PDCA โดยเริ่มจากการวางแผนการ
ด าเนินการ การจัดท า การควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมิน การปรับปรุงพัฒนา  รวมทั้งระเบียบ 
วิธีการ ขั้นตอน ระบบพัฒนาคณุภาพ เพื่อให้
การด าเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าประสงค์  
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
       ขั้น P = Plan 
        1. ศึกษาแนวคิด รูปแบบ คู่มือและ
วิธีการประกันคณุภาพการศึกษา 
            1.1.1 ศึกษาเกณฑ์จากคู่มือการ
ประกันคณุภาพ 
            1.1.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ทุกครั้ง 
       ขั้น D=Do 
       1. การปฏิบตั ิ
        1.1 ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ 
        1.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้
ตระหนักและเห็นความส าคญัของการประกัน
คุณภาพ 
       1.3 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและสร้างทีมงานท่ีเข้มแข็ง 
        1.4 ด าเนินการสร้างเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมลูตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
        1.5 ประเมินสภาพปัจจุบันหรือเก็บ
ข้อมูลตลอดปีการศึกษา 
 

กล.2.6-1-1 ระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  
กล. 2.6-1-2  นโยบายการ
ประกันคณุภาพ 
กล. 2.6-1-3 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
ประกันคณุภาพและ
มอบหมายตัวบ่งช้ี 
กล. 2.6-1-4 ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพ 
กล. 2.6-1-5 คู่มือการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในส าหรับหน่วยงาน
สนับสนุน 
กล. 2.6-1-6 รายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2560 
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ขั้น C=Check 
     1. การตรวจสอบและประมวลผลการ
ด าเนินงาน 
       1.1 ด าเนินการตรวจสอบตามแผนท่ีวาง
ไว้โดยสรุปทุก ๆ 3 เดือน 
       1.2 ตรวจสอบเอกสาร /หลกัฐาน 
ครบถ้วนตามเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งช้ี /ตัวช้ีวัด 
โดยผู้ด าเนินการโครงการ / กิจกรรม และ
รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
      1.3 ประเมินและสรุปผลการท างาน 
ต่อหน่วยงาน 
    ขั้น A=Act  
     1. การพัฒนาและปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
      1.1 น าผลสรุปตามเกณฑค์ุณภาพ
การศึกษามาวเิคราะหแ์ละหาแนวทางพัฒนา
ต่อไป (กล. 2.6-1-1) 
2.  กลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
    1. ก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค์การ
ด าเนินงาน (กล. 2.6-1-2) 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผูร้ับผิดชอบ 
(กล. 2.6-1-3) 
    3. จัดตั้งทีมงานท่ีเหมาะสม 
    4. สร้างแผนงาน/ปฏิทินการปฏิบัติงานการ
ประกันคณุภาพ (กล. 2.6-1-4) 
    5. ด าเนินการตามคูม่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (กล. 2.6-1-5) 
    6. สนับสนุนงบประมาณและบคุลากรใน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองและ
การศึกษาความรู้ทางด้านประกันคุณภาพ  
    7. จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปี
การศึกษา (กล. 2.6-1-6) 
    8. มีการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุง
และพัฒนา 

 2 มีการก าหนดนโยบายหรือให้
ความส าคญัเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดย
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  น านโยบายที่
ส านักงานอธิการบดีก าหนด และได้ด าเนินการ  
ดังนี้   
      1. มีการก าหนดนโยบายดา้นการประกัน
คุณภาพและมีการทบทวนนโยบายในระดับ
ส านัก เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการประจ า

กล.2.6-2-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักครั้งท่ี 3 /2560 
วันท่ี 25 ตุลาคม 2560 
วาระที่ 5.7   
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ส านักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 3 /2560 วันท่ี 25 
ตุลาคม 2560 วาระที่ 5.7  ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 4  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (กล.
2.6-2-1) 
       2. มอบหมายตัวบ่งช้ีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถงึความส าคัญ
ของงานประกันคุณภาพการศึกษา (อ้ำงซ้ ำกล. 
2.6-1-4 ) 
       3. ให้การสนับสนุนบุคลากรในการร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาด้านการประกันคุณภาพ
ภายในที่มหาวิทยาลัยจดัขึ้น (กล. 2.6-2-3)  
        4. มีคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถาบันศึกษาเพื่อก ากับการด าเนินงาน
ให้สู่การปฏบิัติที่เป็นรูปธรรม (อ้ำงซ้ ำกล. 2.6-
1-5) 

อ้ำงซ้ ำกล. 2.6-1-4 ปฏิทิน
การปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพ 
กล. 2.6-2-3 การเข้าร่วม
ประชุมด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย 
อ้ำงซ้ ำกล. 2.6-1-5 คู่มือ
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในส าหรับ
หน่วยงานสนับสนุน 

 3 มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมคุณภาพ ก ากับติดตาม
การด าเนินงาน ตรวจสอบ
คุณภาพ และประเมินคุณภาพ 2) 
การจัดท ารายงานประเมินตนเอง
ประจ าปี (SAR) เสนอต่อผู้บรหิาร
หน่วยงาน 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการ
ด าเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ดังนี ้
1. การควบคุมคณุภาพ ประกอบดว้ย 
     1.1 มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ระดับส านักงานอธิการบดี ซึ่งท าหน้าท่ีก าหนด
นโยบาย วิเคราะห์ และสังเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงาน (กล 2.6-3-1) 
     1.2 มีการจัดท าแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
(กล.2.6-3-2) 
     1.3 มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนนุ พ.ศ.2558 
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 (มีนาคม 2560) 
2. ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ประกอบด้วย 
     2.1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA  
     2.2 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละตัว
บ่งช้ี 
     2.3 จัดท าปฏิทินก ากับติดตามการ
ด าเนินงานทุกตัวบ่งช้ี 
3. ตรวจสอบคณุภาพ ประกอบด้วย 
     3.1 ด าเนินการตรวจสอบตามแผนที่วางไว้
โดยสรุปในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
     3.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ตามเกณฑ์ ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

กล. 2.6-3-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพ 
กล.2.6-3-2 แผนการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2560 
กล.2.6-3-3 รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
กล.2.6-3-4  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี  
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2560 วันท่ี 25 ตุลาคม 
2560 วาระที่ 5.6 (1)  
หน้าท่ี 8 (กล.2.6-3-4) 
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4. ประเมินคณุภาพ 
     4.1 ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ี  
5. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เสนอต่อผูบ้ริหารหน่วยงาน โดยจดัท าเป็น
รายงานที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานครบถ้วน
ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน และเผยแพร่สูส่าธารณชน ทางเว็บไซต์ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (กล.2.6-3-3) 
6. น าผลการประเมินไปจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงาน และเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2560 วันท่ี 25 ตุลาคม 2560 วาระที่ 5.6 
(1) หน้าท่ี 8 (กล.2.6-3-4) 

 4 มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้เกิดการคงไว้
หรือพัฒนาผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการดังนี้   
     น าผลการประเมินภายในจาก
คณะกรรมการผูต้รวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยการจดักิจกรรม/
โครงการ ซึ่งบรรจุไว้ในแผนปฏิบตัริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (กล.2.6-4-1)  
และจัดท าแผนการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ (กล.2.6-4-2)   

กล.2.6-4-1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ 2561 
กล.2.6-4-2  แผนการ
พัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินภายใน ปีการศึกษา 
2559 
 

 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีร่วมในกระบวนการ
ประกันคณุภาพของหน่วยงาน 
หรือการเพิ่มเตมิเกณฑ์มาตรฐาน
เฉพาะหน่วยงาน 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการดังนี ้
1. เปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสยีเข้ามามสี่วน
ร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ 
กระบวนการตามพันธกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ 
ในรูปแบบของคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี โดยมีการประชุมภายในปีการศึกษา 
2560 จ านวน 2 ครั้งเพื่อทราบและพิจารณา
ตามประเด็นดังกล่าวข้างต้น(กล.2.6-5-1)   
2. เปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสยี/ผูร้ับบริการ
ได้แสดงความคดิเห็นตามแบบส ารวจประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีผลการ
บริการ (กล.2.6-5-2) จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 120 คน มีค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ = 
4.084 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.68 

กล.2.6-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านัก ประจ าปี
การศึกษา 2560 
กล.2.6-5-2 รายงานความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 6 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดีด าเนินการ ดังนี้  
1. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในหน่วยงาน  
   - การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ปัญหา และหา

กล.2.6-6-1 โครงการ
จัดการความรู ้“การพัฒนา
งานวจิัยจากงานประจ า 
(Routine to Research : R 
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แนวทางแก้ปัญหาในงานประจ า และแบ่งปัน
ประสบการณ์ของบคุลากรหนึ่งไปยังบคุลากร
หนึง่ เพื่อให้บคุลากรภายใน กองกลางไดล้อง
น าไปใช้แก้ปัญหา เมื่อวันท่ี 31 ส.ค. 2560 ณ 
ห้องประชุมชั้น 3 (กล.2.6-6-1) 
    - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาองค์กร
ให้กับบุคลากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหา
ของแต่ละงานเพื่อน ามาสู่การพัฒนางานวิจัยจาก
งานประจ า  โดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานนักการ ประจ าอาคารและ
ภาคสนาม  เมื่อวันท่ี 24 – 26 พฤษภาคม 
2561 ณ  จังหวัดจันทบุรี – ระยอง  
(กล.2.6-6-2) 
2. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
หน่วยงาน  
     - จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนานวัตกรรมส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
ณ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2561(กล.2.6-6-3) 
    - โครงการน าเสนอผลการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง
ทองกวาว ช้ัน 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  
โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที ่1 ด้านพันธ
กิจ (กล.2.6-6-4) 
     - โครงการน าเสนอผลงานการพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) สายสนับสนุน ประจ าปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา โดยไดร้ับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 (กล.2.6-6-5) 

to R)” 
 
 
 
กล.2.6-6-2 โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้แก้ไขปัญหา
ของแต่ละงานเพื่อน ามาสู่การ
พัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจ า   
 
 
 
 
กล.2.6-6-3 ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
นวัตกรรมของบุคลากร 
สายสนบัสนุน 
 
 
กล.2.6-6-4 โครงการ
น าเสนอผลการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีการศึกษา 
2560 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพร้อมภาพถ่าย 
 
กล.2.6-6-5 โครงการ
น าเสนอผลงานการพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation) / 
แนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) สายสนับสนุน
พร้อมภาพถ่าย 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

6 ข้อ  6 ข้อ คะแนน 5  6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

6 ข้อ  6 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :     
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
 

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1073 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1051 
E-mail : …………………………………………………………. E-mail : took.kpru@gmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 ....................................................................................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ....................................................................................................................................................................................... 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 ....................................................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบท่ี 3 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 

กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลักและจุดเนน้ของหน่วยงำน 
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
เกณฑ์กำรประเมิน 

ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรกำรค ำนวณ  

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  =   
ผลรวมของค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จ านวนผู้ตอบแบบประมินท้ังหมด
 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  =   

408.42

100
  = 4.084 

 

คะแนนประเมินตนเอง = 4.084 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน ดังนี ้
         กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ จากการแจกแบบสอบถามให้กับกลุม่ตัวอย่างประชากร 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั จ านวนท้ังสิ้น 120 คน โดย
แบบสอบถามแบ่งส่วนการประเมนิครอบคลมุอย่างน้อยท้ัง 3 ด้านตามเกณฑ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และได้ผลการประเมินความพึง
พอใจบรรลุเปา้หมายคือ 4.048 ในระดับมาก และไดด้ าเนินการน า
ข้อเสนอแนะตามความต้องการของผู้รับบริการและผลการประเมินทีไ่ด้ แจ้ง
หน่วยงานภายในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ท้ัง 9 กลุ่มงาน เพื่อปรับปรุง 
และพัฒนาคณุภาพของการปฏบิัตงิานและการให้บริการต่อผู้รบับริการต่อไป 

กล.3.1-0-1 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ค่าเฉลี่ย 4.000   ค่าเฉลี่ย 4.084 คะแนน 4.084  ค่าเฉลี่ย 4.10 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

ค่าเฉลี่ย 4.000 ค่าเฉลี่ย 4.1 คะแนน 4.1  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นางมะลิวลัย์ รอดก าเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :     
นายอธิวัฒน์ ศรีพุก 
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม 

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1073 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1051 
E-mail : …………………………………………………………. E-mail : athido.obn@gmail.com 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.2 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

a. ส ำนักงำนอธิกำรบดี (กองกลาง) 
มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน 
 
 
 
 

งานการเงินมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  โดย
งานการเงินได้ให้ข้อมลูรายละเอียดผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณ ส่งให้กองนโยบายและแผน  

กล.3.2-1-1 รายงานเงิน
รายจ่ายตามแผนงาน
หรือโครงการ 
กล.3.2-1-2 สรุป
รายงานการรับ – 
จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
รายเดือน 

 2 จัดท าหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในสถาบันไดร้ับทราบ 

งานการเงินได้จดัแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน และจดัท าบันทึกข้อความแจ้งแนว
ปฏิบัติต่างๆ แจกให้กับ คณะ ศูนย์ ส านัก  
พร้อมท้ัง และเผยแพร่ข้อมลู ระเบียบ 
ข้อบังคับ แนวปฏิบัติการเบิกจา่ยเงินทาง
เว็บไซต์ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
และเผยแพร่แนวปฏิบัติเกีย่วกับการเบิก
จ่ายเงินในคู่มือจัดท าค าของบประมาณ เป็น
ประจ าทุกป ี

กล.3.2-2-1 แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 
กล.3.2-2-2 บันทึก
ข้อความแจ้งแนวปฏิบัติ
ต่างๆ 
กล.3.2-2-3 เว็บไซต์
ของกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี  
กล.3.2-2-4 คู่มือจัดท า
ค าของบประมาณ  

 3 จัดเก็บเอกสารส าคัญเกี่ยวการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นระบบและสามารถ
สืบค้นได้ง่าย 

งานการเงินจัดเก็บเอกสารส าคญัเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  เงินงบประมาณแผ่นดิน
ควบคุมโดยจัดท าทะเบียนคุมเลขที่ใบส าคัญคู่
จ่าย เก็บเอกสารตามฎีกาเบิกเงินเป็นราย
เดือน สามารถค้นหาเอกสารจากทะเบียนคุม
เลขท่ีใบส าคญัคู่จ่าย  เงินนอกงบประมาณ
จัดเก็บเอกสารตามประเภทแหล่งเงิน เก็บ
เอกสารเป็นรายเดือน แยกเป็นปีงบประมาณ  
สามารถสืบค้นหาได้ง่ายโดยดูจากทะเบียนคุม
การเบิกจ่าย 

กล.3.2-3-1 ทะเบียน
คุมเลขท่ีใบส าคัญคู่จา่ย 
กล.3.2-3-2 ทะเบียน
คุมการเบิกจ่ายเงินนอก
งบประมาณ 
 

 4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อผู้บริหารอยา่งน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

งานการเงินจัดท าสรุปรายงานการรับ – 
จ่ายเงินนอกงบประมาณ รายเดือน และราย
ไตรมาส รายงานงบทดลอง รายงานงบแสดง
ฐานการเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงาน 
พร้อมเอกสารแนบ  รายงานต่อผูบ้ริหาร 

กล.3.2-4-1 รายงานงบ
ทดลอง รายงานงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบ
แสดงผลการด าเนินงาน
ทางการเงิน 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 5 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ

ภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้  มบีันทึก
ข้อความขออนุญาตเข้าตรวจสอบการรับ - 
จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตั้งแต่วันท่ี 4 – 
29 มิถุนายน  2561 และหน่วยตรวจสอบ
ภายในไดเ้ข้าตรวจสอบการจัดท างบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารและการจัดท าข้อมูลการ
เคลื่อนไหวของบัญชีเงินสดในมือเป็นประจ า
ทุกเดือน    
หน่วยงานภายนอก ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดก าแพงเพชร เข้าตรวจสอบการ
รับจ่ายงบเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
วันท่ี 4 มิถุนายน  2561  และส านักตรวจสอบ
พิแศษภาค 11  จังหวัดนครสวรรค์  มีหนังสือ
ที่ ตผ 0057 นว/059 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 
2561  เรื่องการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  
และหนังสือท่ี ตผ 0057 นว/120 ลงวันท่ี 22
พฤษภาคม 2561  เรื่องการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง   

กล.3.2-5-1 บันทึก
ข้อความขออนุญาตเข้า
ตรวจสอบการรับ - 
จ่ายเงินของส่วนราชการ
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Payment) 
กล.3.2-5-2 หนังสือ
ส านักตรวจสอบพิแศษ
ภาค 11  จังหวัด
นครสวรรค์ เรื่องการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้าง  
กล.3.2-5-3 หนังสือ
ส านักตรวจสอบพิแศษ
ภาค 11  จังหวัด
นครสวรรค์  เรื่องการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้าง  

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสาวนฤมล ส่งต่าย ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :     
นางสาวอุมาพร  ขุนพิลึก 
นางสาวปรางค์ทิพย์ น้ าเงินสกลุณ ี
นางสาวปราจิน  ไกรทอง 
นางศิริรัตน์  ชิตสรุะ 
นางสาววรรณภา  หอมค าแหง 
นางสาววราภรณ์  คล้ามสถิตย ์

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1061 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1060 
E-mail : …………………………………………………………. E-mail : …………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิ
ประจักษ ์

มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร โดยด าเนินการจัดท า
แผนดังนี ้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจดัท า
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั (มร.กพ.3.3-1-1) 

2. ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2560 
(มร.กพ.3.1-1-2-1) แล้วน าผลการประเมิน
ไปปรับแผนพัฒนาบุคลากรท าให้ได้
แผนพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2560 
(มร.กพ.3.3-1-2-2) 

3. จัดประชุมก าหนดสมรรถนะการ
พัฒนาของบุคลากร เพื่อน ามาใช้
ประกอบการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากร 
(มร.กพ.3.3-1-3) อีกทั้ง กองกลาง ส านักงาน
อธิการบด ียังได้มีการจัดประชุมวเิคราะห ์
หาความต้องการพัฒนาของบุคลากร  
      4. มีการน าข้อมลูกรอบอัตราก าลังมา
วางแผนในการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากร 
(มร.กพ.3.3-1-4) 

มร.กพ.3.3-1-1 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  
มร.กพ.3.1-1-2-1 
รายงานการประเมินผล
ความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร 
ปีการศึกษา 2560 
มร.กพ.3.3-1-2-2 
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 
56-60 
มร.กพ.3.3-1-3 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจดัท า
แผน/ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ระดับ
กองกลางส านักงาน
อธิการบดี วันท่ี 15 
สิงหาคม 2560 
มร.กพ.3.3-1-4 กรอบ
อัตราก าลังของบุคลากร 
ประเภททั่วไป  วิชาชีพ
เฉพาะ  หรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ  ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2560 – 
2563 
 

http://qa.kpru.ac.th/doc_v3/admin/document/1316845228.pdf
javascript:void(0);/*1348217471079*/
javascript:void(0);/*1348763370965*/
http://qa.kpru.ac.th/doc_v3/admin/document/1317190313.pdf
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 2 มีการบรหิารและการพัฒนา

บุคลากรใหเ้ป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

มหาวิทยาลยัมีการบริหารและการพฒันา
บุคลากรใหเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนด ดังนี้ 
      มีกำรบริหำรคณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุน ดังนี ้

1) กระบวนการสรรหา คดัเลือก
บุคลากรอยา่งเป็นระบบโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
         1.1 ประสานหน่วยงานที่
มหาวิทยาลยัฯ  อนุญาต  ให้รับสมัคร
บุคลากร  เพื่อขอข้อมูลคณุสมบัติ  ภาระ
งานท่ีปฏิบัต ิ และช่ือต าแหน่ง 
          1.2  ด าเนินการประกาศรับสมคัร 
          1.3  เมื่อมีผู้สมคัรสอบคัดเลือก  
จึงประสานหน่วยงานต้นเรื่อง  ขอข้อมูล
ขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ  
คณะกรรมการด าเนินการสอบ  สถานท่ี
ด าเนินการสอบคัดเลือก 
          1.4  ตรวจสอบคุณสมบตัผิู้สมคัร
สอบ และจดัท าประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบ 
และแจ้งขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ  
และก าหนดการสอบคัดเลือก 
          1.5 จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ  
ตรวจข้อสอบ 
          1.6 ประสานหน่วยงานตน้เรื่อง 
จัดสถานท่ีสอบคัดเลือก 
          1.7 ด าเนินการจัดสอบคดัเลือก 
และให้หน่วยงานต้นเรื่อง  รายงานผลการ
สอบคัดเลือก แก่มหาวิทยาลัย 
          1.8 ด าเนินการประกาศผลการสอบ
คัดเลือก และแจ้งการเงินทราบ 
          1.9 รับรายงานตัวที่สอบคัดเลือกได ้
          1.10 ด าเนินการจัดท าค าสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง (มร.กพ.3.3-2-1) 

2) ค าอธิบายลักษณะงาน (Job 
Description) (มร.กพ.3.3-2-2) 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2561  (มร.กพ.3.3-2-3)  

มร.กพ.3.3-2-1 
กระบวนการสรรหา 
คัดเลือกบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
มร.กพ.3.3-2-2 
ค าอธิบายลักษณะงาน 
(Job Description) 
มร.กพ.3.3-2-3 แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (A1 – 
A4) 
มร.กพ.3.3-2-4 กรอบ
อัตราก าลังของบุคลากร 
ประเภททั่วไป  วิชาชีพ
เฉพาะ  หรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ  ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2560 - 
2563 
มร.กพ.3.3-2-5 สถิติการ
เข้า-ออกของบุคลากร 
มร.กพ.3.3-2-6 
แผนพัฒนาบุคลากร 
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4)  เส้นทางความก้าวหน้าของต าแหน่ง

งาน  (มร.กพ. 3.3-2-4) 
      5)  สถิติการเข้า-ออกของบุคลากรแตล่ะ
กลุ่มงาน (มร.กพ. 3.3-2-5) 
     6) การพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร
สายสนับสนุนการจัดปฐมนิเทศบุคลากรที่
ได้รับการสรรหาใหม่ ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. 60 
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนด
ไว ้(มร.กพ. 3.3-2-6) 

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ด ี
และสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลยัฯ มสีวัสดิการเสรมิสร้าง
สุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและก าลังใจ  ดังนี ้

1) สวัสดิการ 
  1.1 มีการจัดบ้านพัก,อาคารที่พัก

อาศัยให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน (มร.กพ.3.3-3-1.1) 
       1.2 มีบริการจัดรถอ านวยความสะดวก
ในการไปราชการประจ าคณะ /ส่วนกลาง 
(มร.กพ.3.3-3-1.2) 

   1.3 มสีถานที่ออกก าลังกาย ฟติเนต็  
สระวา่ยน้ า สนามฟตุบอล สนามเทนนิส สนาม
แบดมินตนั สนามแข่งขันวอลเลย์บอล ฯลฯ  
(มร.กพ.3.3-3-1.3) 

   1.4 มนีโยบายการตรวจสุขภาพประจ าป ี
ให้กับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(ที่บรรจุ 1 ปี ขึ้นไป) ตามโปรแกรมการตรวจ
ของโรงพยาบาลมะเร็งล าปาง จังหวดัล าปาง
(มร.กพ.3.3-3-1.4)  
        2) การสรา้งขวญัและก าลังใจ 
          2.1 มกีองทุนสวัสดิการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุน
สวัสดิการคณะครุศาสตร์ กองทุนเจ้าหนา้ที่ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกนัชีวิต AIA   
(มร.กพ.3.3-3-2.1) 

    2.2 กิจกรรมประเพณีวันส าคญั เช่น
ปีใหม่ และการแข่งขันกีฬาประเพณีที่เช่ือม
ความสมัพันธร์ะหว่างบุคลากรในองค์กร 
ระหว่างวันท่ี 17 มกราคม 2561              
งานสงกรานต์ ระหว่างวันท่ี 19 เมษายน 
2561  และงานเกษียณอายุราชการ ระหว่าง
วันท่ี 29 กันยายน 2560 (มร.กพ.3.3-3-2.2) 

     2.3 มีการจดัสรรงบประมาณพัฒนา
บุคลากรทั้งสายผูส้อนและสายสนบัสนุนในทุกๆ 

มร.กพ.3.3-3-1.1  
ระเบียบวา่ด้วยเกณฑ์
การเข้าพัก ภาพถ่าย
บ้านพัก /ภาพถ่าย
อาคารที่พักอาศัย 
มร.กพ.3.3-3-1.2 
ภาพถ่ายรถประจ าคณะ 
/ส่วนกลาง  
มร.กพ.3.3-3-1.3 ศูนย์
ออกก าลังกายในร่ม  
สระว่ายน้ า 
มร.กพ.3.3-3-1.4 
โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี
มร.กพ.3.3-3-2.1 คู่มือ
สวัสดิการส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
มร.กพ.3.3-3-2.2 
แผนงาน/โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์อาจารย์
และบุคลากร  
มร.กพ.3.3-3-2.3-1 
แผนปฏิบัตงิานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (งบพัฒนาบคุลากร)  
มร.กพ.3.3-3-2.3-2 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับ
การศึกษาต่อ 
มร.กพ.3.3-3-2.3-3 
ระเบียบวา่ด้วย 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
รายได้เพื่อสนับสนุนการ
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ปีงบประมาณเพื่อเป็นการส่งเสรมิ สนับสนนุ
บุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น การศึกษาดูงาน  
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ท างาน (มร.กพ.3.3-3-2.3-1) มีการสนับสนุน
ให้บุคลากรมีวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึนโดยใช้
งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย (มร.กพ.
3.3-3-2.3-2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการสอบ
วัดระดบัความสามารถภาษาอังกฤษ และ
การจัดท าผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งให้
สูงขึ้น (มร.กพ.3.3-3-2.3-3) 

     2.4 มีการยกย่องชมเชยบุคลากร
สายผูส้อนและสายสนับสนุน โดยดัดเลือกให้
บุคลากรไดร้ับรางวัล “รางวัลบุคลากรที่
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น
ประจ าปี 2561” ในงานสงกรานต์ ระหว่าง
วันท่ี 19 เมษายน 2561 (มร.กพ.3.3-3-
2.4) 

    2.5 มีการยกย่องชมเชยบุคลากรสาย
ผู้สอนที่มผีลงานวิจัยดีเด่น ประเภทท่ีมี
ประสบการณ์และประเภทนักวิจัยที่เริ่ม
เรียนรู้ โดยให้คณะเป็นผู้คดัเลือก จ านวน   
9 ท่าน โดยมอบรางวัลในงานราชภัฏ
วิชาการ ระหว่างวันท่ี 25 - 26 มกราคม 
2561  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ช้ัน 3 
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร (มร.กพ.3.3-3-2.5) 

สอบวัดระดับ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ และการ
จัดท าผลงานทาง
วิชาการ 
มร.กพ.3.3-3-2.4 
รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล
บุคลากรที่ประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดีเด่นประจ าปี 2560  
มร.กพ.3.3-3-2.5 
ภาพถ่ายผูเ้ข้ารับรางวัล
นักวิจัยดีเด่น 
 

 4 มีระบบการตดิตามให้บคุลากรน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลยัจัดท าระบบตดิตามให้
บุคลากรน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ โดยแตล่ะ
คณะ/สถาบัน/ส านัก ได้มผีู้รบัผิดชอบในการ
จัดเก็บข้อมลูด้านการประชุม อบรม สัมมนา
ต่าง ๆ  อีกท้ังส านกังานอธิการบด ี 
ได้ด าเนินการจดัท านวัตกรรมเกี่ยวกับระบบ
การบันทึกกิจกรรม /ประชุม/อบรม/สมัมนา 
และการน าไปใช้ประโยชน์สูร่ะบบ
สารสนเทศพร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
เว็บไซต์ (มร.กพ.3.3-4) 

มร.กพ.3.3-4 
ระบบการบันทึก
กิจกรรม /ประชุม/
อบรม/สัมมนา และการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

 5 มีการก ากับตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร และการ
ประเมินผลความส าเร็จของแผน 

มหาวิทยาลยัมีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล
ความส าเร็จของแผน ดังน้ี 

1. มีการด าเนินการตดิตามการพฒันา
บุคลากรของคณาจารย์และบุคลากร 

มร.กพ.3.3-5-1 บันทึก
ข้อความการตดิตาม
รายงานผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผน
บริหารและพัฒนา
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สายสนบัสนุน ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน  

2. จัดท าแบบฟอร์มการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารและพฒันา
บุคลากร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและอ านวย
ความสะดวกในการตดิตาม ไปยังคณะ 
ส านัก สถาบัน  

3. มีการจัดท ารายงานผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร 
รอบ 6 เดือน (มิถุนายน 2560 – 
พฤศจิกายน 2560) และรอบ 12 เดือน 
(มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561)  

บุคลากรแกผู่้บริหาร
ระดับสูง รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน  
มร.กพ.3.3-5-2 
รายงานผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผน
บริหารและพัฒนา
บุคลากรแกผู่้บริหาร
ระดับสูง รอบ 6 เดือน 
และ12 เดือน (มิถุนายน 
2560 – พฤษภาคม 
2561) 
 

 6 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรงุ
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัย มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบรหิารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ  
ในปีงบประมาณ 2561 ดังนี ้

1. ช้ีแจงข้อมูลลายละเอียดสิทธิและ
สวัสดิการให้กับพนักงานท่ีไดร้ับการสรรหา
ใหม่  

2. ปรับปรุงและจัดท าเกณฑ์การตอ่
สัญญาจ้างสายสนับสนุน  

มร.กพ.3.3-6-1 
แนวปฏิบัติฉบับพกพา 
มร.กพ.3.3-6-2 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ กบม.  

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

 6 ข้อ  6 ข้อ คะแนน 5   6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

 6 ข้อ  6 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :     
นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
นางสาวมุกดา  สุวรรณธนิกา 
นางสาวกรรณิกา  อินแผลง 
นางสาวนิลุบล  รักงาม 
นายวิทยา  ศรีนรคตุร   
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1073 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1051 
E-mail : …………………………………………………………. E-mail : took.kpru@gmail.com 
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บทที ่3  
ส่วนสรุปผลกำรประเมิน 

 
3.1  ตำรำงสรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

 
ตัวชี้วัด
คุณภำพ 

 
เป้ำหมำย 

ประเมินตนเอง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

(ข้อ/บำท) 

คณะกรรมกำรประเมิน หมำยเหตุ  
(เช่น เหตุผลของ
กำรประเมินที่ต่ำง

จำกที่ระบุใน 
SAR) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
(ข้อ/บำท) 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

คะแนน 
ประเมินโดย

คณะกรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์       = บรรลุ 

ตัวหำร 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหำร 

(% หรือ
สัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 1.1 5  5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5   

ตัวบ่งช้ีที ่ 1.2 5 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งช้ีที่  2.1 80% 92%  คะแนน 4 92%    คะแนน 4.6  

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3 5 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ    คะแนน 5  

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4 6 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ    คะแนน 5  

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.5 5 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ    คะแนน 5  

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.6 5 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ    คะแนน 5  

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1 3.51 4.084  คะแนน 4 4.10  คะแนน 4.10  

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2 5 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ    คะแนน 5  

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3 6 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ    คะแนน 5  

ผลคะแนนประเมนิตนเอง 4.80 
 

ผลคะแนนคณะกรรมกำรประเมิน 4.87  
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