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ค ำน ำ 
 
 รายงานการประเมินตนเองของกองกลาง ส านักงานอธิการบดีฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการด าเนินงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 
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 

 
  
  
 
                                                                            ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
                                                                              ผู้อ านวยการกองกลาง 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

 การด าเนินงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้แบ่งโครงสร้าง
หน่วยงานออกเป็น 9 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานธุรการ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานอาคาร
สถานที่ และ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ส านักงานผู้อ านวยการกองกลาง) มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 101 คน 
ประกอบด้วย ข้าราชการ 5 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวน 22 คน พนักงานราชการ  
จ านวน 9 คน ลูกจ้างประจ า 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 61 คน 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา 2562 โดยเริ่มตั้งแต่  
8 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 โดยประเมินตามองค์ประกอบ จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนา
แผนและภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารจัดการ การด าเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน 
ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด คะแนนผลการประเมินตนเองในทุกองค์ประกอบเท่ากับ  4.83   
โดยทางกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท ารายผลการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปีซึ่งผลการประเมิน
ดังกล่าวท าให้หน่วยงานได้รับทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดท าแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 
ประวัติควำมเป็นมำของกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี (โดยย่อ) 
 
  ตามท่ีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2547 เป็นต้นมา  มีผลท าให้มี
การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น  10 หน่วยงาน  และส านักงานอธิการบดี เป็นหนึ่งใน
หน่วยงานดังกล่าว  ปัจจุบัน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี แบ่งโครงสร้างประกอบด้วยกลุ่มงาน ดังนี้  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานธุรการ  กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานการเงิน  กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงาน 
การเจ้าหน้าที่และนิติการ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานอาคารสถานที่   กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน   
 

ปรัชญำ  มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) : กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน 
ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและ 
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง 
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 แผนผังโครงสร้ำงภำยในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองกลำง 
 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

กลุ่มงำนกำรเงิน 
 

กลุ่มงำนธุรกำร 

กลุ่มงำนเลขำนุกำร 
 

กลุ่มงำนพัสดุ 
 

กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร 

• กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ 
 

กลุ่มงำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน 

• กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 

กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ 
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คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

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

 
 
 

 
 

ดร.มะลิวัลย์  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 
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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 

  อาคารยานพาหนะ 
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 านักงานอธิการบดี แบ่งโครงสร้างประกอบด้วยกลุ่มงาน ดังนี้  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานธุรการ  กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานการเงิน  กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงาน 
การเจ้าหน้าที่และนิติการ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานอาคารสถานที่   กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน   

 
2. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ 
  ปรัชญำ  มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
 
  วิสัยทัศน์ (Vision) : กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน 
พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง 
 

  อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 

  เอกลักษณ์ : การผลิตและพัฒนาครู 
 

  ค่ำนิยมหลัก (Core Values) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU) 
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
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พันธกิจ (Mission) : 
  1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานสีเขียว 
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) : 
  1. พัฒนาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
  3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายส านักงานสีเขียว 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม 

 
เป้ำประสงค์ (Goals) : 
  1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  2. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย และนวตักรรม 
  3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายส านักงานสีเขียว 
  4. บุคลากรมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
 

กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
    1.3 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร 
   2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอ้ือต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 
  3.1  พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 

  4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา และสร้างสรรค์สังคม 
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3. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมประเภทบุคคล 
 

หน่วยงำน 

บุคลำกรสำยสนับสนุน รวม  
ภำคปฏิบัติกำร ภำคสนำม ตำม ร้อยละ 

ขรก. 
พนง.
ม. 

พนง.ร
. 

ลจ.ป. สญจ. 
รวม 

ลจ.ป. สญจ. 
รวม 

หน่วยงำน 
 

  - กองกลาง 5 22 9 2 27 65 2 34 36 101 100 
รวมทั้งสิ้น 5 22 9 2 27 65 2 34 36 101 100 
 

(
ข 

          ข้อมูล ณ ตุลาคม 2562 
 
4. งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (จ าแนกตามหมวดรายจ่าย) กองกลำง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งงบ ได้รับกำรจัดสรร 
งบ บกศ. 1,270,000 บาท 
งบแผ่นดิน 885,100 บาท  
รวม 2,155,100 บำท 
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5. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2561 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2562 

กระบวนกำรพัฒนำแผน   
จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง 
1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบด ี
ให้ทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อสรา้งความเด่นและความ
ท้าทาย 

ด าเนินการ 100 % 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี 2563 
ลงวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ทบทวนและจัดท าแผน
ฯ วันที่ 5 กันยายน 2562 

บุคลำกรสำยสนบัสนนุได้รับกำรพัฒนำ 
1. ควรมุ่งเป้าหรือมแีผนพัฒนาส าหรับบุคลากรที่ไม่ครบจ านวนช่ัวโมง ด าเนินการ 100 % 

1. จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มงานในการช้ีแจงให้บุคลากรเข้า
ร่วมรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา  
ให้ครบ 15 ช่ัวโมงขึ้นไป ในปีการศึกษา 2562  
วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 

2. ควรมีระบบกลไกและการตดิตามที่ชัดเจนเพื่อเร่งรัดให้บุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ 

ด าเนินการ 100 % 
1.ส านักงานอธิการบดี มีจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน ที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ านวน  24  คน มี
บุคลากรที่น าเสนอการวิเคราะห์งานไปแล้ว จ านวน  4  คน  
ได้แก่ นางสาวเกศกนก ไทยแท้ นางสาวคณารัตน์  สิริเสถียร
วัฒนา  นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า และนางสาวกชพรรณ 
พงษ์พยัคเลิศ ดังนั้น จึงมีบุคลากรที่คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ระดับกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ต้องก ากับ 
ตดิตาม ขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานวิเคราะห์ค่างานให้
สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  20  คน  
โดยคณะกรรมการฯ ได้ก ากับติดตามและปรับแผน เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามก าหนด จึงได้จัดกลุ่มบุคลากรตาม
พร้อมของแต่ละบุคล  ได้แก่  
     - ก าหนดจัดส่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ภายในเดือน ธันวาคม 
2562 ซึ่งมีบุคลากร  จ านวน  2  คน 
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2561 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2562 

 

    - ก าหนดจัดส่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ภายในเดือน มกราคม 
2563 ซึ่งมีบุคลากร  จ านวน  4  คน 
    - ก าหนดจัดส่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ภายในเดือน มีนาคม 
2563 ซึ่งมีบุคลากร จ านวน  6  คน 
    - ก าหนดจัดส่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ภายในเดือน พฤษภาคม 
2563 ซึ่งมีบุคลากร  จ านวน  8 คน 
รวมพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดส านักงาน
อธิการบดี ที่ถึงเกณฑ์ต้องส่งการเขียนวิเคราะห์ค่างาน 
จ านวน 20 คน 
     - สรุปการจดัส่งวิเคราะห์คา่งาน กองกลาง   
มีบุคลากร  (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลยั)   
ที่มีคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งในการขอก าหนดต าแหน่ง
สูงขึ้น  ได้ด าเนินการส่งการประเมนิ 
ค่างานแล้ว  จ านวน  6  คน  โดยแบ่งเป็น  2  
กระบวนการ  ได้แก ่
  1.  ผ่านการประเมินค่างานแล้ว  และอยู่
ระหว่างการประเมินและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
จ านวน  4  คน 
  2.  อยู่ระหว่างการประเมินคา่งาน  จ านวน  2  
คน 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ KM เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวัน
พุธที่ 2 และ 4 ของเดือน 
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM  
การวิเคราะห์ค่างาน วันท่ี 28 สิงหาคม 2562 
4. จัดท า MOU ระดับบุคคล วันท่ี 28 สิงหาคม 2562 

3. ควรมุ่งเน้นบุคลากรที่สร้างจุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

ด าเนินการ 100 % 
จัดโครงการสัมมนาเปน็คณะ “แผนพัฒนารายบุคคล  
(Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน” 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 2 รุ่น ให้กับ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการสาย
สนับสนุน จ านวนประมาณ 134 คน ในวันท่ี 16 – 17 
กันยายน 2562  
เวลา 08.30 – 16.40 น. ณ ห้องประชุมรตันอาภา 
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2561 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2562 

 

ผลที่ได้รับ  
  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการมีความรู้ความ
เข้าใจและเห็นความส าคัญในการจัดท าตัวช้ีวัดระดับบุคคล 
(Individual Scorecard: IS) และการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ที่มี
ต่อการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
และคณุลักษณะอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารสามารถจดัท า
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: 
IDP) ที่รองรับการพัฒนาตามระบบประเมินตัวชี้วัดระดับ
บุคคล (Individual Scorecard: IS)  

ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
1. ควรระบุความเสีย่งและปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปจัจัยภายนอกหรอื
ปัจจัยที่ไมส่ามารถควบคุมได้ให้ชัดเจน 

ด าเนินการ 100 % 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
ลงวันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 
2. จัดประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสีย่ง  วันท่ี 5 ก.ย.
2562 
ความเสีย่ง ปี 2563 
เกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน 
ระดับความเสี่ยง 15 (สูง) 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
1. การประเมินความพึงพอใจหากเป็นเชิงปริมาณ ควรก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างและการสุม่ตัวอย่าง (จากคนภายในภายนอกและหน่วยงาน
ภายในและภายนอก)ให้เป็นไปตามหลักสถิต ิ

ด าเนินการ 100 % 
1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
2. มีการก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

2.ควรมีการน าผลความพึงพอใจมาวิเคราะห์และวางแผนในการ
พัฒนาการให้บริการอยา่งเป็นรูปธรรม 

ด าเนินการ 100 % 
1. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการตาม
ข้อเสนอแนะของปีงบประมาณ 2563 
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2561 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2562 

ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนบัสนนุ 
1. ควรน าผลการประเมินตามแผนที่ไม่บรรลผุล 
มาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา  ส่งเสรมิเพื่อให้ตัวช้ีวัดบรรลผุลส าเร็จบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

ด าเนินการ 100 % 
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
และพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เพื่อวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 



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. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี ของส านักงานอธิการบด ี ที่น าผลการวิเคราะห์ 
SWOT ของหน่วยงานมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนฯ 
เพื่อเช่ือมโยงและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั โดยมีการประชุมของคณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ 2561 –2565 และแผนปฏิบัตริาชการ  
ประจ าปีงบประมาณ  2563 (กล.1.1-1-1) ส านักงาน
อธิการบดี จ านวน 53 คน เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2562  
เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป ณ  หอ้งประชุมชั้น 8 อาคาร 
14 (กล.1.1-1-2)  ซึ่งผลจากการประชุมดังกลา่วท าให้เกิด
การทบทวนและปรับปรุงแผนกลยทุธ์ส านักงานอธิการบดี 
เพื่อถ่ายทอดไปยังท้ัง 3 กอง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2563 น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 18 
ธันวาคม 2562  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ วาระที่ 4.5 (กล.1.1-1-3)   
     2. กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจ าปี 2563 ที่สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลยั และแผนกลยุทธ์ของส านักงาน ดังนี้ 
      2.1 วิสัยทัศน์ 
        กองกลาง 

กล.1.1-1-1 แผน
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี 2563  กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี
กล.1.1-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปี 2561 – 2565  
และจัดท าแผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปี 2563 
ส านักงานอธิการบด ี

วันท่ี 5 กันยายน 2562 
กล.1.1-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านัก ครั้งท่ี 
2/2562 เมื่อวันท่ี 18 
ธันวาคม 2562  เวลา 
13.00 น. ณ ห้องประชุม
ช้ัน 4  วาระที่ 4.5 
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        กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานท่ี
มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และ
เป็นหน่วยงานต้นแบบของการบรหิารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ท้ัง 8 แห่ง   สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ส านักงาน
อธิการบด ี
       ส านักงานอธิการบดี 
       ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งเน้น
ให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และเป็น
หน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการดา้นสิ่งแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัยและกลุม่มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ทั้ง 8 แห่ง    สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลยัฯ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
       มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
        2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
        กองกลาง 
        1. พัฒนาระบบงานด้านบรกิาร โดยการบรหิาร
จัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
        2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
        3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ตามนโยบายส านักงานสีเขยีว 
        4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาสังคม 

      สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร ์
        ส านักงานอธิการบด ี
        1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการทีด่ี 
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล 
        2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
        3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานตาม
นโยบายส านักงานสีเขยีว 
        4. ส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาให้มีคุณธรรม  
มีความรู้ ความสามารถและมีจติอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
      สอดคล้องกับ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐาน 
การผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพและ
มาตรฐานการผลิตบณัฑติให้มีคณุภาพสรา้งสรรค์สังคม 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล 
และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
       2.3 เป้ำประสงค์ 
        กองกลาง 
        1. มรีะบบการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภบิาล 
       2. บุคลากรทางการศึกษา มคีุณภาพและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย และนวัตกรรม 
        3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรูต้ามนโยบาย
ส านักงานสีเขียว 
        4. บุคลากรมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
        ส านักงานอธิการบด ี
        1. พัฒนาระบบงานด้านบรกิาร โดยการบรหิาร
จัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
        2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
        3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ตามนโยบายส านักงานสีเขยีว 
        4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาใหม้ี
คุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีจติอาสาเพื่อพัฒนา
สังคม  สอดคล้องกับ 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
        เป้าประสงค์ 2 บัณฑติครคูรูและบคุลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน  
        เป้าประสงค์ 3 บัณฑติมีคณุภาพที่สร้างสรรคส์ังคม  
        เป้าประสงค์ 4 ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตาม
หลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม         
       2.4 กลยุทธ์ 
        กองกลาง 
        1.1 พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
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โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็น
มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส ์
        1.2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการทีด่ ี
ตามหลักธรรมาภิบาล 
        1.3 พัฒนากระบวนการสรา้งความผูกพันของลูกค้า
และบุคลากร 
        2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการ
รักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ 
        3.1  พัฒนามหาวิทยาลัยดา้นกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสเีขียว (Green University) 
        4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา และสร้างสรรค์
สังคม 
        สอดคล้องกับ ส านักงานอธิการบดี ทุกกลยุทธ์ และ
สอดคล้องกับ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตบณัฑติ 
ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษ ที่ 21 และ คุณลักษณะ 4 
ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกตอ้ง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
        กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ 
ที่เป็นรูปธรรม 
        กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพัน
ของลูกค้าและบุคลากร 
        กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ด ี

        กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการท างานให้มี 
ประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที ่ทันสมัยรองรับการ 

เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์

        กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่ เอื้อต่อ
การรักษาคนด ีคนเก่ง และพัฒนา สมรรถนะบคุลากรให้ 
เป็นมืออาชีพ 

 2 มกีารน าแผนกลยุทธท์ี่พัฒนาไปสู่
แผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อม
ก าหนดตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์

        กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการ ดังนี ้
        1. มีการน าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561-2565  

กล.1.1-2-1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  
พ.ศ. 2563 กองกลาง 
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และแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัดเพื่อ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนทั้ง
สองไปสู่บุคลากรทุกระดบัภายใน
หน่วยงาน 

ของส านักงานอธิการบดี มาจัดท าเป็นแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปี 2563  (กล.1.1-2-1) 
        2. มีการก าหนดตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2563
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัดเพื่อวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงาน โดยมตีัวช้ีวัด ดังนี้ 
           - ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  
จ านวน 20 ตัวช้ีวัด 
           - ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัตริาชการ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี จ านวน 13 ตวัช้ีวัด 
        3. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ (กล.1.1-2-2) 
          - แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จ านวน 29 โครงการ  
มีตัวช้ีวัด ท้ังหมด 94 ตัวช้ีวัด 
          4. จัดให้มีการประชุมหัวหน้างานและบุคลากร 
ทุกระดับเพื่อถ่ายทอดแผนฯ ที่ระบุ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน และผูร้ับผดิชอบ ไปสู่ระดับ
หน่วยงานสู่ระดับบุคคลพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (กล.1.1-2-3) 

ส านักงานอธิการบด ี
กล.1.1-2-2 แผนงาน/
โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.1-2-3 หนังสือเชิญ
ประชุม/รายงานการ
ประชุม 

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

       กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ด าเนินการ ดังนี ้
       1. มีการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การโครงการที่จ าแนกไว้ในแตล่ะพันธกิจ ประจ าปี
งบประมาณ 2563  (กล.1.1-3-1) 
        2. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดต่างๆ 
โดยมีการจัดท าบันทึกข้อความก ากับติดตามปีละ 4 ครั้ง 
เพื่อให้รายงานผลตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ และมีการ
รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน ดังนี ้
              - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รอบ 12 เดือน มีจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ ทั้งหมด 34 โครงการ ตวัช้ีวัดทั้งหมด 103 
ตัวช้ีวัด ผลการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 103 ตัวช้ีวัด  
คิดเป็นร้อยละ 100 (กล.1.1-3-2) พร้อมเสนอต่อ
กรรมการประจ าส านัก ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 18 ธันวาคม 
2562 วาระที ่4.1 (1) (กล.1.1-3-3) 

กล.1.1-3-1 ปฏิทินการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ 
กล.1.1-3-2 รายงานผล
การติดตามและประเมิน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
กล.1.1-3-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านัก ครั้งท่ี 
2/2562 วันท่ี 18 
ธันวาคม 2562 วาระที ่
4.1 (1) 
กล.1.1-3-4 รายงานผล
การติดตามและประเมิน
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              - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 
เดือน มีจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงการ 
ทั้งหมด 29 โครงการ ตัวช้ีวัดทั้งหมด 94 ตัวช้ีวัด ผลการ
บรรลเุป้าหมาย จ านวน 18 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 19.14 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 76 คิดเป็นร้อยละ 
80.85 (กล.1.1-3-4) พร้อมเสนอต่อกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 วาระที ่
4.1 (1) (กล.1.1-3-5) 
             - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 
เดือน มีจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงการ 
ทั้งหมด 29 โครงการ ตัวช้ีวัดทั้งหมด 94 ตัวช้ีวัด ผลการ
บรรลเุป้าหมาย จ านวน 25 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 26.59 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 70 คิดเป็นร้อยละ 
74.46 (กล.1.1-3-6)  

โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
กล.1.1-3-5 ครั้งท่ี 
1/2563 วันท่ี 22 
มิถุนายน 2563 วาระที ่
4.1 (1) 
กล.1.1-3-6 รายงานผล
การติดตามและประเมิน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน 

 4 มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บรหิารและคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

         กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562,2563                                      
        ปีงบประมำณ 2562 หน่วยงำนมีผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 12 เดือน ดังนี้  
(กล.1.1-4-1) 
        กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 12 ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 10 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
83.33 ไม่บรรลเุป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 16.66 
คะแนน 4.08และรายงานผลต่อกรรมการประจ าส านัก 
เพื่อพิจารณา ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 18 ธันวาคม 2562  ณ  
ห้องประชุมชั้น 4 วาระที่ 4.2 (1) (กล.1.1-4-2)   
      ปีงบประมำณ 2563 หน่วยงำนมีผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 6 เดือน ดังนี้  
        กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 13 ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 2 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 7.53 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 11 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 
84.61 คะแนน 1.43 (กล.1.1-4-3)  และรายงานผลต่อ
กรรมการประจ าส านักเพื่อพิจารณา ครั้งท่ี1/2563 วันท่ี 
22 มิถุนายน 2563 ณ  ห้องประชุมชั้น 4 วาระที ่4.2 (1) 
(กล.1.1-4-4)   

กล.1.1-4-1  
รายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกองกลาง  
รอบ 12 เดือน 
ปีงบประมาณ 2562 
 
กล.1.1-4-2 รายงานการ
ประชุมกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี 2/2562 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2562  
ณ  ห้องประชุมชั้น 4 
วาระที ่4.2 (1) 
กล.1.1-4-3 รายงาน
สรุปผลการปฏิบตัิราชการ
ตามแผนปฏิบัตริาชการ
กองกลาง รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 2563 
 
กล.1.1-4-4 รายงานการ
ประชุมกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี1/2563 วันท่ี 
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        ปีงบประมำณ 2563 หน่วยงำนมีผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 9 เดือน ดังนี้  
        กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 13 ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 8 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 61.53 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 4 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 
30.76 คะแนน 3.42 

22 มิถุนายน 2563 ณ  
ห้องประชุมชั้น 4  
วาระที ่4.2 (1) 

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

       กองกลาง ส านักงานอธิการบดี น าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าส านัก 
ร่วมกับรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ ในรอบ
ปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการ
ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2563 (กล.1.1-5-1) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
       ข้อเสนอแนะ 
       1. ให้ด าเนินการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยในปีถัดไปขอให้แต่ละหน่วยงานจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีเพื่อให้ด าเนินการจัดกิจกรรมหรือ
เบิกจ่ายเป็นไปตามไตรมาส 
       ผลการปรับปรุง 
       1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 
กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
       ข้อเสนอแนะ 
       1. ขอให้เพิ่มตัวช้ีวัดที่ทันต่อการเปลีย่นแปลง 
ในสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมจัดท าระบบก ากับติดตาม 
การด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป 
      ผลการปรับปรุง 
       1. ปีงบประมาณ 2563 มีจ านวนตัวช้ีวัด 13 ตัวช้ีวัด 
มีตัวช้ีวัดใหม่ คือ  
          1. จ านวนหลักสูตรระยะสั้นท่ีก่อให้เกิดรายได้ เพื่อ
เป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านการเป็นวิทยากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ณ ปัจจุบัน 
          2. จ านวนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม เพื่อ
ปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจตามพระราโชบายของใน
หลวง ร.10และเพื่อช่วยเหลือบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุขของคน
ในชุมชน ท้องถิ่น 
      ข้อเสนอแนะ 
       แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 

กล.1.1-5-1 แผนการ
ปรับปรุงตามผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของ
กรรมการประจ าส านัก 
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       1. ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
บริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ ส าหรับความเสี่ยงดา้นงาน
ดูแลระบบประปาและการก าจัดน้ าเสียของมหาวิทยาลัยฯ 
ความเสีย่ง เรื่อง ระบบการจัดการคุณภาพน้ าเสียของ
มหาวิทยาลยัไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน ให้มีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและให้มีความสอดคล้องกับการบริหารการ
เบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งคาดว่าคุณภาพ
น้ าของมหาวิทยาลัยจะเป็นไปตามข้อก าหนดที่กฎหมาย
ก าหนด ท้ังนี้ ยังคงมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าเป็นประจ า
ทุกเดือน 
        ผลการปรับปรุง 

        1. มีการรายงานผลการท างานของระบบบ าบดัน้ าเสยี 

เป็นประจ าทุกเดือน โดยเริม่ตั้งแตเ่ดอืนธันวาคม 2562 จนถึง
ปัจจุบัน

แผนบริหารความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2563 
      ข้อเสนอแนะ 
      ความเสี่ยง เรื่อง เกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบตัิงาน 
ใหม้ีการตดิตามการด าเนินงานตามแผนของผู้รับผิดชอบ
หลักตามความเสี่ยงท่ีได้รับมอบหมาย และท าการ
ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานต่อผู้บรหิารและ
คณะกรรมการส านักงานอธิการบดีในการประชุมครั้งต่อไป 
      ผลการปรับปรุง 
       1. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุ
ภายใน โดยรายงานปลีะ 2 ครั้ง เพื่อก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/กจิกรรมของแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
    การประกันคุณภาพ 
    ข้อเสนอแนะ 
    1. ให้ด าเนินการแผนพัฒนาคณุภาพตามข้อเสนอแนะ
ในการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2561 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
ให้เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ 
  ผลการปรับปรุง 
   1. จัดท าบันทึกข้อความให้รายงานผลการด าเนินงาน
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะปีละ 2 ครั้ง 
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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 (,) 

    

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.มะลิวลัย์  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
วิสัยทัศน์และถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรทุก
ระดับภายในหน่วยงาน 

1. ผู้บริหารก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ของหน่วยงานในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุตามเป้าประสงค์
ที่ก าหนดไว้ ด าเนินการจัดท าแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 2563  
โดยได้ก าหนดวิสัยทัศนด์ังนี้ “กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มี
คุณภาพ มีการบรหิารจดัการทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า” (กล.
1.2-1-1) 
2. มีประชุมของคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2561 –
2565 และแผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  
ส านักงานอธิการบดี 2563 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน  2562  
เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป ณ  หอ้งประชุมชั้น 8 อาคาร 14 

(กล.1.2-1-2)  ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าวท าให้เกิดการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี เพื่อ
ถ่ายทอดไปยังท้ัง 3 กอง เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปี 2563 น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 
2562  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร 
เรียนรวมและอ านวยการ วาระที่ 4.5 (กล.1.2-1-3)  
3. จัดให้มีการประชุมหัวหนา้งานและบุคลากรทุกระดับเพื่อ
ถ่ายทอดแผนฯ ท่ีระบุ ตัวช้ีวัด เปา้หมาย เกณฑ์การให้
คะแนน และผู้รับผิดชอบ ไปสู่ระดบัหน่วยงานสู่ระดับบุคคล 
(กล.1.2-1-4)  
4.  กองกลางฯ  ได้จดัใหม้ีการเผยแพร่ วิสยัทัศน์  ปรัชญา  และ
พันธกิจ ให้กบับุคลากรรับทราบ  ผา่นทางเว็บไซต์ 
http://ga.kpru.ac.th/th/กล.1.2-1-5) 

กล.1.2-1-1  
แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
กล.1.2-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการทบทวน
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี 
2563 เมื่อวันท่ี 5  กันยายน 
2562   
 
กล.1.2-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งครั้งท่ี 2/2562  เมื่อ
วันท่ี 18 ธันวาคม 2562  วาระ
ที่ 5.4   
 
 
กล.1.2-1-4  หนังสือเชิญ
ประชุม/รายงานการประชุม 
 
กล.1.2-1-5 
http://ga.kpru.ac.th/th/ 
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 2 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลอยา่งครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการ ท่ีค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย โดยอธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาลครบถ้วนท้ัง 10  
ประการ โดยหน่วยงานได้จดัให้บคุลากรได้ประเมินผลความ
คิดเห็นเกีย่วกับการบริหารงานและธรรมาภิบาล ซึ่งมีผล
คะแนนด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ใน 

( x =3.77) (กล.1.2-2-1) 

หลักประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก ( x = 3.75) 

หลักประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.72) 

หลักการตอบสนอง อยู่ในระดับมาก ( x = 3.68) 

หลักภาระรบัผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.77) 

หลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ( x = 3.79) 

หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.83) 

หลักการกระจายอ านาจ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.72) 

หลักนิติธรรม อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.79) 

หลักความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก ( x = 3.83) 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.83) 
1.หลักประสิทธิผล ผูบ้ริหารสามารถบริหารงานให้หน่วยงาน
มีผลการปฏิบตัิราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมาย
ตามแผนการปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมำณ 2562 หน่วยงำนมีผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดในแผน รอบ 12 เดือน  
ปีงบประมำณ 2562 ดังนี้ (กล.1.2-2-2) 
          กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 12 ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 10 ตัวช้ีวัด  
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่บรรลเุป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 
16.66 คะแนน 4.08  
      ปีงบประมำณ 2563 หน่วยงำนมีผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 6 เดือน ดังนี้  
        กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 13 ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 2 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 7.53 อยู่
ระหว่างการด าเนินการ 11 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 84.61 
คะแนน 1.43 (กล.1.2-2-3) 

กล.1.2-2-1 รายงานผลความ
คิดเห็นเกีย่วกับการบริหารงาน
และธรรมาภิบาลของ
ผู้อ านวยการกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-2  
รายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัตริาชการ
กองกลาง รอบ 12 เดือน 
ปีงบประมาณ 2562 
 
กล.1.2-2-3 รายงานสรุปผล
การปฏิบัตริาชการตาม
แผนปฏิบัตริาชการกองกลาง 
รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 
2563 
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        ปีงบประมำณ 2563 หน่วยงำนมีผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 9 เดือน ดังนี้  
        กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 13 ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 8 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 61.53 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 4 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 30.76 
คะแนน 3.42 (กล.1.2-2-4) 
2.หลักประสิทธภิำพ  ผู้บริหารสนับสนุนให้แต่ละงานมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือ
การบริหารจัดการที่ท าให้หน่วยงานใช้ทรัพยากรต่างๆ หรือ
คิดค้นนวัตกรรม/แนวปฏิบัติทีด่ีใหเ้กิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพการท างานท่ีดีขึ้น โดย มีการท า
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิที่ดใีห้กับรุ่นน้อง (กล.1.2-
2-5) และสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ได้แก ่
         1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท ารายงาน 
การจัดการพลังงาน  ส าหรับมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน)  
         2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (กลุ่มงานเลขานุการ)    
         3. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานด้านควบคุมงานก่อสร้าง 
(กลุ่มงานอาคารสถานท่ี) 
         4. คู่มือการจัดรูปแบบเอกสารประกอบการจัดซื้อจดั
จ้างและการเบิกจ่ายส าหรับมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
กรณีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 
         5. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าโครงการส านักงาน
สีเขียว อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) (กลุ่ม
งานบริหารงานท่ัวไป) โดยคู่มือปฏบิัติงานหลักดังกล่าว ได้น า
เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานท่ีเข้าสู่โครงการส านักงานสีเขียว 
คือ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด บัณฑิตวิทยาลัย และส านกัศิลปะและวัฒนธรรม 
(พิพิธภัณฑ์เรือนไทย) ซึ่งกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัด
ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม  
2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14) โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์ส านักงานสีเขียว Green Office และขั้นตอน
การเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขยีว ประจ าปีงบประมาณ 

 
กล.1.2-2-4 รายงานสรุปผล
การปฏิบัตริาชการตาม
แผนปฏิบัตริาชการกองกลาง 
รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 
2563 
 
กล.1.2-2-5 คู่มือปฏิบัติงาน
หลัก จ านวน 5 เรื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล.1.2-2-6 รายงานการ
ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 22 
ตุลาคม  2562  
ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารเรียน
รวมและอ านวยการ (อาคาร 14)/ 
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2563  
(กล.1.2-2-6) 
3.หลักกำรตอบสนอง 
     ผู้บริหารก าหนดมาตรการบรหิารงานเพื่อด าเนินการสร้าง
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีไดร้ับบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ (กล.
1.2-2-7) ได้ที่ https://www.kpru.ac.th/kpru_approach.php 
     1. มีมาตรการการบริหารงาน เช่น  
        1.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ  
        1.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซื้อ 
จัดจ้าง  
        1.3 มาตรการการจดัการเรือ่งร้องเรียน 
การทุจริต  
        1.4 มาตรการป้องกันการรบัสินบน  
        1.5 มาตรการป้องกันการขดักันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
        1.6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
        1.7 มาตรการปรับปรุงปี 2563 
     2. การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวม (กล.1.2-2-8) 
     สายวิชาการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.155 คิดเป็นร้อย
ละ 83 
     สายสนับสนุน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.455 คิดเป็น
ร้อยล่ะ 89และมผีลของแต่ละหนว่ยงาน ดังนี้  
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ส านักงานกองกลาง)  
มีผลความพึงพอใจ 
     สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.084 
     สายสนับสนุน ในระดับมาก คา่เฉลี่ยรวม = 4.409 
2. กลุ่มงานธุรการ  มผีลความพึงพอใจ 
     สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.311 
     สายสนับสนุน ในระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยรวม = 4.517 
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มีผลความพึงพอใจ 
     สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.269 

 
 
 
 
 
กล.1.2-2-7 ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
เรื่อง  มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-8 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ กองกลางส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kpru.ac.th/kpru_approach.php
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     สายสนับสนุน ในระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยรวม = 4.507 
4. กลุ่มงานการเงิน  มีผลความพึงพอใจ 
     สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.449 
     สายสนับสนุน ในระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยรวม = 4.710 
5. กลุ่มงานพัสดุ  มผีลความพึงพอใจ 
     สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.355 
     สายสนับสนุน ในระดับมาก คา่เฉลี่ยรวม = 4.425 
     หน่วยงานภายนอก ในระดับ มากที่สุด  ค่าเฉลี่ยรวม = 
4.734 
6. กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี  มีผลความพึงพอใจ 
     สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 3.690 
     สายสนับสนุน ในระดับมาก คา่เฉลี่ยรวม = 4.404 
7. กลุ่มงานเลขานุการ  มีผลความพึงพอใจ 
     สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 3.873 
     สายสนับสนุน ในระดับมาก คา่เฉลี่ยรวม = 4.274 
8. กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน  มีผลความ 
พึงพอใจ 
     สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.382 
     สายสนับสนุน ในระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยรวม = 4.603 
9. กลุ่มงานอาคารสถานท่ี  มีผลความพึงพอใจ 
     สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 3.982 
     สายสนับสนุน ในระดับมาก คา่เฉลี่ยรวม = 4.244 
4. หลักภำระรับผิดชอบ  
       1. มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรโดยกลุม่งานการ
เจ้าหน้าท่ีและนิติการได้มีกรอบแนวทางการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่ให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ 
ดังนี ้
           1.1 ด าเนินการจัดท าคูม่อืการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
ระดับบุคคล (แบบ A1 – A4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั และใช้ส าหรับการ
ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 
2562 – 30 เมษายน 2563) ได้ที่ https://e-
par.kpru.ac.th/e-par/ 
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          1.2. มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดกลไกการก ากับ
ติดตามการประเมินการปฏิบัตริาชการ  บุคลากรประเภท
ต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัย  ให้เข้ารับการประเมินการ
ปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง  ทุกๆ  6  เดือน  ส าหรับบุคลากร
ที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบตัิราชการในระดับต้อง
ปรับปรุงจะต้องจัดท าค ามั่นในการพัฒนาตนเอง  และให้มี
การรายงานผลการพัฒนาจากผู้บังคับบัญชาทุกๆ  
2 เดือน 
5. หลักควำมโปร่งใส  
        ผู้บริหารมีกระบวนการด าเนินการเปิดเผยอยา่ง
ตรงไปตรงมา  เป็นไปตามหลักคณุธรรมและความโปร่งใส
มากยิ่งข้ึน จึงได้มีการจัดท ามาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและเผยแพรสู่่สาธารณะ ไดแ้ก่  
     1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
         - มีการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ เช่น โครงสร้าง
ผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลการติดต่อ  
ข่าวประชาสัมพันธ์ Facebook เปน็ต้น ได้ที่ 
https://www.kpru.ac.th/ เมนเูก่ียวกบัมหาวิทยาลยั 
     2. กลุ่มงานพัสดุ 
         - มีการเผยแพร่มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจดั
จ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายปี ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้าง
รายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้าง/จัดหาพสัดรุายปี ได้ที่ 
https://pcm.kpru.ac.th/ 
     3. กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการ  
        - มีการเผยแพร่คูม่ือป้องกันการรับสินบน ได้
ทีh่ttps://www.kpru.ac.th/kpru-ita-o46.php 
        - เผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
        - ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือนของทุกปีงบประมาณ   
      4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
          - มีการเผยแพร่มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต เผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เผยแพร่รายงานผลการร้องเรยีน
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การทุจริตและประพฤตมิิชอบ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
ไดท้ี่ https://www.kpru.ac.th/kpru-management-
claim.php 
          - จัดท าช่องทางการร้องเรียนการทุจรติและประพฤติ
มิชอบ จ านวน 6 ช่องทาง ได้แก่ 
         ผ่ำนทำงโทรศัพท์ 055-706555-1073 
         ผ่ำนทำงโทรสำร หมายเลข 055-706518  
         ผ่ำนทำงไปรษณีย์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 69 หมู่ 1  
ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 
         ตู้รับฟังแสดงควำมคิดเห็น แต่ละห้องส านักงาน 
         ด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ 
         ทำงเว็บไซต์ (สำยตรงผู้อ ำนวยกำร) ได้
ทีh่ttps://ga.kpru.ac.th/about_the_agency/hotline_ga 
        5. กลุ่มงานธุรการ ปรับปรงุระบบงานธุรการที่
มหาวิทยาลยัออกหนังสือ ให้มีการน าเสนอข้อมูล
มหาวิทยาลยั โดยการใส่ QR Cord เปิดเผยข้อมลูเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยในหนังสือราชการ ทุกฉบับ 
        6. มีการรายงบประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปตี่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดเีพื่อ
โปรดพิจาณา  (กล.1.2-2-9) 
6. หลักกำรมีส่วนร่วม  
   กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดใหผู้้บรหิาร บุคลากร 
และนักศึกษาเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินการด้านต่าง ๆ 
ดังนี ้
     1. ด าเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการส านักงาน
สีเขียว เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกดิผลเป็นรูปธรรม มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย  
โดยอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ได้รับการ
รับรองผ่านเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว ระดับประเทศใน
ระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) คะแนนรวม 94.20 เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2561 จากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
รักษามาตรฐาน 3 ป ี(อ้ำงซ้ ำกล.1.2-2-5) 
     2. มีการประเมินผู้บริหารโดยบุคลากร เพื่อรับฟังปัญหา 
ข้อเสนอแนะ ประเด็นท่ีเกีย่วข้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-9  
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 
2/62 วาระที่ 4.1 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 
1/63 วาระที่ 4.1 
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     3. ด าเนินการตามนโยบายการประหยัดพลังงานภายใน
มหาวิทยาลยั ประกาศโดยกลุ่มงานไฟฟ้าและอนรุักษ์พลังงาน 
7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ  
    ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบตาม
โครงสร้างการบรหิารองค์กร ให้กบัหน่วยงานอย่างชัดเจน 
ได้แก่  
    7.1 การกระจายอ านาจบริหาร เป็นการโอนอ านาจ  การ
ตัดสินใจ  หน้าท่ีความรับผิดชอบ จากผู้อ านวยการกองกลาง 
ไปสู่หัวหนา้กลุ่มงานในการบริหารงานภายในต่าง ๆ ทั้ง 9 
กลุ่มงาน 
   7.2 กระจายงบประมาณ เป็นการโอนงบประมาณให้แก่
หัวหน้ากลุ่มงานท้ัง 9 กลุ่มงานน าไปบริหารจัดการและ
ตัดสินใจ พร้อมทั้งก ากับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 
8. หลักนิติธรรม  
   1. ผู้บริหารมีการใช้อ านาจของกฎหมาย  กฎระเบยีบ  
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม  ไม่เลือก
ปฏิบัติ  และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยจะด าเนินการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่บัญญัตไิว้ในกฎ 
ระเบียบข้อบังคับ ท่ีระบุว่าเป็นอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดที่แต่งตั้ง และน า กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆ มาบังคับใช้กับบุคลากร
ทุกระดับให้ถือปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกัน 
   2. มีการก าหนดมาตรการป้องกนัการรับสินบน  
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  และอธิการบดสีั่งการใหน ามาตรการ 
ดังกลาวไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยกลุม่งานการ
เจ้าหน้าท่ีและนิติการ มีการด าเนนิการตามมาตรการและ
กรอบแนวทาง ดังนี้  
        การด าเนินการจดักิจกรรมเพื่อป้องกันการรับสินบน  
       1. ด้านการปลูกจิตสานึกไมร่ับสินบนทุกรูปแบบ  
        ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ท าให้ใน
ขณะนี้ยังไม่มีก าหนดการจดัโครงการอบรมให้ความรู้กับ
บุคลากรเกี่ยวกับการรับสินบนและบทลงโทษทางกฎหมาย 
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ทั้งนี้คณะกรรมการจรรยาบรรณ  ได้มอบหมายให ้
นิติกรรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า/จดัหาหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสนิบนเพื่อเผยแพร่ให้
บุคลากรต่อไป       

       2. เผยแพร่คู่มือการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้อง
การรับสินบน ท่ีหลากหลายช่องทาง 
         - มีการจดัท าและเผยแพร่คูม่ือการป้องกันการรับ
สินบน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ปรับปรุง 
2563) ในคู่มือดังกล่าวมีรายละเอยีดที่ส าคญั ดังนี ้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับสินบน 
          2. แนวทางการป้องกันการรับสินบนส าหรับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย 
          3. มาตรการบังคับและลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      3. ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปฏิบัติงานท่ีปลอดจากการ
ทุจริต ไมเ่รียก รับสินบน 
        - มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน้าหลักของ
มหาวิทยาลยัและอยู่ระหว่างการด าเนินการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED ผ่านแบนเนอร์ต่างๆ 
9.หลักควำมเสมอภำค  
  ผู้บริหาร ปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  โดยไมม่ี
การแบ่งแยก  ไม่จ ากดัเพศ  เช้ือชาติ ถิ่นก าเนิด  ภาษา เพศ  
อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของ
บุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเช่ือทางศาสนา  
การศึกษา  การฝึกอบรม  อื่นๆ เชน่ 
      -  เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้ศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้น 
      - สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับไดร้ับการประชุมอบรม  
สัมมนา  เพื่อพัฒนาสมรรถนะความสามารถ โดยในปี
การศึกษา 2562 บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ 80   
10.หลักมุ่งเน้นฉนัทำมติ  
     ผู้บริหารเปดิโอกาสใหม้ีการประชุมเพื่อหาข้อตกลง
ภายในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหาข้อคิดเห็น  ข้อสรุปการ
ด าเนินงานต่างๆ 
       - ใช้การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการโดยยึดมติ
ของที่ประชุมเพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิในด้านต่าง ๆ  
ตามพันธกิจ 
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       - จัดให้มีการรับฟังความคดิเห็นของบุคลากร 
จากสายตรงผู้บริหารและแบบประเมินผู้บริหาร 

 3 มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของ
ผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้
ประเมินเป็นบุคคลประจ า
หน่วยงาน 

ผู้อ านวยการกองกลาง ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี เพื่อส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานและธรรมาภิบาลของหวัหน้าหน่วยงานท่ีเทียบเท่า
คณะ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 และปีการศึกษา 2562 
จากบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งหมดจ านวน 53 คน  โดยมีผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก  

( x  = 3.69) (กล.1.2-3-1) 

กล.1.2-3-1 รายงานผลความ
คิดเห็นเกีย่วกับการบริหารงาน
และธรรมาภิบาลของ
ผู้อ านวยการกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  
 
 

 4 มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของ
ผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้
ประเมินเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลของ
สถาบัน 

ผู้อ านวยการกองกลาง และรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส านักและผู้บริหาร โดยคณะผูต้รวจติดตาม
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ ดมีาก  
คะแนน 4.54 (กล.1.2-4-1) 

กล.1.2-4-1 รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยั ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

 5 ผู้บริหารน าผลการประเมินใน
ข้อ 3 และข้อ 4 ไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานของตน 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ไดน้ าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
ดังนี ้ 
1. เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนยังไม่บรรลุเป้ำหมำยตำม
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ กำรพัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกรและกำรจัดอนัดับ Webometric ในกองกลำง
ของส ำนกั ซ่ึงจะต้องพัฒนำหำกลวิธีในกำรด ำเนินงำน กำร
มีเครือข่ำยควำมร่วมมือและกำรไปศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่
ประสบควำมส ำเร็จในด้ำนเหล่ำนี้จะท ำให้มำพัฒนำงำนได้
อย่ำงตรงจุดมำกขึ้น 
  ผลกำรด ำเนินงำน 
  1. การจัดอันดับ Webometric กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 6 ครั้ง โดยหาข้อสรุป
ร่วมกันในการจัดอันดับ Webometric ให้มากข้ึน 
  ผลการจัดเรียงล าดับตามจ านวนหน้าเว็บเพจ
ทั้งหมดของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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ราชภัฏก าแพงเพชร 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดอยู่ในล ำดับที่ 7 
 

RANK หน่วยงำน All Pages 
7 ส านักงานอธิการบดี 4,541 

 
  ผลการจัดเรียงล าดับตามจ านวน PDF ไฟล์ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดอยู่ในล ำดับที่ 5 

RANK หน่วยงำน PDF 
5 ส านักงานอธิการบดี 2,280 

 
  ผลการจัดเรียงล าดับตามจ านวน External 
Backlink ไฟล์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดอยู่ในล ำดับที่ 1 

RANK หน่วยงำน Total 
inblound links 

1 ส านักงานอธิการบดี 69,340 
 
  2. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ปรับปรุง และ
พัฒนาเว็บไซต์ใหเ้ป็นปัจจุบันดังเว็บไซต์ 
https://ga.kpru.ac.th/ 
  3. แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์หนว่ยงานตามเกณฑ์
การประเมินของ Webometrics 
 เกณฑ์ Presence (5%) 
    - พัฒนาเว็บไซต์ทั้งในรูปแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษท่ีมีคณุภาพ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
และปรับปรุงข้อมูลอยา่งต่อเนื่อง  
    - เว็บไซต์รองรับการใช้งานได้บนทุก
อุปกรณ์  
    - ทุกหน้าของทุกเว็บต้องผ่านมาตรฐาน 
SEO เพื่อให้ search engine สามารถค้นหาได้ดยีิ่งขึ้น  
    - ทุกเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย 
ควรอยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน (.kpru.ac.th) 
  Impact (50%) 

https://ga.kpru.ac.th/
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    - ก าจัด Dead Link ทุกหน้าท่ีมี  
   - ทุกเว็บต้องเป็น Responsive Web 
Design  
   - ทุกหน้าของทุกเว็บต้องผ่านมาตรฐาน 
SEO  
   - การตั้งช่ือ title หรือ descriptive 
metatags ของเว็บเพจให้สื่อความหมาย เพื่อช่วยให้สืบค้น 
สารสนเทศได้เนื้อหาตรงกับความต้องการ 
    - ช่ือไฟล์ทุกชนิดที่ใช้ ควรตั้งช่ือเป็น
ภาษาอังกฤษ และสื่อความหมายตรงกับข้อมูลของไฟล์ ไมต่ั้ง 
เป็นภาษาอังกฤษคาราโอเกะ เช่น sarasontes.html เป็นต้น 
เนื่องจาก Webometrics ให้ความส าคญัในส่วนของ การตั้ง 
ช่ือหัวข้อข่าวในการประชาสัมพันธ์ซึ่งส่งผล โดยตรงต่อ
คะแนนส่วนนี้โดยตรง  
    - Social Media ที่มีการประชาสมัพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของคณะ/ภาควิชา/ หน่วยงาน เมื่อมี
การประชาสัมพันธ์ควรมีการสร้าง link เพื่อเช่ือมโยงกลับไป
ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  transparency (10%) เดิมชื่อเปน็ Openness 
    - รวบรวมข้อมูล จดัท า Profile ของ
บุคลากรใน หน่วยงาน ผลงานวิจยัของบุคลากรสายสอนและ 
สายสนบัสนุน โดยประกอบด้วยช่ือคน ผลงานทางวิชาการ
ย้อนหลัง 5 ปี link ไปยังบทคัดย่อหรือ เนื้อหาวิจยั  
    - จัดอบรม “การสร้าง Google Scholar 
Citations Profiles” รวบรวมผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสอน และ สายสนับสนุนของแต่
ละหน่วยงานแก่อาจารย์ ตัวแทนหลักสูตรภายในคณะ และ
บุคลากรผู้ดูแล เว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน 
  Excellence (35%)  
    - อ้างอิงตามงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ของ 
SCOPUS และ ISI 
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2. ควรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำงำนให้มำกขึ้นและ
ขยำยไปยังหน่วยงำนอื่นๆ 
ผลกำรด ำเนินงำน  
  ปีการศึกษา 2562 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานร่วมกันและขยาย
ไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ คือ การพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมตัิ 
(e-office) และระบบการลาและไปราชการ (e-Personal) 
โดยใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบ
ส านักงานอัตโนมตัิสูร่ะดบัหน่วยงานและบุคคล ท้ังนี้ ได้จดั
อบรมให้กับบุคลากร เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
3. ควรใส่ใจและเร่งรัดพัฒนำให้บุคลำกรสำยสนบัสนนุเข้ำ
สู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น โดยก ำหนดเปำ้หมำยให้เป็นรูปธรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน  
การด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
มีคุณสมบัติการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน ดังนี้ 
    1. จัดการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการประเมินค่างาน
ของบุคลากร  ให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ใน
วันท่ี  18  กรกฎาคม  2562 ณ  ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ช้ัน 8 โดยไดเ้ชิญรองศาสตราจารยส์ุรชัย  
ขวัญเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลยัและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลมาเป็น
วิทยากรการประชุม เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจหลักเกณฑ์และ
วิธีการวิเคราะห์และประเมินคา่งาน และเพื่อให้ผู้บริหาร
ประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ถูกต้องตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. 2553  และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  ฉบับท่ี  2  
พ.ศ. 2558 
     2. จดัโครงการสัมมนาเปน็คณะ “แผนพัฒนา
รายบุคคล  (Individual Development Plan: IDP)  
สายสนบัสนุน” ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 2 รุ่น 
ให้กับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
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สายสนบัสนุน จ านวนประมาณ 134 คน ในวันท่ี 16 – 17 
กันยายน ณ ห้องประชุมรัตนอาภา  โดยได้ก าหนดทิศทางใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลยัฯ และเพื่อก าหนดเปา้หมายในการพัฒนา
บุคลากร การก าหนดกรอบวิธีการ/แนวทางการพัฒนา การ
ก าหนดแนวทางประยุกต์ใช้ สิ่งท่ีได้เรียนรู้ภายหลังการพัฒนา 
รวมถึงการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 
   3. การจัดส่งวิเคราะหค์่างาน กองกลาง   
มีบุคลากร  (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลยั)   
ที่มีคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งในการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น  
จ านวน  18  คน  ได้ด าเนินการสง่การประเมินค่างานแล้ว  
จ านวน  6  คน  โดยแบ่งเป็น  2  กระบวนการ  ได้แก ่
     1.  ผ่านการประเมินค่างานแล้ว  และอยู่
ระหว่างการประเมินและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
จ านวน  4  คน 
     2.  อยู่ระหว่างการประเมินคา่งาน  
จ านวน  2  คน 
   4. การก ากับติดตามแผนการด าเนนิงานอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี ้
      กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ไดจ้ัดท า
แผนการเขยีนวิเคราะห์ค่างานระดบับุคคลและค ารับรองการ
เขียนวิเคราะห์ค่างานสู้เส้นทางความก้าวหน้าด้วย
กระบวนการจดัการความรู้ โดยแบ่งออกเป็น 4 แผน  ดังนี้  
            แผน 1 ระยะ 9 เดือน สามารถส่ง
วิเคราะหค์่างานไดป้ระมาณเดือน พฤษภาคม 2563 ปัจจุบัน
ยังไม่ได้เริม่เขียนวิเคราะห์ค่างาน และเริ่มอย่างจริงจัง วันท่ี 1 
กันยายน 2562   
    แผน 2 ระยะ 7 เดือน สามารถส่ง
วิเคราะหค์่างานไดป้ระมาณเดือน มีนาคม 2563 ปัจจุบันเริ่ม
เขียนวิเคราะห์ค่างานบ้างแล้วประมาณ 25% และเริ่มอย่าง
จริงจัง วันท่ี 1 กันยายน 2562   
   แผน 3 ระยะ 5 เดือน สามารถส่ง
วิเคราะหค์่างานไดป้ระมาณเดือน มกราคม 2563 ปัจจุบัน
เริ่มเขยีนวิเคราะห์ค่างานบ้างแล้วประมาณ 50% และเริม่
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อย่างจริงจังวันท่ี 1 กันยายน 2562   
   แผน 4 ระยะ 4 เดือน สามารถส่ง
วิเคราะหค์่างานไดป้ระมาณเดือน ธันวาคม 2562ปัจจุบันเริ่ม
เขียนวิเคราะห์ค่างานบ้างแล้วประมาณ 75% และเริ่มอย่าง
จริงจังวันท่ี 1 กันยายน 2562   ติดตามโดยจดัประชุม
คณะกรรมการ KM เดือนละ 2 ครัง้ ทุกวันพุธท่ี 2 และ 4 
ของเดือน 
   คณะกรรมการจัดการความรู้ส านกังานอธิการบดี 
จะขยายโครงการจดัท าแผนการเขยีนวิเคราะห์ค่างานไปสู่
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีสังกัดคณะและหน่วยงานอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ในปีพ.ศ. 2563ต่อไป เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นและเร่งรัดให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
เข้าสู่ต าแหน่งไดเ้ร็วข้ึน 
4. สร้ำงเครือข่ำยและมีกิจกรรมร่วมกันในกำรท ำงำนให้
มำกขึน้ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน  
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดส่งใบ
สมัครพร้อมแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 
12) อาคารกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด และอาคาร
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ กับกรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อให้ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว 
นัน้ อน่ึง ทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ส านักงานสีเขียวมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผล
ปรากฏว่า อาคารพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิม
พระเกียรติ ของส านักศิลปะและวฒันธรรม ได้รับการคัดเลือก
ให้เขา้ร่วมโครงการส านักงานสีเขยีว ประจ าปีงบประมาณ 
2563  ดงันัน้ เพื่อให้การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตาม
เกณฑ์ส านักงานสีเขียว Green Office ประจ าปีงบประมาณ 
2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  จึงจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
Green Office ประจ าปีงบประมาณ 2563 และร่วม
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ปรึกษาหารือการออกพื้นที่เพ่ือร่วมกันติดตามการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ดังกล่าว ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน  2563 ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือร่วมกันในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 

 
 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5  ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
 

นางคณารตัน์  สิริเสถียรวัฒนา ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :  
นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 
นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์ 

 

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

= 
44

55
 X 100 

 

คะแนนประเมินตนเอง  

= 
80

100
 X 5 =  4.00 คะแนน 

 
ผลการด าเนินงาน ดังนี ้
       กองกลางมีระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ประชุม อบรม สมัมนา 
ศึกษาดูงาน และการน าไปใช้ประโยชน์ ของบุคลากรประจ ากองกลาง 

กล.2.1-0-1 ระบบบันทึกการเข้า
ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของ
บุคลากรสายสนับสนุน                   
ประจ าปีการศึกษา 2562  
กล.2.1-0-2 สรุปการเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากร
สายสนบัสนุน/คน/ชั่วโมง 
 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

80% 80% คะแนน 4  85% 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

    

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :     

นางสาวกรรณิกา  อินแผลง 
 

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

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจดัการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผน    
กลยุทธ์ของสถาบันและ       
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้

ด าเนินการ ดังนี ้

         1. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้

ระดับกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

การศึกษา 2562 

         2. คณะกรรมการได้มีการจัดประชุม 

เมื่อวันท่ี  26 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ระดับกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี  จ านวน 18 คน และมมีติที่ประชุม ดังนี้ 
            -ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ กองกลาง 

ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2562 

           -ได้จัดโครงการจดัการความรู้            

“การวิเคราะห์ค่างานสูเ่ส้นทางความก้าวหน้าด้วย

กระบวนการจดัการความรู้”  

        3.สอดคล้องกับแผนปฏิบตัริาชการประจ าปี 

2562 กองกลางส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร 

          -ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ

คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

          -กลยุทธ์ท่ี 1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการ

เรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

         

    
  

 

กล.2.3-1-1  
ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 1009/2562 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ                
การจัดการความรู้ระดับ กองกลาง
ส านักงานอธิการบดี  
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2562 
กล.2.3-1-2 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ระดับกองกลาง
ส านักงานอธิการบดี                
ครั้งท่ี 1/2562วันท่ี 26  สิงหาคม 
2562  
กล.2.3-1-3 
แผนการจดัการความรู้ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2562 
กล.2.3-1-4  
- แผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี 
พ.ศ.2561-2565  
กล.2.3-1-5 
- แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
กล.2.3-1-6 รายชื่อบุคลากร 
กล.2.3-1-7โครงการจัดการความรู้          
“การวิเคราะห์ค่างานสูเ่ส้นทาง
ความก้าวหน้าด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้”  

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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 2 ก าหนดบุคลากรกลุม่เป้าหมาย
ที่จะพัฒนาความรู้และงานตาม 
พันธกิจของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้     
ที่ก าหนดในข้อ 1 

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ไดก้ าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนินงาน ดังนี ้
 - กลุ่มเป้าหมายเป็น บุคลากรประจ า
กองกลาง ส านกังานอธิการบดี จ านวน 60 คน   
 โดยกำรจัดกิจกรรมได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

      กลุ่มที่ 1 บุคลากรที่เป็นข้าราชการพลเรือนและ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุ 

 สังกัดส านักงานอธิการบดีที่มีอายงุานตั้งแต่ 

 6 ปีข้ึนไปจ านวน  27 คน 

    กลุ่มที่ 2 บุคลากรประจ ากองกลางส านักงาน

อธิการบดีที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ที่มีอายุงานต่ ากว่า 6 ปี และบุคลากรประจ า

กองกลาง ส านักงานอธิการบดีที่เป็นพนักงาน

ราชการและลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน  33 คน 

 เพื่อจัดกิจกรรมให้ บุคลากร 2 กลุม่ได้

ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อผลกัดันให้กลุ่มที่ 1 

สามารถจัดส่งการวิเคราะห์คา่งานได้ตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลยัก าหนด 

กล.2.3-2-1 
อ้ำงซ้ ำกล.2.3-1-3 
แผนการจดัการความรู้ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2562 
กล.2.3-2-2 
อ้ำงซ้ ำกล.2.3-1-7 
โครงการจดัการความรู้          
“การวิเคราะห์ค่างานสูเ่ส้นทาง
ความก้าวหน้าด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้” 
กล.2.3-2-3 
อ้ำงซ้ ำกล.2.3-1-4  
- แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  
 

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

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ไดจ้ัดโครงการการ
จัดการความรู้การวิเคราะห์ค่างาน 
 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 3
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) โดยจัด
ให้มีพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่ม ดังนี ้
 - บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีประสบการณ์จากการ
ท าวิเคราะหค์่างานที่ได้น าเสนอผลงานต่อ
มหาวิทยาลยัแล้ว 
   1. นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้ากลุ่มงานพัสด ุ
   2. นางคณารัตน์ สิรเิสถียรวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงาน
เลขานุการ 
 3. นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลศิ สถาปนิก
ประจ ากลุ่มงานอาคารสถานท่ี 

กล.2.3-3-1  
-ค าสั่ง มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร ที่ 1471/2562 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ                
การจัดการความรู้ระดับ กองกลาง
ส านักงานอธิการบดี  
ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
- รายชื่อวิทยากร 
กล.2.3-3-2  
 -หนังสือเชิญวิทยากร 
กล.2.3-3-3 
 -หนังสือเชิญบคุลากรรว่มกจิกรรม 
กล.2.3-3-4 
สรปุผลการจดักิจกรรม 
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  4. นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า บุคลากรประจ า
กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
   -ก าหนดรูปแบบการจดักิจกรรม ดังนี้ 
        กิจกรรมที่ 1 ทบทวนคู่มือการเขียนวิเคราะห์
ค่างาน เทคนิคการวิเคราะห์คา่งานจากเพื่อนถึง
เพื่อน จากการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 
2561 ร่วมกับ หลักการความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ค่างานโดยน าความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ค่างานและประเมินคา่งานและการ
จัดท าคู่มือปฏิบตัิงานหลัก เมื่อวันที่  20-22 
สิงหาคม 2561 วิทยากรโดย รศ.สรุชัย  ขวัญเมือง 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ และ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรทีไ่ด้ใช้คูม่ือฉบับดังกล่าว
 กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ตัวเอง (SWOT) 
 กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการ
วิเคราะหค์่างานจากผูม้ีประสบการณ์โดยตรง “9 
เดือนก้าวสู่เส้นทางความก้าวหน้า” ซึ่งได้จัดท า
แผนการเขยีนวิเคราะห์ค่างานระดบับุคคลและค า
รับรองการเขียนวิเคราะห์ค่างานสูเ้ส้นทาง
ความก้าวหน้าด้วยกระบวนการจดัการความรู้ โดย
แบ่งออกเป็น 4 แผน  ดังนี้  
 แผน 1 ระยะ 9 เดือน สามารถส่งวิเคราะห์
ค่างานได้ประมาณเดือน พฤษภาคม 2563 ปัจจุบัน
ยังไม่ได้เริ่มเขียนวิเคราะห์ค่างาน และเริ่มอย่าง
จริงจัง วันท่ี 1 กันยายน 2562   

 แผน 2 ระยะ 7 เดือน สามารถส่งวิเคราะห์
ค่างานได้ประมาณเดือน มีนาคม 2563 ปัจจุบันเริ่ม
เขียนวิเคราะห์ค่างานบ้างแล้วประมาณ 25% และ
เริ่มอย่างจริงจัง วันท่ี 1 กันยายน 2562   

 แผน 3 ระยะ 5 เดือน สามารถส่งวิเคราะห์
ค่างานได้ประมาณเดือน มกราคม 2563 ปัจจุบันเริ่ม
เขียนวิเคราะห์ค่างานบ้างแล้วประมาณ 50% และ
เริ่มอย่างจริงจังวันท่ี 1 กันยายน 2562   

 แผน 4 ระยะ 4 เดือน สามารถส่งวิเคราะห์
ค่างานได้ประมาณเดือน ธันวาคม 2562ปัจจุบันเริ่ม
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เขียนวิเคราะห์ค่างานบ้างแล้วประมาณ 75% และ
เริ่มอย่างจริงจังวันท่ี 1 กันยายน 2562    

 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดี 
มาพัฒนาและจดัเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร  
(Explicit  Knowledge) 

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย

คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ไดด้ าเนินการ ดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 4 ก าหนดให้พ่ีเลีย้งก ากับ

ติดตามแตล่ะกลุม่ตาม 4  แผน โดยก าหนดบุคลากร

ตามความสามารถท่ีจะด าเนินการได้ในแตล่ะแผน  

  กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะห์ สังเคราะห์

รูปแบบและเทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน         

จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

 กิจกรรมที่ 6 จัดปรับปรุงและทบทวนการ

จัดท าคู่มือการเขียนวิเคราะห์คา่งาน 

เทคนิคการวิเคราะหค์่างานจากเพือ่ถึงเพื่อนและ

เผยแพรไ่ปยังบุคลาการและผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์

ผ่านเว็บไซต์ ส านักงานอธิการบด ี

   

  

 

 

 

กล.2.3-4-1 
- อ้างซ้ ากล.2.3-3-4  
สรปุผลการจดักิจกรรม 

กล.2.3-4-2 
รูปแบบเทคนิคการท าเสนอการ
เขียนวิเคราะห์ค่างานจากผู้มี
ประสบการณ์โดยตรง 
กล.2.3-4-3 
เว็บไซตส์ านักงานอธิการบด ี
http://pco.kpru.ac.th/pco/ 
กล.2.3-4-4 
คู่มือการเขียนวิเคราะห์ค่างาน 
เทคนิคการวิเคราะหค์่างานจาก
เพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง 
กล.2.3-4-5 
เอกสารการรับคูม่ือ 
การเขียนวิเคราะหค์่างาน เทคนิค
การวิเคราะห์ค่างานจากเพื่อนถึง
เพื่อน 

 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 ้
 - รายงานผลการจัดการความรู้ และ
รายงานความก้าวหน้า 
 - น าเผยแพร่เอกสารและการถ่ายทอดไป
ยังบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
 - การเป็นวิทยากรหรือการถ่ายทอด
ประสบการณ์ยังหน่วยงานภายนอก 
  

กล.2.3-5-1 รายงานผลการ
จัดการความรู้ และรายงาน
ความก้าวหน้า 
กล.2.3-5-2 
หลักฐานการเผยแพร่เอกสารและ
การถ่ายทอดไปยังบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก  
กล.2.3-5-3 
เอกสารการรับคูม่ือการเขยีน
วิเคราะหค์่างาน เทคนิคการ
วิเคราะหค์่างานจากเพื่อนถึงเพื่อน 
จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
กล.2.3-5-4 

http://pco.kpru.ac.th/pco/
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 การเป็นวิทยากรหรือการถ่ายทอด
ประสบการณ์ยังหน่วยงาน
ภายนอก 

 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5  ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5  ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นายเอนก บัวส าล ี
นางสาวเกศกนก ไทยแท้ 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /                                  
 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

นางชมภัค  จารุฑีฆมัพร 
นางปวีณณฎัฐ์ คงสมนาม 
นางภัทรวดี จิตคต ิ
นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 
นางสุวิมล  ภญิโญวยั 
นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ ์
นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
นางวรรณภา  สุวรรณพงษ ์
นางสาวยอดสร้อย  ภูส่งค์ 

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

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
  บุคลากรมสี่วนร่วมในการช่วยกันวิเคราะหค์่างาน   

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 บุคลากรมีภาระงานประจ าค่อนข้างมาก ท าให้มีเวลาว่างไม่ตรงกัน และท าให้การขับเคลื่อนกิจกรรม หรือการพัฒนา
ทักษะต่างๆ ของบุคลากรได้ไม่ต่อเนื่อง 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

....................................................................................................................................................................................... 

mailto:pazy_8888@hotmail.com
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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 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 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 าสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ที่ 1414/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 

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

      กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ได้ด าเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ า
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ในวันที่ 5 กันยายน 
พ.ศ.2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม
ดารารัตน์ ช้ัน 4 อาคารเรียนและอ านวยการ เพื่อท า
การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจยัเสีย่งอัน
เกิดจากปัจจยัภายนอก หรือปัจจยัที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน จากการประชุมสามารถสรุปความเสีย่งได้
จ านวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏบิัติงาน ทรัพยากร
และบุคลากร (Operation : O) ได้แก่ความเสี่ยง เรื่อง    
เกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน  มีระดับความ
เสี่ยง 15  อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหาร จัดการ
มหาวิทยาลยัให้ทันสมัย ไดม้าตรฐาน  มีธรรมาภิบาล 
และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  

กล.2.4-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ประจ ากองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ครั้งท่ี 1/2562  
 
กล.2.4-2-2 แบบก าหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบตามประเด็น
ยุทธศาสตร์(RM-1) 
 
กล.2.4-2-3 แบบการวิเคราะห์
ความเสีย่ง(RM-2) 
 
กล.2.4-2-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งท่ี 2/2562   
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         กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ท าการรายงานผล
การวิเคราะห์ความเสีย่งและระบุปจัจัยเสีย่งให้กับ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันท่ี 14 ธันวาคม 2562  ณ 
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนและอ านวยการ 

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง 
และจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

      กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสีย่งและจัดล าดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 ตามเกณฑ์การ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส านักงานอธิการบดี สามารถสรปุได้คือ ด้านการ
ปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบคุลากร (Operation : O) 
ได้แก่ความเสีย่ง เรื่อง เกิดอุบัติเหตุระหว่างการ
ปฏิบัติงาน  โดยประเมินโอกาสที่จะเกิดเท่ากับ 3 
และผลกระทบเท่ากับ 5 ซึ่งมีระดบัความเสีย่ง 15 
(สูง) เป็นความเสีย่งอันดับแรก และจะประเมินอีก
ครั้งหลังจากด าเนินกิจกรรมควบคมุความเสี่ยงเสร็จ
สิ้นแล้ว       

กล.2.4-3-1 แบบฟอร์มการ 
วิเคราะหค์วามเสี่ยง 
(แบบ RM-2) 
 
กล.2.4-3-2 แบบฟอร์มการระบุ
เหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 
(แบบ RM2-1) 

 4 มีการจัดท าแผนบรหิารความ
เสี่ยง และด าเนินงานตาม
แผน โดยผลจากการด าเนิน
ตามแผนต้องส่งผลให้ระดับ
ความเสีย่งลดลงจากเดมิ 

     กองกลาง ส านักอธิการบดี โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
และด าเนินงานตามแผน โดยผลจากการด าเนินตาม
แผนต้องส่งผลให้ระดับความเสีย่งลดลงจากเดิม 
ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่อง เกิดอุบัติเหตุระหว่างการ
ปฏิบัติงาน  โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ  
     1. จัดท าหลักเกณฑ์การใช้ยานพาหนะส าหรับ
พนักงาน บุคลากร และนักศึกษา โดยการจัดท าแนว
ปฏิบัติการใช้ยานพาหนะต่างจังหวัดและภายใน
จังหวัด และปรับปรุงแนวปฏิบตัิการใช้รถยนต์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร       
     2. จัดท าคู่มือพนักงานขับรถ 
     3. จัดกิจกรรมขับข่ีปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ 
     4. โครงการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถยนต์        

กล.2.4-4-1 แผนบริหารความ
เสี่ยง กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
กล.2.4-4-2 แบบแสดงแนว
ทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผน
บริหารความเสี่ยง  
(แบบ RM-3) 
กล.2.4-4-3 แนวปฏิบัติการใช้
ยานพาหนะต่างจังหวัดและภายใน
จังหวัด 
กล.2.4-4-4 คู่มือพนักงานขับรถ
(ฉบับปรับปรุง) 
กล.2.4-4-4 โครงการตรวจสุขภาพ
พนักงานขับรถยนต์        
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 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 านักงานอธิการบดีในการประชุม
คณะกรรมการส านักงานอธิการบดีครั้งที่ 1/2563 
วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร
เรียนและอ านวยการ ความเสี่ยงเรือ่ง เกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างการปฏิบัติงาน  และจากผลการด าเนินตาม
แผนควบคุมความเสี่ยงซึ่งระดับความเสีย่ง 15 (สูง) 
ซึ่งส่งผลใหร้ะดับความเสี่ยงลดลง คือ ระดับความ
เสี่ยง 10 (สูง)  
      - รายงานรอบ 6 เดือน 
        1. จัดท าหลักเกณฑ์การใช้ยานพาหนะส าหรับ
พนักงาน บุคลากร และนักศึกษา ร้อยละความ
คืบหน้า 100%   ซึ่งเป็นไปตามแผน 
        2. จัดท าคู่มือพนักงานขับรถ ร้อยละความ
คืบหน้า 100% ซึ่งเป็นไปตามแผน 
        3. จัดกิจกรรมขับข่ีปลอดภยัให้กับพนักงานขับ
รถ ร้อยละความคืบหนา้ 0% ไม่เป็นไปตามแผน 
    - รอบ 9 เดือน  
        1. จัดท าหลักเกณฑ์การใช้ยานพาหนะส าหรับ
พนักงาน บคุลากร และนักศึกษา ร้อยละความ
คืบหน้า 100%   ซึ่งเป็นไปตามแผน 
        2. จัดท าคู่มือพนักงานขับรถ ร้อยละความ
คืบหน้า 100% ซึ่งเป็นไปตามแผน 
        3. จัดกิจกรรมขับข่ีปลอดภยัให้กับพนักงานขับ
รถ ร้อยละความคืบหนา้ 0% ไม่เป็นไปตามแผน 

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 1/2563     

 6 มีการน าผลลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะหค์วามเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป 

     จากรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
ส านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงได้มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสีย่งในรอบปีถัดไป คือ 
ข้อเสนอแนะ  

กล.2.4-6-1 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
2562/ปีงบประมาณ 2563 
(ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563) 
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      ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
บริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ ส าหรับ จัดกิจกรรมขับ
ขี่ปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ ท่ีไม่เป็นไปตามแผน
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ให้มีการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไปและให้สอดคล้องกับ
ให้เป็นไปตามนโยบาลรัฐบาลในเรือ่งของการป้องกัน
โรคระบาด 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรในปีถัดไป 
     1. จัดกิจกรรมขับข่ีปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ 
     2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการขับข่ี
ยานพาหนะตามกฎหมายการจราจรภาคทฤษฎี 
     3. พนักงานขับรถได้รับเอกสารผ่านการฝึกอบรม
การขับขี่ยานพาหนะตามกฎหมายการจราจร
ภาคทฤษฎ ี
     4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพและร่างกายพนักงาน
ขับรถ ทุก 3 เดือน  

 
 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

6 ข้อ 6  ข้อ คะแนน 5  6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

5 ข้อ 6 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 
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ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน : นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า  
                 นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ 
                 นายมนตรี  ประชุม 
                 นายทศพร  ศีลอวยพร 
                 นายชัยรัตน์  ศรีวงค์ราช 
                 นายอภิชาต  โตยิ่ง 
                นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร ์

 

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

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
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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 ิ

       กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนด
กระบวนการหลักส าคัญ ที่สอดคลอ้งกับพันธกิจหลัก
ของหน่วยงาน โดยกระบวนการหลักจะต้องมลีักษณะ
ของงานเป็นงานท่ีสนับสนุนให้ประเด็นยุทธศาสตร์
หรือพันธกิจหลักของหน่วยงานส าเร็จลลุ่วงดังนี ้
        1. กระบวนงานหลัก (ตามโครงสร้างการ
บริหารงาน) 
            1.1 งานธุรการ สารบรรณ 
            1.2 งานเลขานุการ งานประชุม 
            1.3 งานการเงินและบัญชี 
            1.4 งานพัสดุ 
            1.5 งานประชาสัมพันธ์ 
            1.6 งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
            1.7 งานอาคารสถานท่ี 
            1.8 งานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการ/
บริหารงานบุคคล 
            1.9 งานบริหารทั่วไป /งานด้าน
สิ่งแวดล้อม/งานยานพาหนะ/งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ/งานบริการห้องประชุม/อาคารที่อยู่อาศัย 
(กล.2.5-1-1) 
       2. ก าหนดให้แต่ละกลุ่มงานทบทวน
กระบวนงานหลักของพนักงาน เพื่อจัดท าเป็นขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Work Flow) จัดท าผังกระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
เอกสารที่เกีย่วข้อง และระบุผู้รบัผดิชอบ และเพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ สามารถ
พัฒนาคุณภาพไปสูเ่ป้าหมายตามจุดเน้นของตนเอง
พร้อมท้ังประเมินกระบวนการของกระบวนงานหลัก

กล.2.5-1-1 โครงสร้างการ
บริหารงาน กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี
กล.2.5-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ระดับ
กองกลางส านักงาน
อธิการบดี ครั้งท่ี 1/2562 
วันท่ี 26 สิงหาคม 2562  
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ของแต่ละคู่มือเพื่อแกไ้ขปัญหาที่พบเจอในระหว่าง
การปฏิบัติงาน (กล.2.5-1-2) 

 2 มีการจัดท าคู่มือปฏิบตัิงานของ
กระบวนงานหลักของ
หน่วยงาน 

      กระบวนงานหลัก 9 กระบวนงาน ได้มีการ
เชื่อมโยงกับการจดัท าเป็นคู่มือปฏบิัติงานโดยแต่ละ
กระบวนการอาจมีคู่มือปฏิบัติงานหลายเล่มเนื่องจาก
บางกระบวนการประกอบด้วยหลายงานย่อย ปัจจุบัน
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีคูม่ือปฏิบัติงาน  
จ านวน 14 เล่ม โดยกระบวนงานหลัก น ามาจดัท า
เป็นคู่มือปฏิบตัิงานและได้ท าการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ดังนี ้(กล.2.5-2-
1)  
         1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท ารายงานการ
จัดการพลังงาน  ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน) 
         2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดรูปแบบ
เอกสารประกอบการจัดซื้อจดัจ้างและการเบิกจ่าย 
ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กรณี วงเงิน
งบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (กลุ่มงาน
พัสดุ) 
         3. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การถอนคืนค้ า
หลักประกันสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(กลุ่มงานพัสดุ) 

 4. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลงทะเบียน 
ในระบบ e-GP ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (กลุม่งาน
พัสดุ) 

 5. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบันทึกการส่ง
มอบและตรวจรบัผ่านระบบการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(e-GP) (กลุ่มงานพัสดุ) 

 6. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจ าหน่ายพัสดุ  
โดยวิธีขายทอดตลาด ภายใต้พระราชบัญญตัิ การ

กล.2.5-2-1 คู่มือปฏิบัติงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 /
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560  
(กลุ่มงานพัสดุ) 
         7. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (กลุ่มงาน
เลขานุการ) 
         8. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานด้านควบคุมงาน
ก่อสร้าง (กลุ่มงานอาคารสถานท่ี) 

 9. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการเบิก
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  (กลุ่มการเจา้หน้าท่ี
และนิติการ) 

10. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง หลักปฏบิัติในการใช้
รถราชการ (งานยานพาหนะ) 
        11. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าโครงการ
ส านักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14) (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 
        12. คู่มือปฏิบัติงานการเขียนข่าวและจัดท า
ภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์  (กลุ่มงาน
ประชาสมัพันธ์) 

13. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเขียนหนังสือ
ราชการ (กลุ่มงานธุรการ) 

14. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเข้าใช้ระบบ 
MCS-WEB เรื่อง รายงานการแจ้งความประสงค์น าส่ง
เงินสะลมส่วนเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
ส่วนเพ่ิมตามความประสงค์ของสมาชิก  กบข.(กลุ่ม
งานการเงิน) 

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

       มีคู่มือปฏิบัติงานท่ีมีการเปลีย่นแปลงปรับปรุง
กระบวนการ /ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จ านวน 5 เล่ม 
ดังนี ้(อ้ำงซ้ ำกล.2.5-2-1) 
       1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจ าหน่ายพสัดุ  
โดยวิธีขายทอดตลาด ภายใต้พระราชบัญญตัิ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560  
(กลุ่มงานพัสดุ) ได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก
ผู้รับบริการที่ให้ข้อเสนอแนะ คือ 
          เดิม 

อ้ำงซ้ ำกล.2.5-2-1  คู่มือ
ปฏิบัติงาน ประจ าปี
การศึกษา 2562 /ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
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          - จัดท าคู่มือปฏิบัติงานในภาพรวมของการ
จ าหน่ายพัสดุ ซึ่งจะรวมทั้ง 4 วิธี 
          ปัจจุบัน 
          - จัดท าคู่มือปฏิบัติงานแยกเรื่องออกมา 4 วิธี 
          - ปรับเปลี่ยนเพิ่มรายละเอียดวิธีการ ข้ันตอน
การปฏิบัติการจ าหนา่ยพัสดุ โดยวธิีการขาย
ทอดตลาด 11 ข้ันตอน 
          - เพิ่มแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ใบเสนอราคา 
(กรณีขายทอดตลาด) 
         2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (กลุ่มงาน
เลขานุการ) จากผู้รับบริการที่ให้ขอ้เสนอแนะ 
          เดิม 
          - จัดท าคู่มือปฏิบัติงานแยกส่วนงาน ได้แก่  
การจัดท าระเบียบวาระการประชุม และการจัดท า
รายงานการประชุม 
          ปัจจุบัน 
          - จัดท าคู่มือปฏิบัติงานรวม 2 งาน 
          - ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพิม่
ตัวอย่างของรายละเอียดแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน 
          - เพิ่มระเบียบว่าด้วยการจัดประชุม
อิเล็กทรอนิกส ์
         3. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานด้านควบคุมงาน
ก่อสร้าง (กลุ่มงานอาคารสถานท่ี) 
         เดิม 
         - ไม่แทรกรายละเอียดของงานแต่ละขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 
        ปัจจุบัน 
        - แทรกรายละเอียดของงานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
        - เพิ่มรายละเอียดขั้นตอนในการตรวจแบบ 
เขียนแบบของงานก่อสร้าง 
        - ใส่ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบพสัดุ 
ระเบียบการตรวจงาน ระเบียบหลกัวิชาชีพในการ
ตรวจสอบการก่อสร้าง 
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4. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง หลักปฏิบตัิในการใช้
รถราชการ (งานยานพาหนะ) จากการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระเบียบการใช้บัตรเติมน้ ามันของ
กระทรวงการคลัง และใหส้อดคลอ้งกับส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน 

เดิม 
        - ขั้นตอนการขอใช้บัตรฟรีทการ์ด เตมิน้ ามัน
รถส าหรับรถราชการภายในจังหวัดหรือกิจกรรม 
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ  
           ขั้นตอนท่ี 2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ 
น าเสนอขออนุญาตใช้รถต่อผู้อ านวยการกองกลาง 
           ขั้นตอนท่ี 3  กรอกแบบฟอร์มการขอเตมิ
น้ ามันเชื้อเพลิงด้วยบตัรฟรีทการ์ดวีไอพี 
           ขั้นตอนท่ี 7 น าส่งสลิปใบเสรจ็น้ ามันมาที่
กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
         ปัจจุบัน 
         - ขั้นตอนการขอใช้บัตรฟรีทการ์ด เตมิน้ ามัน
รถส าหรับรถราชการภายในจังหวัดหรือกิจกรรม 
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ 
          ขั้นตอนท่ี 2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ 
น าเสนอขออนุญาตใช้รถต่อหัวหนา้งานยานพาหนะ 
           ขั้นตอนท่ี 3  กรอกแบบฟอร์มการขอเตมิ
น้ ามันเชื้อเพลิงด้วยบตัรฟรีทการ์ดรายคัน/วไีอพี 
           ขั้นตอนท่ี 7 น าส่งสลิปใบเสรจ็น้ ามันมาที่
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายยานพาหนะ 
          - เพิ่มแนวทางปฏิบัติการใช้น้ ามันรถราชการ
ของกระทรวงการคลัง เช่น หลักเกณฑ์การใช้บัตร
น้ ามันรถราชการ แผ่นพับการใช้บตัรเติมน้ ามันรถ
ราชการ      
        5. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าโครงการ
ส านักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14) (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) ปรับปรุงจาก
ผู้รับบริการส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่มาขอ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างหน่วยงาน 
         เดิม 
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         หมวดการด าเนินงานมีทั้งหมด 7 หมวดพร้อมทั้ง
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ตาม 7 หมวด 
        ปัจจุบัน 
        - ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามขั้นตอน 6 
หมวดตามคู่มือโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปี
งบประมาณ 2562/2563 
        - เพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น 
กฎหมายเรื่องน้ าเสีย อัคคีภัย เป็นต้น 
        - เพิ่มเติมแบบฟอร์มการรายงานผลการท างาน
ของระบบบ าบดัน้ าเสีย 

 4 มีการจัดการความรู้ภายใน
องค์กรหรือประเมิน
กระบวนการของกระบวนงาน
หลักภายในองค์กรเพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหาที่พบเจอในระหว่าง
การปฏิบัติงาน 

         กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้มีการ
ประชุมแลกเปลีย่นความคดิเห็นในการจัดท าคูม่ือ
ปฏิบัติงานท้ังที่เป็นเรื่องใหม่ท่ีสามารถน ามาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีให้กับบุคลากรและเล่มเดิมฉบับปรับปรุง 
เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 โดยให้ระบุปญัหา แนว
ทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะของแต่ละขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เช่น คู่มือปฏิบตัิงาน เรือ่ง การจัดท า
รายงานการจดัการพลังงาน  ส าหรับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร (กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน) 
/คู่มือปฏิบตัิงาน เรื่อง การจดัประชุมสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (กลุ่มงาน
เลขานุการ)  /คูม่ือปฏิบตัิงาน เรื่อง งานด้านควบคุม
งานก่อสร้าง (กลุ่มงานอาคารสถานท่ี) และคู่มือการ
จัดรูปแบบเอกสารประกอบการจดัซื้อจัดจ้างและการ
เบิกจ่ายส าหรับมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
กรณีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100000 บาทขึ้นไป 
(กลุ่มงานพัสดุ) (กล.2.5-4-1) 

กล.2.5-4-1 คู่มือปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท ารายงานการ
จัดการพลังงาน  ส าหรับ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏก าแพงเพชร  
(กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์
พลังงาน) 
/คู่มือปฏิบตัิงาน  
เรื่อง การจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร (กลุ่มงาน
เลขานุการ)  /คูม่ือ
ปฏิบัติงาน เรื่อง งานด้าน
ควบคุมงานก่อสร้าง  
(กลุ่มงานอาคารสถานท่ี) 

 5 มีการน าเครื่องมือหรือ
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติ 
หรือมีแนวปฏิบตัิที่ดี หรือมี
นวัตกรรม เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนสรา้ง
ความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 

        กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการท าคูม่ือ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดใีห้กับรุ่นน้อง (กล.
2-5-5-1) ได้แก ่
         1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท ารายงาน 
การจัดการพลังงาน  ส าหรับมหาวทิยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน)  
         2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (กลุ่มงาน

กล.2-5-5-1 คู่มือปฏิบัติงาน
หลัก จ านวน 5 เรื่อง  
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

เลขานุการ)    
         3. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานด้านควบคุมงาน
ก่อสร้าง (กลุ่มงานอาคารสถานท่ี) 
         4. คู่มือการจัดรูปแบบเอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายส าหรับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร กรณีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 
100000 บาทขึ้นไป 
         5. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าโครงการ
ส านักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14) (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)  
โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักดังกล่าว ได้น าเป็นต้นแบบ
ให้กับหน่วยงานท่ีเข้าสู่โครงการส านักงานสีเขียว คือ 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด บัณฑิตวิทยาลัย และส านกัศิลปะและ
วัฒนธรรม (พิพิธภัณฑเ์รือนไทย) ซึ่งกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม  2562  
ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑส์ านักงานสีเขียว Green 
Office และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการส านักงาน 
สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2563 (กล.2.5-5-2) 
โดยมผีลความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก  
        สายวิชาการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.15  
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83 
        สายสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =  
4.45 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89  (กล.2.5-5-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล.2.5-5-2 รายงานการ
ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 22 
ตุลาคม  2562  
ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคาร
เรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14)/เอกสาร
ประกอบการประชุม 
กล.2.5-5-3 ผลความ 
พึงพอใจในการให้บริการ 
ในภาพรวม 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ 5  5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

..... ข้อ ..... ข้อ คะแนน .... ...... 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.มะลิวลัย์  รอดก าเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
นางผ่องศรี  พิกุลทอง 
นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน ์
นางสาวกันยา  มั่นคง 

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

กลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด และ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษา  ดังนี ้
      1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
         1.1  การด าเนินงานประกนัคุณภาพใช้
หลักการ PDCA เพื่อให้การด าเนินงาน 
ตามพันธกิจบรรลเุป้าประสงค์  และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (กล.2.6-1-1) 
        P = Plan 
        1. ศึกษาเกณฑ์จากคู่มือการประกัน
คุณภาพ 
        2. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ทุกครั้ง 
        D=Do 
        1. ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ 
        2  สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ 
       3. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และสร้างทีมงาน 
        4. สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
        5. ประเมินสภาพปัจจุบันหรือเก็บข้อมูล
ตลอดปีการศึกษา 
      C=Check 
       การตรวจสอบและประมวลผลการ
ด าเนินงาน 
       1.ด าเนินการตรวจสอบตามแผนที่วางไว้
โดยสรุปรายไตรมาสหรือปีละ 2 ครั้ง 

กล.2.6-1-1 ระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
       2. ตรวจสอบเอกสาร /หลักฐาน ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ในแตล่ะตัวบ่งช้ี /ตัวช้ีวดั โดย
รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
      3. ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 
ของหนว่ยงาน 
    A=Act  
      1. น าผลสรุปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
มาวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาตอ่ไป  
2.  กลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
     2.1 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ด าเนินงานตามนโยบายการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ  
ข้อที่ 8  ให้ทุกหน่วยงานมีระบบ / กลไกการ
ประกันคณุภาพภายในของตนเอง  และ
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มนีโยบายและ
ด าเนินการตามนโยบายและแนวทางด าเนินการ
ประกันคณุภาพการศึกษา  (กล. 2.6-1-2)   
    2.2 ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2562,2563 ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
(กล. 2.6-1-3) 
    2.3 ด าเนินงานตามคู่มือประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม  2560) (กล. 2.6-1-4) 
    2.4 การด าเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการตรวจประเมินภายในระดับ
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
    2.5 ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพ (กล. 2.6-1-5) 
    2.6 สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร 
ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
โดยกองกลาง ส านักงานอธิการบด ีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณโครงการประกนัคุณภาพ
การศึกษา จ านวนเงิน 30,000 บาท และจัดสรร
งบประมาณ โครงการพัฒนาบุคลากรจ านวนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล. 2.6-1-2  นโยบายการ
ประกันคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
กล. 2.6-1-3 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562,2563 
ของกองกลาง ส านักงาน
อธิการบด ี
กล. 2.6-1-4 คู่มือการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในส าหรับหน่วยงาน
สนับสนุน (ฉบับปรับปรุง 
มีนาคม  2560) 
กล. 2.6-1-5 ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพ 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
188,000 บาท เพื่อศึกษาความรู้ตามสมรรถนะ
และทางด้านประกันคณุภาพการศกึษา  
    2.7 จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปี
การศึกษา (กล. 2.6-1-6) 
    2.8  คณะกรรมการประกันคณุภาพ
การศึกษา กองกลาง ส านักงานอธิการบดี
ด าเนินงานตามงานท่ีได้รบัมอบหมาย รวบรวม
เอกสาร รายงานผลการด าเนินงาน และน าเสนอ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา (กล. 2.6-1-7) 
    2.9 มีการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุง
และพัฒนา (กล. 2.6-1-8) 
    2.10 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง /
แผนพัฒนาการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจประเมิน/ และแผนการจัดการความรู้ ของ
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี และรายงานผล
การด าเนินงานตามแผน ฯ น าเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา (กล. 2.6-1-9) 

 
กล. 2.6-1-6 รายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2562 
กล. 2.6-1-7 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 
กล. 2.6-1-8 ภาพกิจกรรม
การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
 
 
กล. 2.6-1-9  แผนพัฒนา
การศึกษาตามข้อเสนอแนะ
จากการตรวจประเมิน 

 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
ส านักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 2 /2562 วันท่ี 18 
ธันวาคม 2562 วาระที่ 4.7 ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 4  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (กล.
2.6-2-1) 
       2. มอบหมายตัวบ่งช้ีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถงึความส าคัญ
ของงานประกันคุณภาพการศึกษา (อ้ำงซ้ ำกล. 
2.6-1-5 ) 
       3. ให้การสนับสนุนบุคลากรในการร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาด้านการประกันคุณภาพ
ภายในที่มหาวิทยาลัยจดัขึ้น (กล. 2.6-2-2)  

กล.2.6-2-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านัก ครั้งท่ี 2 
/2562 วันท่ี 18 ธันวาคม 
2562 วาระที่ 4.7 
อ้ำงซ้ ำกล. 2.6-1-5 ปฏิทิน
การปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพ 
กล. 2.6-2-2 การเข้าร่วม
ประชุมด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลยั 
อ้ำงซ้ ำกล. 2.6-1-4 คู่มือ
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในส าหรับ
หน่วยงานสนับสนุน 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
        4. มีคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถาบันศึกษาเพื่อก ากับการด าเนินงานให้
สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม (อ้ำงซ้ ำกล. 2.6-1-
4) 

 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 มีการด าเนินงาน
การประกันคณุภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ดังนี ้
1. การควบคุมคณุภาพ ประกอบดว้ย 
    1.1 ด้านการบริหารงานด้านประกันคณุภาพ
การศึกษา ไดด้ าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในส าหรับ
หน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2558 (อ้ำงซ้ ำ2.6-1-
4) และกองกลาง ได้มอบหมายผู้รบัผิดชอบ
ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2562,2563 
(อ้ำงซ้ ำกล. 2.6-1-3)  จัดเก็บข้อมูลรายงานผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ไดร้ับผิดชอบ  
(อ้ำงซ้ ำกล. 2.6-1-6) 
1.2  ด้านงบประมาณไดด้ าเนินการควบคุมโดย
ใช้ระบบการเบิกจา่ยงบประมาณ การเงิน และ
พัสดุ  โดยเกณฑ์พึงรบั-พึงจ่ายลักษณะ 3  มิติ   
โดยให้ผูร้ับผิดชอบโครงการด าเนนิการตาม
กิจกรรมที่ก าหนด รายไตรมาส 3, 6 ,9 และ 12 
เดือน  (กล.2.6-3-1) 
1.3 ด้านบริหารจดัการ ได้ด าเนินการควบคุม 
ผลการด าเนินงานรายงานการติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563  รายไตรมาส 3, 6 ,9 และ 
12 เดือน (กล.2.6-3-2) 
2. การติดตามตรวจสอบคณุภาพ                    
   2.1 ในการปฏิบัติงานด้านประกนัคุณภาพ
การศึกษา กองกลางไดด้ าเนินการตามระบบ
ติดตามของมหาวิทยาลยั และติดตามในระดับ
กองตามปฏิทินการด าเนินงานทั้งในเรื่องการ
รายงานการติดตามผลการปฏิบัตกิารตามตัว
บ่งช้ี/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ

อ้ำงซ้ ำกล. 2.6-1-7  ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคณุภาพ 
อ้ำงซ้ ำกล. 2.6-1-6 
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
กล.2.6-3-1 ระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน 
และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์
พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ  
(3 DGF) 
กล.2.6-3-2 รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563   
รายไตรมาส 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
และตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินปีท่ีผ่านมา เพื่อน าเสนอผูบ้ริหาร 
เพื่อพิจารณา รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
    2.2 ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
ได้ด าเนินการตามระบบตดิตามของมหาวิทยาลัย 
ทั้งในเรื่องการรายงานการติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
รายไตรมาส 3, 6 ,9 และ 12 เดือน เพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
    2.3 ในการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ  
ได้ด าเนินการตามระบบตดิตามของมหาวิทยาลัย 
ทั้งในเรื่องการรายงานการติดตามผลการปฏิบตัิ
ราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
,2563  รายไตรมาส 3, 6 ,9 และ 12 เดือน  
เพื่อน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
    2.4 ส านักได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของมหาวิทยาลยั คณะ ส านัก 
สถาบัน หรือหนว่ยงาน  ข้อมูลจากท่ีประชุม
คณะกรรมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2562 
วันที่ 18 เม.ย. 2562  คะแนนเฉลีย่ 4.54 
(ระดับดมีาก) 
3. ประเมินคณุภาพ 
     3.1 ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ี พร้อมรับตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยผู้ประเมิน
ภายในมหาวิทยาลัย 
     3.2 ประเมินประสิทธิภาพและสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านงบประมาณรายไตรมาส 
     3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ในแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการ (E-SPR) 
4. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เสนอต่อผูบ้ริหารหน่วยงาน โดยจดัท าเป็น
รายงานที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานครบถ้วน 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
และเผยแพรสู่่สาธารณชน ทางเว็บไซต์ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
5. น าผลการประเมินไปจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี เมื่อคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 
22 มิถุนายน 2563 วาระที่ 4.4 (1)  
(กล.2.6-3-3)  

 
 
 
กล.2.6-3-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี 
เมื่อคราวประชุม ครั้งท่ี 
1/2563 วันท่ี 22 มิถุนายน 
2563 วาระที่ 4.4 (1) 

 4 มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้เกิดการคงไว้
หรือพัฒนาผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการดังนี้   
     น าผลการประเมินภายในจากคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในที่ได้ให้
ข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุงการด าเนินงานโดย
การจัดกิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 (กล.2.6-4-1)  และจัดท าแผนการ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะ 

กล.2.6-4-1  แผนการ
พัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินภายใน ปีการศึกษา 
2561 
 

 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีร่วมในกระบวนการ
ประกันคณุภาพของหน่วยงาน 
หรือการเพิ่มเตมิเกณฑ์มาตรฐาน
เฉพาะหน่วยงาน 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการดังนี ้
1. เปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสยีเข้ามามสี่วน
ร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ 
กระบวนการตามพันธกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ  
ในรูปแบบของคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี โดยมีการประชุมภายในปีการศึกษา 
2562 จ านวน 2 ครั้งเพื่อทราบและพิจารณาตาม
ระเบียบวาระ (กล.2.6-5-1)   
2. เปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสยี/ผู้รับบริการ
แบ่งเป็น สายวิชาการ และ สายสนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลยัฯ ได้แสดงความคิดเห็นตามแบบ
ส ารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
โดยมผีลการบริการภาพรวม ได้แก ่ 
    2.1 สายวิชาการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 
4.15  ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83 
      2.2 สายสนับสนุน มคี่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
=  4.45 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89 

กล.2.6-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านัก ประจ าปี
การศึกษา 2562 
กล.2.6-5-2 รายงานความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 6 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา

กองกลาง ส านักงานอธิการบดีด าเนินการ ดังนี้  

1. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ภายในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี ซึ่ง

กล.2.6-6-1 รายงานการ
ประชุมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การประกันคณุภาพ
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

ประกอบด้วย 3 กอง ได้แก่ กองกลาง กอง

พัฒนานักศึกษา และกองนโยบายและแผน 

      1.1 เข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การประกันคณุภาพภายในหน่วยงาน จ านวน 

30 คน เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคารเรยีนรวมและ

อ านวยการ (อาคาร 14) และมมีตทิี่ประชุม ดังน้ี 

          1.1.1 เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
          1.1.2 เห็นชอบปฏิทินการประกัน
คุณภาพตามตัวบ่งช้ี ประจ าปีการศึกษา 2562 
          1.1.3  เหน็ชอบค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
การประกนัคณุภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน 
ประจ าปีการศกึษา 2562 
          1.1.4 เห็นชอบค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการบริหารความเสีย่งและการ
ควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
          1.1.5 เห็นชอบค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานอธิการบดี  
          1.1.6 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการ
ปรับปรุงจากการรับผิดชอบตัวบ่งช้ีปีท่ีผ่านมา 
(กล.2.6-6-1) 
2. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างหน่วยงาน  
     2.1 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2563  จัดโดย
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ (กล.2.6-
6-2) 
     2.2 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาระบบ e-office เพื่อใช้ในการบริหารงาน
ส านักงาน ในวันท่ี 25  มิถุนายน  2563  ณ 
ห้องประชุมชั้น 8  จัดโดยงานพัสดุและงาน
ธุรการ  (กล.2.6-6-3) 

ภายในหน่วยงาน ครั้งท่ี 
1/2562 วันท่ี 21 สิงหาคม 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.2.6-6-2 ภาพกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อ
วันท่ี 8 มิถุนายน 2563   
จัดโดยส านักบริการวิชาการ
และจัดหารายได ้
กล.2.6-6-3 หนังสือเชิญ
ร่วมกิจกรรม/รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กล.2.6-6-4 หนังสือเชิญ
ร่วมกิจกรรม/รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
    2.3 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การใช้
ระบบ e-office เพื่อใช้ในการบริหารงาน
ส านักงาน ในวันท่ี 30  มิถุนายน  2563   
ณ ห้องคอมพิวเตอร์อาคารศูนยภ์าษา  จัดโดย 
กลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานธุรการ (กล.2.6-6-4) 

 
 
 

 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

6 ข้อ  6 ข้อ คะแนน 5  6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำก
กรรมกำร 

บรรลุเป้ำหมำย (,) 

    

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.มะลิวลัย์  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 านวนผู้ตอบแบบประเมินท้ังหมด
 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
  

คะแนนประเมินตนเองสายวิชาการ = 4.15 คะแนน 
 

คะแนนประเมินตนเองสายสนับสนุน = 4.45 คะแนน 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสองสาย = 4.30 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน ดังนี ้
         กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ จากการแจกแบบสอบถามให้กับกลุม่ตัวอย่างประชากรทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั แบ่งออกเป็นสายวิชาการและสายสนับสนุน  
โดยแบบสอบถามแบ่งส่วนการประเมินครอบคลมุอย่างน้อยท้ัง 3 ด้านตามเกณฑ์การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร และไดผ้ลการประเมินความพึงพอใจบรรลุ
เป้าหมายคือ 4.30 ในระดับมาก และได้ด าเนินการน าข้อเสนอแนะตามความต้องการ 
ของผู้รับบริการและผลการประเมนิท่ีได้ แจ้งหน่วยงานภายในกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ท้ัง 9 กลุ่มงาน เพื่อปรับปรุง และพัฒนาคณุภาพของการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการต่อไป 

กล.3.1-0-1 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ค่าเฉลี่ย 4.10   ค่าเฉลี่ย 4.30 คะแนน 4.30  ค่าเฉลี่ย 4.40 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

    

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :     
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม 
นายอภิชาติ  โตยิ่ง 
นายธนกฤต  ภู่โอบ 

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1086 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1084 
E-mail : …………………………………………………………. E-mail : …………………………………………………………. 
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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 าแผน
กลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน  โดยได้รายงานข้อมูล
รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ส่งให้กอง
นโยบายและแผนเป็นประจ าทุกเดอืน 

กล.3.2-1-1 รายงานเงิน
รายจ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการ 
กล.3.2-1-2 สรุปรายงาน
การรับ – จ่ายเงินนอก
งบประมาณ รายเดือน 

 2 จัดท าหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในสถาบันไดร้ับทราบ 

งานการเงินได้จดัแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน และจดัท าบันทึกข้อความแจ้งแนว
ปฏิบัติต่างๆ แจกให้กับ คณะ ศูนย์ ส านัก  
พร้อมท้ัง และเผยแพร่ข้อมลู ระเบียบ ข้อบังคับ 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินทางเว็บไซต์ของ
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้แก่  
      1. รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการขอรับและ
การจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผูร้ับบ านาญซึ่งมี
อายุตั้งแต่เจด็สิบปีข้ึนไป พ.ศ. 2562 
     2. รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
“นายจ้าง มีหน้าที่น าส่งเงินตามพรบ. กยศ.  
พ.ศ. 2560 ต้องน าอย่างไร” 
     3. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กล.3.2-2-1  
บันทึกข้อความแจ้ง 
แนวปฏิบัติต่างๆ 
 

 3 จัดเก็บเอกสารส าคัญเกี่ยวการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นระบบและสามารถ
สืบค้นได้ง่าย 

งานการเงินจัดเก็บเอกสารส าคญัเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  เงินงบประมาณแผ่นดิน
ควบคุมโดยจัดท าทะเบียนคุมเลขที่ใบส าคัญคู่
จ่าย เก็บเอกสารตามฎีกาเบิกเงินเป็นรายเดือน 
สามารถค้นหาเอกสารจากทะเบียนคุมเลขท่ี
ใบส าคัญคู่จา่ย  เงินนอกงบประมาณจัดเก็บ

กล.3.2-3-1 ทะเบียนคุม
เลขท่ีใบส าคญัคู่จ่าย 
กล.3.2-3-2 ทะเบียนคุม
การเบิกจ่ายเงินนอก
งบประมาณ 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
เอกสารตามประเภทแหล่งเงิน เกบ็เอกสารเป็น
รายเดือน แยกเป็นปีงบประมาณ  สามารถสืบ
ค้นหาได้ง่ายโดยดูจากทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 

 4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อผู้บริหารอยา่งน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

งานการเงินจัดท าสรุปรายงานการรับ – จ่ายเงิน
นอกงบประมาณ รายเดือน และรายไตรมาส 
รายงานงบทดลอง รายงานงบแสดงฐานการเงิน 
และงบแสดงผลการด าเนินงาน พร้อมเอกสาร
แนบ  รายงานต่อผู้บริหาร 

กล.3.2-4-1 รายงานงบ
ทดลอง รายงานงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบ
แสดงผลการด าเนินงาน
ทางการเงิน 

 5 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ขออนุญาตเข้า
ตรวจสอบด้านการเงินและบญัชี ดงันี ้
      1.1 ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี 
เป็นประจ าทุกเดือน  
      1.2 ตรวจสอบลูกหนีเ้งินยืมปงีบประมาณ 
2563 การรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) และหน่วย
ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบการจัดท างบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารและการจัดท าข้อมลู
การเคลื่อนไหวของบัญชีเงินสดในมือเป็นประจ า
ทุกเดือน    
       1.3 ตรวจสอบการเบิกเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลและการขอเบิกเงินสวัสดิการ 
ค่าการศึกษาบุตร 
2. หน่วยงานภายนอก ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดก าแพงเพชร เข้าตรวจสอบการ
รายงานการเงินส าหรบัปีสิ้นสุด วนัท่ี 30 
กันยายน 2562 อีกท้ัง มาประชุมปิดการตรวจ
กับหน่วยรับตรวจของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

กล.3.2-5-1 บันทึก
ข้อความรายงานผลการ
ตรวจสอบด้านการเงินและ
บัญชี/รายงานผลการ
ตรวจสอบเรื่องลูกหนีเ้งิน
ยืมปีงบประมาณ 2563/
รายงานผลการตรวจสอบ
การเบิกเงินสวสัดิการค่า
รักษาพยาบาลและการขอ
เบิกเงินสวัสดิการคา่
การศึกษาบุตร 
กล.3.2-5-2 หนังสือส านัก
ตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัด
ก าแพงเพชร 
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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 (,) 

    

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 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 มีแผนการบริหารและการ

พัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ ์

มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยด าเนินการ
จัดท าแผนดังนี ้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจดัท าแผน 
กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั  (มร.กพ.3.3-1-1) 

2. ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของแผน
กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2562 (มร.กพ.3.1-1-2) แล้วน า
ผลการประเมินไปปรับแผนกลยุทธ์การบริหาร
และการพัฒนาบคุลากรท าให้ได้แผนกลยุทธ์การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร ปงีบประมาณ 
2563 (มร.กพ.3.3-1-3) 

3. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 
2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
บุนนาค ช้ัน 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรเ์พื่อน ามาใช้ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร (มร.กพ.3.3-1-3)  

มร.กพ.3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนกล
ยุทธ์การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร  
มร.กพ.3.1-1-2 รายงานการ
ประเมินผลความส าเร็จของ
แผนกลยุทธ์การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2562 
มร.กพ.3.3-1-3 แผนกลยุทธ์
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากร  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ปีงบประมาณ 
2561 – 2565 
มร.กพ.3.3-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ในวันอังคารที่ 17 
มีนาคม 2563 

 2 มีการบรหิารและการพัฒนา
บุคลากรใหเ้ป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

มหาวิทยาลยัมีการบริหารและการพฒันาบุคลากรให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ดังนี ้
      มีกำรบริหำรคณำจำรย์และบุคลำกร 
สำยสนับสนนุ ดังนี้ 
     1)  มีนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
มร.กพ.3.3-2-1 ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร เรื่อง นโยบายการ

http://qa.kpru.ac.th/doc_v3/admin/document/1316845228.pdf
http://qa.kpru.ac.th/doc_v3/admin/document/1316845228.pdf
javascript:void(0);/*1348763370965*/
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    2) มีการด าเนินการตามนโยบายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
นโยบำยข้อที่ 1  
- ก าหนดโครงสร้างองค์กร 
- มีการจัดการความรู้ KM ระดบัมหาวิทยาลัย 
- มีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- จัดท ากรอบอัตราก าลัง 
นโยบำยข้อที่ 2 
- ก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาแตล่ะต าแหน่ง 
เช่นต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลยั 
นโยบำยข้อที่ 3  
- จัดท าประกาศทุนลาศึกษาต่อ 
- มีข้อบังคับการก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึน 
- หลักเกณฑ์การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
นโยบำยข้อที่ 4  
- การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
ของบุคลากร 
นโยบำยข้อที่ 5 
- ก าหนดระเบยีบการลา 
- มีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น 
นโยบำยข้อที่ 6,7 
- ประกาศข้อบังคับต่างๆ โดยเผยแพร่ผ่านหน้า
เว๊ปไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://ga.kpru.ac.th/laws/ 
(มร.กพ.3.3-2-2) 
  3) มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรตาม
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นรายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของปีท่ีผ่านมา  
ปี 2562 รอบ 12 เดือน มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 21 
ตัวช้ีวัด  
    บรรลุเป้าหมาย จ านวน 17 ตัวช้ีวัด  
    ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 ตวัช้ีวัด  
รอบ 6 เดือน สำยวิชำกำร มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 18 
ตัวช้ีวัด 
     ผลการบรรลุเปา้หมาย จานวน 7 ตัวช้ีวัด  

บริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
พ.ศ.2563 
 
 
มร.กพ.3.3-2-2 เผยแพร่ผ่านหน้า
เว๊ปไซต์ของมหาวิทยาลัย 
https://www.kpru.ac.th/personn
el.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ga.kpru.ac.th/laws/
https://www.kpru.ac.th/personnel.php
https://www.kpru.ac.th/personnel.php
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     อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 10 ตัวช้ีวัด  
     ไม่บรรลเุป้าหมาย จ านวน 1 ตัวช้ีวัด 
 รอบ 6 เดือน สำยวิชำสนับสนนุ มีตัวช้ีวัด
ทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด 
     ผลการบรรลุเปา้หมาย จ านวน 4 ตัวช้ีวัด  
     อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จานวน 12 ตัวช้ีวัด  
     ไม่บรรลเุป้าหมาย จ านวน - ตวัช้ีวัด    
(มร.กพ.3.3-2-3) 

มร.กพ.3.3-2-3 รายงาน
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562 และรอบ 6 
เดือน ปีงบประมาณ 2563 
 
 

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่
ด ีและสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรสามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลยัฯ มสีวัสดิการเสรมิสร้างสุขภาพ
ที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจ  ดังนี ้

1) สวัสดิการ 
  1.1 มีการจัดบ้านพัก,อาคารที่พักอาศัย

ให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุน 
(มร.กพ.3.3-3-1) 
       1.2 มบีริการจัดรถอ านวยความสะดวกใน
การไปราชการประจ าคณะ /ส่วนกลาง (มร.กพ.
3.3-3-2) 

   1.3 มสีถานที่ออกก าลังกาย ฟติเนต็  
สระวา่ยน้ า สนามฟตุบอล สนามเทนนิส สนาม
แบดมินตนั สนามแข่งขันวอลเลย์บอล ฯลฯ  
(มร.กพ.3.3-3-3) 
        2) การสรา้งขวญัและก าลังใจ 
          2.1 มกีองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ กองทุนสวัสดิการคณะครุศาสตร์ 
กองทุนเจา้หนา้ที่ กองทนุส ารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต 
AIA  

    2.2 กิจกรรมประเพณีวันส าคญั เช่นปีใหม่ 
และการแข่งขันกีฬาประเพณีทีเ่ช่ือมความสมัพันธ์
ระหว่างบคุลากรในองค์กร ระหว่างวันท่ี 8-10 
กุมภาพันธ ์2563 (มร.กพ.3.3-3-5) 

     2.3 มีการจดัสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายผูส้อนและสายสนบัสนุนในทกุๆ ปีงบประมาณ
เพื่อเปน็การส่งเสริม สนบัสนุนบคุลากรภายใน
หน่วยงาน เช่น การศึกษาดูงาน  การอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะในการท างาน (มร.กพ.3.3-3-6) มีการ
สนับสนุนให้บุคลากรมีวุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้นโดยใช้

 
มร.กพ.3.3-3-1  
ระเบียบวา่ด้วยเกณฑ์การเข้า
พัก ภาพถ่ายบ้านพัก /
ภาพถ่ายอาคารที่พักอาศัย 
 
มร.กพ.3.3-3-2 ภาพถ่ายรถ
ประจ าคณะ /ส่วนกลาง  
 
มร.กพ.3.3-3-3 ศูนย์ออกก าลัง
กายในร่ม  
สระว่ายน้ า 
 
 
 
 
 
 
มร.กพ.3.3-3-5 ภาพถ่าย
กิจกรรมใหม่ และการแข่งขัน
กีฬาประเพณ ี
 
มร.กพ.3.3-3-6 งบประมาณ
พัฒนาบุคลากรทั้งสายผูส้อน
และสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 
2562 และปงีบประมาณ 2563  
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งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย (มร.กพ.3.3-3-
7) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษ และการจัดท าผลงาน
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งให้สูงข้ึน (มร.กพ.3.3-3-
8) 

     2.4 มีการยกย่องบุคลากรไดร้บัรางวัล 
“รางวัลข้าราชการดีเด่นประจ าปี 2562 ประกาศ 
ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2563 (มร.กพ.3.3-3-9) 

    2.5 มีการยกย่องผู้สอนที่เป็นนกัวิจัยดีเด่น 
โดยให้คณะเป็นผู้คดัเลือก จ านวน  6 ท่าน โดย
มอบรางวัลในงานราชภฏัวิชาการ ระหว่างวันท่ี 
25 มิถุนายน 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (มร.กพ.3.3-3-10) 

มร.กพ.3.3-3-7 ประกาศ
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาต่อ 
มร.กพ.3.3-3-8 ระเบียบว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
รายได้เพื่อสนับสนุนการสอบ
วัดระดบัความสามารถ
ภาษาอังกฤษ และการจดัท า
ผลงานทางวิชาการ 
มร.กพ.3.3-3-9 ประกาศ
รายชื่อข้าราชการดเีด่น   
มร.กพ.3.3-3-10 ภาพถ่าย 
ผู้เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 

 4 มีระบบการตดิตามให้บคุลากร
น าความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลยัจัดท าระบบตดิตามให้บุคลากร
น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์  
    1. ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการจัดท า
นวัตกรรมเกี่ยวกับระบบการบันทกึกิจกรรม /
ประชุม/อบรม/สัมมนา และการน าไปใช้ประโยชน์
สู่ระบบสารสนเทศพร้อมเผยแพร ่
องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ และก าลังพัฒนาระบบให้
หน่วยงาน คณะ/ส านัก/สถาบันไดเ้ข้าใช้ระบบ
ดังกล่าว (มร.กพ.3.3-4-1) 
    2. ระบบผลงานทางวิชาการ  
(มร.กพ.3.3-4-2) 
    3. ระบบการติดตามให้บุคลากรจัดท า 
การเขียนวิเคราะหค์่างานระดับบคุคล 
และค ารับรองการเขียนวิเคราะห์คา่งานสู่เส้นทาง
ความก้าวหน้าด้วยกระบวนการจดัการความรู้ 
(มร.กพ.3.3-4-3) 

มร.กพ.3.3-4-1 
ระบบการบันทึกกิจกรรม /
ประชุม/อบรม/สัมมนา การ
น าไปใช้ประโยชน์  
มร.กพ.3.3-4-2 ระบบผลงาน
ทางวิชาการ 
https://mis.kpru.ac.th/aca
drank/?fbclid=IwAR3MiN4
E9qrfoHOOvMEObYUWe6j
6_A4bQhO6mNQ1VpezD1
zFxB-onvR7NNc 
มร.กพ.3.3-4-3 สรุปผลการจัด

กิจกรรมการจัดการความรู ้

การเขียนวิเคราะหค์่างาน 

 

 5 มีการก ากับตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบคุลากร และ
การประเมินผลความส าเร็จของ
แผน 

มหาวิทยาลยัมีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบรหิารและการ
พัฒนาบุคลากร และการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผน ดังน้ี 

1. มีการด าเนินการตดิตามการพฒันา
บุคลากรของคณาจารย์และบุคลากร 

มร.กพ.3.3-5-1 บันทึก
ข้อความการตดิตามรายงาน
ผลการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรแกผู่้บริหารระดับสูง 
รอบ 12 เดือนและ 6 เดือน  

https://mis.kpru.ac.th/acadrank/?fbclid=IwAR3MiN4E9qrfoHOOvMEObYUWe6j6_A4bQhO6mNQ1VpezD1zFxB-onvR7NNc
https://mis.kpru.ac.th/acadrank/?fbclid=IwAR3MiN4E9qrfoHOOvMEObYUWe6j6_A4bQhO6mNQ1VpezD1zFxB-onvR7NNc
https://mis.kpru.ac.th/acadrank/?fbclid=IwAR3MiN4E9qrfoHOOvMEObYUWe6j6_A4bQhO6mNQ1VpezD1zFxB-onvR7NNc
https://mis.kpru.ac.th/acadrank/?fbclid=IwAR3MiN4E9qrfoHOOvMEObYUWe6j6_A4bQhO6mNQ1VpezD1zFxB-onvR7NNc
https://mis.kpru.ac.th/acadrank/?fbclid=IwAR3MiN4E9qrfoHOOvMEObYUWe6j6_A4bQhO6mNQ1VpezD1zFxB-onvR7NNc
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สายสนบัสนุน ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน  (มร.กพ.3.3-5-1) 

2. จัดท าแบบฟอร์มการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบรหิารและการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและอ านวย
ความสะดวกในการตดิตาม ไปยังคณะ ส านัก 
สถาบัน  

3. มีการจัดท ารายงานผลการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี ้
(มร.กพ.3.3-5-2) 
       3.1 สรุปผลการประเมินตามแผน
ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน ดังนี ้  
มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 21 ตัวช้ีวัด  
    บรรลุเป้าหมาย จ านวน 17 ตัวช้ีวัด  
    ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 ตวัช้ีวัด  

3.2 สรุปผลการประเมินตามแผน
ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน  
สายวิชาการ 
 

มีจ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 18 ตัวช้ีวัด  
บรรลเุป้าหมาย 7 ตัวช้ีวัด  
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 10 ตัวช้ีวัด 
ไม่บรรลเุป้าหมาย จ านวน – ตัวช้ีวัด 

 สายสนับสนุน 
มีจ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด  
บรรลเุป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด  
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 12 ตัวช้ีวัด 
ไม่บรรลเุป้าหมาย จ านวน – ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 

 

มร.กพ.3.3-5-2 รายงานผล
การพัฒนาบุคลากรตามแผน
กลยุทธ์การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรแกผู่้บริหาร
ระดับสูง รอบ 12 เดือน และ 
6 เดือน  
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 6 มีการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัย มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน  
ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงในปีงบประมาณ 2563 
ดังนี ้(มร.กพ.3.3-6-1) 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่บรรลุ/
ข้อเสนอแนะ 

แนวทำงกำรปรับปรุง 

 
1.ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 

1. มีงบสนับสนุน
ทุนการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีองค์ความรู้ และ
ทักษะการท างานแนวใหม่ หรือมี
คุณธรรมและจิตอาสา 

1. จัดโครงการจิตอาสา
พัฒนามหาวิทยาลัย 
2. จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของทุกหน่วยงาน 

3.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จัดสวัสดิการดังนี้ 
1. มีโครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปีให้กับ
บุคลากร ได้แก่ 
ข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างรวมถึง
พนักงานขับรถ 
2. จัดโครงการ Kpru 
ปันสุขให้นะ เพื่อ
ช่วยเหลือบุคลากร 
(แม่บ้าน/นักการภารโรง) 
และช่วยเหลือชุมชน
ท้องถ่ิน 

4.ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

การด าเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณสมบัติ
การเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงข้ึน ดังนี้ 
 1. จัดการประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับการประเมินค่า
งานของบุคลากร 
2. จัดโครงการสัมมนาเป็น
คณะ “แผนพัฒนา
รายบุคคล   
3. การจัดส่งวิเคราะห์ 
ค่างาน  
4. การก ากับติดตาม
แผนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

มร.กพ.3.3-6-1 
รายงานผลการปรับปรุง 
ในปีงบประมาณ 2563 
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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 (,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.มะลิวลัย์  รอดก าเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :     
นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
นางสาวกรรณิกา  อินแผลง 
นายวิทยา  ศรีนรคตุร 
นางสาวน้ าทิพย์  สังข์ทอง   
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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บทที ่3  
ส่วนสรุปผลการประเมิน 

 
3.1  ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
ตัวชี้วัด
คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน 

(ข้อ/บาท) 

คณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของ
การประเมินที่ต่าง

จากที่ระบุใน 
SAR) 

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อ/บาท) 

บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์       = บรรลุ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 1.1 5  5 ข้อ  คะแนน 5      

ตัวบ่งช้ีที ่ 1.2 5 5 ข้อ  คะแนน 5     

ตัวบ่งช้ีที่  2.1 80% 80%  คะแนน 4     

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3 5 5 ข้อ  คะแนน 5     

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4 6 6 ข้อ  คะแนน 5     

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.5 5 5 ข้อ  คะแนน 5     

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.6 5 6 ข้อ  คะแนน 5     

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1 4.10 4.30  คะแนน 4.3     

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2 5 5 ข้อ  คะแนน 5     

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3 6 6 ข้อ  คะแนน 5     

ผลคะแนนประเมนิตนเอง 4.83 
 

ผลคะแนนคณะกรรมการประเมิน   

 
 
 
 


	ส่วนที่ 1
	ส่วนที่ 2
	ส่วนที่ 3

