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ส่วนที่ 1
โครงร่างองค์กร (OP)
1. ลักษณะองค์กร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
ตามที่สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา มีผลทาให้มีการ
แบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น 10 หน่วยงาน และสานักงานอธิการบดี เป็นหนึ่งในหน่วยงาน
ดังกล่าว ปัจจุบัน กองกลาง สานักงานอธิการบดี แบ่งโครงสร้างประกอบด้วยงานต่าง ๆ 13 งาน ดังนี้
1) งานธุรการ
2) งานเลขานุการ
3) งานการเงิน
4) งานพัสดุ
5) งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
6) งานประชาสัมพันธ์
7) งานอาคารสถานที่
8) งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
9) งานบริหารทั่วไป
10) งานยานพาหนะ
11) งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสนอ.
12) งานพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมงานสวัสดิการ
13) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีหน้าที่ที่สาคัญ ในการให้บริการและอานวยความสะดวกตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานสีเขียวสู่หน่วยงานและส่งเสริมการเป็นจิตอาสา
เพื่อพัฒนาสังคม

7
(1) ผลิตภัณฑ์/บริการ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยฯ
โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่
ตาราง OP1 ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
การให้บริการด้านงานเอกสารหนังสือราชการ
การให้บริการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการรับชาระค่าศึกษาเล่าเรียน,การยืมเงินทดรองจ่าย
การให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง,การยืมทรัพย์สินของทางราชการ
การให้บริการงานรับสมัครงาน,สวัสดิการ,สิทธิประโยชน์,
การให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย,งานส่งเสริมการทาผลงานในทักษะวิชาชีพ
การให้บริการจัดสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก,การให้บริการงานซ่อม
อาคารและประปา,งานขุดลอกคูคลอง
การให้บริการยานพาหนะรถรับส่ง
การให้บริการซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
การให้คาปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการดาเนินโครงการสานักงาน
สีเขียว ,งานบริการด้านที่พักอาศัยบุคลากร,งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ,งานบริการระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานธุรการ/งานเลขานุการ
งานประชาสัมพันธ์
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
งานอาคารสถานที่
งานยานพาหนะ
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
งานบริหารทั่วไป

ซึ่งผลิตภัณฑ์คือผลการดาเนินงานและโครงการที่บรรลุเป้าหมาย ซึง่ แต่ละหน่วยงานมีการพัฒนางานบริการ
อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน หมายถึง ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
ตามความสะดวก อย่างไรก็ตาม ทุกงานบริการต้องตระหนักถึงความสาคัญของการบริการมากขึ้นและหันมา
ให้บริการเป็นกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสร้างความ
พึงพอใจให้กับนักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม
วิสัยทัศน์ กองกลาง สำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนที่มุ่งเน้นให้บริกำร พัฒนำงำน พัฒนำคน
ให้มีคุณภำพ และเป็นหน่วยงำนต้นแบบของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัย ปี 256๕
พันธกิจ (Mission) :
1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานสีเขียวสู่หน่วยงานและชุมชน
4. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
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ค่านิยม
G - Teams ประกอบด้วย
G : General affair กองกลาง สานักงานอธิการบดี
T : Teamwork การทางานเป็นทีม ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันอันจะมุ่งสู่ความสาเร็จของหน่วยงาน
E : efficiency การทางานและการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
A : Accuracy การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง แม่นยา เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ของสังคม
M : Management การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
S : Service mind บุคลากรมีจิตบริการ และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อคนทั้งองค์กร
สมรรถนะหลักขององค์กร
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความโดดเด่นตามพันธกิจที่สามารถนามาเป็น
สมรรถนะหลักให้องค์กร 3 ด้าน คือ 1) การให้บริการและคาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
สานักงานสีเขียว 2) จัดหาและนาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการและการให้บริการ 3) การประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและลูกค้า
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีผู้บริหารและบุคลากรรวมทั้งหมด 108 คน จาแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
ตาราง OP2 ประเภทของบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

จานวน (คน)
6 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย
และพนักงานราชการ

37 คน

ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว

3 คน
62 คน

การศึกษา
ผู้บริหารระดับผู้อานวยการกอง 1 คน สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หัวหน้างาน 4 คน
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 คน
ระดับปริญญาโท 1 คน และระดับอนุปริญญา 1 คน
ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หัวหน้างาน 7 คน ปริญญาโท 6 คน ปริญญาตรี 1 คน
ผู้ปฏิบัติงาน 30 คน สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 8 คน
และระดับปริญญาตรี 22 คน
ผู้ปฏิบัติงาน 3 คน สาเร็จการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
ผู้ปฏิบัติงานในสานักงาน 18 คน สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ผู้ปฏิบตั ิงานภาคสนาม 44 คน สาเร็จการศึกษา
ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
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- ปัจจัยที่ทาให้บุคลากรมุ่งมั่นในการทางาน จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ได้แก่ บุคลากรต้องได้รับ
ความรู้ ทั ก ษะในวิ ช าชี พ และเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ที่ ชั ด เจน ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง
ตามสายงาน มีการเปิ ดโอกาสในการรั บ ฟังความคิดเห็ น มีวัฒ นธรรมองค์กรในการร่ว มแรงร่ว มใจกันพัฒ นา
หน่ ว ยงานหรือการจัดกิจกรรม รวมถึงสวัสดิการ และสิ ทธิประโยชน์ ความมั่นคงต่าง ๆ ที่พร้อมจะพัฒ นาให้
หน่ ว ยงานและมหาวิทยาลั ย ประสบความส าเร็จ และช่ว ยกันสร้างภาพลั กษณ์องค์กรที่ดี สร้างชื่อ เสี ยงให้ กับ
หน่วยงาน
(4) สินทรัพย์
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีสินทรัพย์ที่เป็นอาคาร จานวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนรวมและ
อานวยการ (อาคาร 14) จานวนพื้นที่ 10,105 ตารางเมตร (พื้นที่สานักงาน รวมพื้นที่รอบสานักงานที่เกี่ยวข้อง)
ภายในอาคารมีห้องประชุมภาพและเสียง จานวน 3 ห้องประชุม (ชั้น 4 ชั้น 8 ชั้น 9) อาคารหอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ ชั้น 2 (งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน) สานักงานอาคารสถานที่ (งานอาคารสถานที่) อาคารสานักงาน
วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน และอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 12 ชั้น 1- 6 โดยจัดพื้นที่ทางานเป็นห้อง
สานักงานที่มีอากาศถ่ายเท แบ่งสัดส่วนเฉพาะ มีเก้าอี้ผู้มาติดต่อสอบถาม มีจุดให้บริการ และเป็นอาคารเรียน
นอกจากนี้ ยังจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ PC คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เครื่องพิมพ์
เอกสาร และระบบ E – Meeting อย่างครบถ้วน
(5) สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการภายใต้กฏระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ต่าง ๆ ดังนี้
ตาราง OP3 การดาเนินงานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ
กฎระเบียบ ,ข้อบังคับ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและ
ดาเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561,ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ.2548 ,พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550,กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. 2560,พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560,
กฎหมายควบคุมอาคาร
มาตรฐานการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พรบ.วินัยการเงินการคลัง 2561

งานที่เกี่ยวข้อง
ทุกงานในกองกลาง สานักงานอธิการบดี
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี/งานอาคารสถานที่

ทุกงานในกองกลาง สานักงานอธิการบดี
ทุกงานในกองกลาง สานักงานอธิการบดี
ทุกงานในกองกลาง สานักงานอธิการบดี
งานการเงิน
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กฎระเบียบ ,ข้อบังคับ
พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535 และแก้ไข 2550
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสูภ่ าครัฐ 2560

งานที่เกี่ยวข้อง
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ

ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
(1) โครงสร้างองค์กร
กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดยมีผู้อานวยการกองกลาง เป็นผู้บังคับบัญชา และกากับดูแลโดยกรรมการ
ประจ าส านั กงานอธิ การบดี (มี การรายงานผลการด าเนิ นงานปี ละ 2 ครั้ ง) ก ากั บโดยรองอธิ การบดี ฝ่ ายบริ หาร
และงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย จึงไม่ขอนาผลการดาเนินมารวม) กากับดูแล
โดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ
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สานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
กองกลาง

งานธุรการ

งานเลขานุการ

งานการเจ้าหน้าที่และ
นิติการ

งานไฟฟ้าและอนุรักษ์
พลังงาน

งานสวัสดิการ

งานพัสดุ

งานการเงิน

งานบริหารทั่วไป

งานยานพาหนะ

งานประชาสัมพันธ์ • งานอาคารสถานที่

งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสนอ.

งานพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
(Green Office)

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกัน
คุณภาพและบริการวิชาการ
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(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจาแนกลูกค้า โดยการจาแนกตามงานการให้บริการของหน่วยงาน
จากการเก็บข้อมูลตลอดปีงบประมาณ ซึ่งจาแนกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป
กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มบุคลากร และกลุ่มหน่วยงานราชการ
ตาราง OP4 กลุ่มลูกค้าและความคาดหวัง
กลุ่มลูกค้า
นักศึกษา

ประชาชนทั่วไป
หน่วยงานราชการอื่น ๆ
บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน
ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/ผูร้ ับจ้าง

ความต้องการและความคาดหวัง
1. อินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยไม่ค่อยทั่วถึงอย่างได้ที่รวดเร็ว
2. อยากให้มีการทางานที่รวดเร็วขึ้น ไม่ทางานด้วยอารมณ์ใส่นักศึกษา
3. รถรับ-ส่งระหว่างตึก
4. ทางานให้เป็นระบบ กระชับว่องไว
5. มีความสุภาพ
6. การสื่อสารกับผูร้ ับบริการในด้านการบริการหรือด้านประชาสัมพันธ์
เพิ่มมากขึ้น
7. อยากให้พัฒนาเรื่องประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งถัดๆ ไป
1. บริการได้ดีเยี่ยม ได้รับความสะดวกสบายดี
2. อานวยความสะดวกในด้านต่างๆที่ชุมชนร้องขอ
1. ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย
2. ช่องทางการประสานงานออนไลน์
3. สามารถให้บริการได้โดยรวดเร็ว จบในคนๆเดียว
1. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
2. ระบบที่รองรับการจัดซื้อ การเคลียร์งบประมาณ มีความสับสนมากเกินไป
อยากให้ไม่มีความซับซ้อนและมีระบบที่ชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการ หรือแสดงผู้รับผิดชอบการติดต่อสอบถามข้อมูลจาก
ส่วนงานใดในเรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจน
1. การไม่หยุดพัฒนาการบริการทีด่ ี
2. ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและคุณภาพในการบริการ
3. พัฒนาระบบภายในสานักงานให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น
1. ความเร็วในการติดต่อประสานงาน
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(3) ผู้ส่งมอบพันธมิตร และคู่ความร่วมมือ
หน่วยงานที่เป็นพันธมิตร ได้แก่ หน่วยงานภายใน คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง
หน่วยงานภายนอก สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตาราง OP5 หน่วยงานพันธมิตร
หน่วยงานพันธมิตร
หน่วยงานภายใน คณะ/สานัก/สถาบัน/
กอง
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดกาแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

บทบาท

ช่องทางการสื่อสาร

ติดต่อสอบถามและบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
หนังสือราชการ โครงการ/กิจกรรม สิทธิ
ประโยชน์ สวัสดิการ
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง และให้บริการ ด้าน
อื่น ๆเช่น ซ่อมระบบไฟฟ้าแรงสูง ตัดต้นไม้แนว
สายไฟแรงสูงแรงต่า ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า การ
ออกแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้า การติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าแรงสูง การขยายเขต ระบบไฟฟ้า
แรงสูง เข้าแต่ละอาคาร
การดาเนินงานด้านการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ภายในองค์กร

หนังสือราชการ
โทรศัพท์ ขอความอนุเคราะห์ส่วนตัว
หนังสือราชการภายนอก โทรศัพท์แจ้ง
ขอใช้บริการ ผ่านเบอร์ 055 711 181
ขอความอนุเคราะห์ส่วนตัว
ช่องทางไลน์
หนังสือราชการ
โทรศัพท์ ขอความอนุเคราะห์ส่วนตัว

หน่วยงานคู่ความร่วมมือ ได้แก่ ผู้รับเหมาต่าง ๆ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลาม
ตาราง OP6 หน่วยงานคู่มือความร่วมมือ
หน่วยงานคู่ความร่วมมือ
ผู้รับเหมาต่าง ๆ
ธนาคาร
ไทรเด้นท์อินเทลลิเจนซ์เซอร์วิส จากัด
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทบาท
MOU การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม Green Office
MOU สวัสดิการด้านสินเชื่อ
กับบุคลากร
MOU ในการจัดทาระบบบริหารจัดการ
อาคารและครุภัณฑ์ประจาอาคาร เป็น
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การทางานร่วมกันในการดาเนินงาน
โครงการสานักงานสีเขียว (Green
Office)

ช่องทางการสื่อสาร
หนังสือสัญญา/หนังสือราชการ/
โทรศัพท์/ด้วยตนเอง
หนังสือการลงนามความร่วมมือ
หนังสือราชการ/โทรศัพท์/ด้วยตนเอง
E-mail/โทรศัพท์
E-mail/โทรศัพท์/หนังสือราชการ
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2. สถานการณ์ขององค์กร
ก .สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับในการแข่งขัน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุน ระดับกอง จากสานักงานอธิการบดี มีหน้าที่ที่
สาคัญ ในการให้บริการและอานวยความสะดวกตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานสีเขียวสู่หน่วยงานและส่งเสริมการเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมซึ่งมี
คู่แข่งในหน่วยงานสนับสนุนด้านการให้บริการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และการปฏิบัติงานภายใน Green
Office ด้วยกัน 8 หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา บัณฑิต
วิทยาลัย กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี อีกทั้งยังมีคู่แข่ง
สายสนับสนุน 6 คณะ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
หน่วยงานสนับสนุนจาเป็นต้องมีการปฏิบัติงาน การให้บริการ และพัฒนาสมรรถนะที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ในสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น เช่น การพัฒนางานบริการให้เป็นมาตรฐานสากล การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้มีความก้าวหน้าในเส้นทางวิชาชีพเพื่อความมั่นคง และการร่วมมือกันสร้างความตระหนักและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยสนับสนุนด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนางาน
บริการ พัฒนาเทคโนโลยีสนเทศ และพัฒนาการดาเนินงาน Green Office จึงได้เกิดการเปรียบเทียบ 3 ประเภท
ดังนี้
1) คุณภาพการให้บริการ จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับหน่วยงานสนับสนุนด้วยกันภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่
ลาดับ
หน่วยงาน
ค่าเฉลี่ย
1.
บัณฑิตวิทยาลัย
4.69
2.
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
4.59
3.
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4.35
4.
สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.34
5.
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
4.30
6.
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.08
7.
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
4.03
8.
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
3.96
9.
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
(รอผลการประเมิน)

15
2) การพัฒนาสมรรถนะระดับชานาญการ จากการเข้าสู่ตาแหน่งระดับชานาญการของบุคลากรสาย
สนับสนุน ปี 2562 – 2565 ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
สรุปข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย
ณ วันที่ 1 เม.ย. 2565
วุฒิการศึกษา
หน่วยงาน

ประเภทตาแหน่ง

ตรี โท เอก รวม

ปฏิบัติ ชานาญ

ชานาญ

การ

การ

การพิเศษ

รวม

1. สานักงานอธิการบดี

19 19

0

38

22

16

0

38

2. สานักศิลปะและวัฒนธรรม

1

1

0

2

1

1

0

2

3. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้

3

0

0

3

2

1

0

3

4. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3

2

0

5

3

2

0

5

5. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

4

1

10

5

5

0

10

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา

5

1

0

6

5

1

0

6

7. บัณฑิตวิทยาลัย

4

0

0

4

4

0

0

4

8. คณะครุศาสตร์

9

3

0

12

8

4

0

12

9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5

1

0

6

6

0

0

6

10. คณะวิทยาการจัดการ

4

2

0

6

5

1

0

6

11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

1

0

7

7

0

0

7

12. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3

2

0

5

5

0

0

5

13. ม.ราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

9

1

0

10

9

1

0

10

76 37

1

114

82

32

0

114

รวม
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3) มาตรฐานการดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียว จากผลการประเมินตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
ระดับประเทศจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 – 2564 ดังนี้
ปีงบประมาณ
2561
2563
2564
2564

หน่วยงาน
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
อาคารพิพิธภัณฑ์สถานเรือนไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดกาแพงเพชร
อาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
โลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

รางวัล (เหรียญ)
ระดับดีเยี่ยม G – Green
(เหรียญทอง)
ระดับดีเยี่ยม G – Green
(เหรียญทอง)
ระดับดีเยี่ยม G – Green
(เหรียญทองแดง)
ระดับดีเยี่ยม G – Green
(เหรียญทองแดง)

ข .บริบทเชิงกลยุทธ์
(1) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
1) รักษาภาพลักษณ์ของการบริการ 2) ความสามารถในการเป็น Green University
เป้าประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานด้านบริการ ระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
เพิ่มแนวทางการดาเนินงานสีเขียวให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯอย่างทั่วถึง โดยกาหนดให้ทุกหน่วยงาน
ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเป็น Green University และรักษามาตรฐาน
ในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีอาคารเรียนรวมและอานวยการ (14 อาคาร)ในกากับดูแลอาคารของ
หน่วยงานสานักงานอธิการบดี ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับเหรียญทอง
เป็นอาคารต้นแบบการดาเนินการสานักงานสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมยังดาเนินงานเชิญชวน
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดาเนินงานสีเขียวให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯอย่างทั่วถึง โดยได้มีหน่วยงาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมเกียรติในกากับสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินสานักงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับเหรียญทอง ปีงบประมาณ 2564 มีหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด และอาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์ ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินสานักงานสีเขียว ในระดับ
เหรียญทองแดง
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(2) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบของกองกลาง คือ การได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับและการประสานงาน
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย
ค. บริบทเชิงกลยุทธ์
ตาราง OP7 ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่ใช้

PDCA
Knowledge Management
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
การรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ปีละ 2 ครั้ง และได้รับข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางการปรับปรุง

ทุกงานในกองกลาง สานักงานอธิการบดี
ทุกงานในกองกลาง สานักงานอธิการบดี
ทุกงานในกองกลาง สานักงานอธิการบดี
กองกลาง สานักงานอธิการบดี

รางวัลแห่งความภูมิใจที่ได้รับ
ตาราง OP8 การได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจ
รางวัล
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ G - Green สานักงาน
สีเขียว ในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง)
รางวัลการจัดการพลังงานดีเด่น
รางวัล “เพชรพัสดุ”
รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง ระดับดี ปีงบประมาณ 2563
รางวัลองค์กรปลอดโฟมระดับจังหวัด (เหรียญทอง)

หน่วยงานผู้ได้รับรางวัล
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
งานพัสดุ
งานพัสดุ/งานการเงิน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานรายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 1 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานไปยังบุคลากร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย พร้อมนาไปสู่การปฏิบัติงาน
2. มีการจัดทาแผนการติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ชัดเจน ที่อาจประกอบด้วยหัวข้อเรื่องที่
ติดตาม ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือหรือวิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ ผลการดาเนินการ และข้อเสนอการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. มีการเลือกใช้หรือบูรณาการข้อมูล/สารสนเทศเพื่อใช้ในการติดตามการปฏิบัติงาน
และมีการติดตามความก้าวหน้าตามตัววัดการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
ต่อปี
4. มีการสื่อสารแบบสองทางและส่งเสริมการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและลูกค้า
รวมทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อให้มีผลดาเนินการที่ดี
5. ผู้นาระดับสูงและคณะกรรมการกากับดูแลองค์กรดาเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ และสามารถอธิบายการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน
(เกณฑ์ 1) มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานไปยังบุคลากร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมนาไปสู่การปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์
ค่านิยม ของมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกปี ซึ่งการทบทวนแผน 2565 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2565 ซึ่งการประชุมดังกล่าว กองกลาง
สานักงานอธิการบดี ได้นาผลการปฏิบัติงานมาทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ของกองกลาง
สานักงานอธิการบดี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มีการนาเสนอแนวทางการบริหาร
สู่ความสาเร็จในแต่ละตัวชี้วัดโครงการ และงานประจา ตลอดจนกาหนดให้ผู้บริหารระดับหัวหน้างานทุกคน
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนาเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานของกองกลาง สานักงานอธิการบดี สามารถดาเนินงานได้ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ดังกล่าว หลังจากได้ข้อสรุปในการจัดทาแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ของ
มหาวิทยาลัยและสานักงานอธิการบดีแล้ว กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้จัดให้มีการกิจกรรมการประชุม
ทบทวนแผน 2561-2565 และจัดทาแผนประจาปี 2565 สานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่23 กันยายน 2564 เพื่อให้
บุคลากรทุกระดับร่วมพิจารณาแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรของกองกลาง สานักงาน
อธิการบดี จากนั้นดาเนินการถ่ายทอดวิสัยทัศน์พันธกิจที่สาคัญต่าง ๆลงสู่หน่วยงาน บุคคล และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนี้
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1) จัดประชุมหัวหน้างานและบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เมื่อวันที่12
พฤศจิกายน 2564 2) ถ่ายทอดลงตัวชี้วัดความสาเร็จให้เป็นส่วนหนึ่งของผลการดาเนินงานประจาปีของแต่ละงาน
และบุคลากร เช่น ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่รวมถึงความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ร้อยละผลการดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียว ที่กาหนดให้บุคลากร นักศึกษา อาจารย์ ดาเนินการ
ร่วมกันประหยัดทรัพยากร และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ร้อยละการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้บุคลากร
มีการพัฒนาความก้าวหน้ามากขึ้น ร้อยละ 50 และการกาหนดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสาต่าง ๆ
กับหน่วยงานภายในและชุมชน 3) กาหนดให้แต่ละงานประชุมผู้ปฏิบัติงาน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปติดตามผลการ
ทางาน ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข 4) ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์ https://ga.kpru.ac.th/
และจัดทาแผ่นป้ายวิสัยทัศน์และค่านิยม ติดประกาศประชาสัมพันธ์หน้าห้องของแต่ละงาน เพื่อให้บุคลากร
ผู้ประกอบการ ผู้ประชาชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่มาติดต่อในแต่ละงาน ได้รับรู้ รับทราบ และมีส่วนร่วม
5) รวบรวมนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีเพื่อทบทวนและปรับปรุงให้ผลการดาเนินงาน
มีประสิทธิภาพ 6) มีการให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการดาเนินงานต่าง ๆที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมหลัก และตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง 7) มีการวัดและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 8) ปรับปรุงและทบทวนการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ พันธกิจดังกล่าว กองกลาง สานักงานอธิการบดี จะดาเนินการนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้ลงสู่โครงการ
เช่นกัน เช่น โครงการ Green office ที่มีกระบวนการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ สร้างความตระหนัก สื่อสาร
นโยบายลงสู่การปฏิบัติติที่ชัดเจน / โครงการทาผลงานระดับชานาญการ จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากรุ่นพี่
สู่รุ่นน้อง โดยการจับกลุ่มเพื่อคอยให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวสามมารถนาไปบูรณาการ
กับหน่วยงานที่มีความสนใจ และมีความพร้อม เช่น การเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว ของอาคารหลักสูตรการ
จัดการโลจิสติก และ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร แม่สอด โดยกองกลางได้จัดทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงลงสู่
กระบวนการดาเนินการบูรณาการ และถ่ายทอดจนได้รับรางวัลในระดับดี ในปีงบประมาณ 2565 และจากการวัด
และประเมินผลการดาเนินงาน ทาให้บุคลากรสังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี มีความสามารถในการรับรู้เรื่อง
แผนปฏิบัติราชการ การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบุคลากร
ประจางานในการทางาน และรวมถึงประสบการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
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(เกณฑ์ 2) มีการจัดทาแผนการติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ชัดเจน ที่อาจประกอบด้วยหัวข้อ
เรื่องที่ติดตาม ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือหรือวิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ ผลการดาเนินการ และข้อเสนอการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ในทุก ๆ ปี จากผู้บริหารและหัวหน้างานที่ได้ร่วมกันกาหนดเป้าหมายและจัดทาแผนการติดตามการดาเนินงาน
พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลา ในการรายงานผลการดาเนินงานต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ โดยในปีงบประมาณ
2565 ผู้บริหารและหัวหน้างานได้นาข้อมูลจากผลการประเมินต่าง ๆ มาประกอบการระดมความคิด ได้แก่ ผลการ
พัฒนาบุคลากร การเข้าสู่ตาแหน่งระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ หัวหน้างาน ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่ไม่มีการเก็บสถิติข้อมูลผู้มาขอใช้บริการประจางาน การจัดทางานวิจัยสายสนับสนุนที่ไม่ต่อเนื่อง
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ส่งผลให้การดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เป็นต้น
จากกรณีดังกล่าวทาให้หัวหน้างานเห็นช่องทางในการติดตามงาน ประกอบกับมีความคาดหวังจะยกระดับผลการ
ดาเนินงานและการพัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น จึงได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันจัดทาแผนการติดตามผลการ
ดาเนินงานและการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้มีการติดตามการรายงานความก้าวหน้าตามผลการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ไตรมาสละ 4 ครั้ง และปีละ 2 ครั้ง ของผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปัจจุบันการดาเนินการ
ติดตามผลการดาเนินงานต่าง ๆ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานและมีระบบสารสนเทศไว้ใช้ในการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร ทาให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจและเห็นข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงานและติดตามผลการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ในวันที่12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณา
แผนการติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ 2565 จากการประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ 2565 กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
กระบวนการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีพร้อม
มอบหมายตัวชี้วัด
2. ดาเนินการถ่ายทอดแผนและตัวชี้วัดค่าเป้าหมายเพื่อวัดความสาเร็จ
วิธีการติดตาม
1. จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
2. รวบรวมและสรุปข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดลงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ(E-SPR)
3. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเสนอต่อผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
1. ใช้แบบติดตามการรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
2. ใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ(E-SPR)
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส/ปีละ 4 ครั้ง
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ นางผ่องศรี พิกุลทอง
กระบวนการ
1. จัดทารหัสงบประมาณ แผนงาน/โครงการพร้อมปฏิทินการเบิกจ่ายรายไตรมาส
วิธีการติดตาม
1. จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
2. รวบรวมและสรุปข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
ลงระบบบัญชี 3 มิติ (GFMIS)
3. จัดทารายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเสนอต่อผู้บริหารระดับ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
1. ใช้แบบติดตามการรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
2. ใช้ระบบบัญชี 3 มิติ (GFMIS)
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส/ปีละ 4 ครั้ง
3. ผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า/นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
กระบวนการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
2. ดาเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
3. ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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วิธีการติดตาม
1. จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
2. รวบรวมและสรุปข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในลงระบบ
บริหารความเสี่ยง (E-RMS)
3. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับหน่วยงานกรรมการประจาสานักและระดับมหาวิทยาลัย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
1. ใช้แบบติดตามการรายงานความก้าวหน้าRM1-RM4 และแบบปค.4 แบบปค.5 แบบประเมิน
ภารกิจเพื่อการควบคุมภายในและแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
2. ใช้ระบบบริหารความเสี่ยง(E-RMS)
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน / ปีละ 3 ครั้ง
4. ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพประจาปี
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
กระบวนการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและมอบหมายตัวบ่งชี้ระดับหน่วยงาน
2. ดาเนินการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพระดับหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน
3. ดาเนินการจัดทาแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน
4. ดาเนินการจัดทาปฏิทินการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน
วิธีการติดตาม
1. จัดทาบันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับ
หน่วยงาน
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
3. รวบรวมและสรุปข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
4. จัดทารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อผู้บริหารระดับหน่วยงานกรรมการประจาสานักและ
ระดับมหาวิทยาลัย
5. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน
6. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน
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เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
1. ใช้แบบติดตามการรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับ
หน่วยงาน
ระยะเวลา
มิถุนายน 2564 – กรกฎาคม 2565/ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส/ปีละ 4 ครั้ง
5. การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเกศกนก ไทยแท้/นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม/นายธนกฤต ภูโอบ
การะบวนการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับหน่วยงาน
2. ดาเนินการจัดประชุมเพื่อศึกษารูปแบบประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
หน่วยงาน
3. ดาเนินการจัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน
4. ดาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ
วิธีการติดตาม
1. รวบรวมและสรุปข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. จัดทารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเสนอต่อผู้บริหารระดับหน่วยงานและ
ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
3. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
1. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจโดยวิธีสแกนคิวอาร์โค้ด
ระยะเวลา
มิถุนายน 2564 – กรกฎาคม 2565/ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ผลการดาเนินงาน
1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ สแกนคิวอาร์โค้ดเป็นประจาทุกวันสาหรับการบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ
2. จัดทารายงานผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีละ 1 ครั้ง
6. การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รับผิดชอบ นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒน/นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล/นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
กระบวนการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทารายงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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2. ดาเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทาแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ดาเนินการจัดทาช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
วิธีการติดตาม
1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา
2. สรุปข้อมูลผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เผยแพร่ติดประกาศผ่านเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
1. ใช้แบบรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
จากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ผลการดาเนินงาน
รายงานติดตามผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีละ 2 ครั้ง
ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ไม่พบการร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานแต่อย่างใด
7. การพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์
กระบวนการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและดาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
การพัฒนาบุคลากร
2. ดาเนินการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
3. ดาเนินการจัดทาแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
วิธีการติดตาม
1. บันทึกข้อความติดตาม การจัดส่งผลงาน / กระตุ้นและส่งเสริม
2. รวบรวมและสรุปข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรเสนอต่อผู้บริหารระดับหน่วยงานเพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระยะเวลา
มิถุนายน 2564 – กรกฎาคม 2565/ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายไตรมาส/ปีละ 4 ครั้ง
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8. ระบบพัฒนาบุคลากรการเข้าร่วมประชุม/อบรม
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด/นางสาวกรรณิกา อินแผลง/นายธนกฤต ภูโอบ
กระบวนการ
1. จัดทาระบบพัฒนาบุคลากร HRDS
2. นาเสนอระบบต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
3. ประชุมผู้ดูแลระบบทุกคณะ/หน่วยงาน
4. จัดทาคู่มือการใช้งาน และถ่ายทอดสู่บุคลากร
5. ดาเนินการกรอกข้อมูล หัวข้อเรื่อง/ชื่อบุคคล โดยผู้ดูแลระบบ
วิธีการติดตาม
1. กาหนดให้หัวหน้าสานักงานประชุมบุคลากร มอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการกรอกข้อมูลลงระบบ
2. ให้บุคลากรที่ไปประชุมกรอกข้อมูลหลังการอบรมทันที พร้อมแนบหลักฐาน
3. คณบดี/ผู้อานวยการ สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที เพื่อการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
ระบบพัฒนาบุคลากร HRDS
ระยะเวลา
มิถุนายน 2564 – กรกฎาคม 2565/ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละการพัฒนาของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน
9. การจัดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
วิธีการติดตาม
1. จัดทาโครงการพร้อมปฏิทินการจัดกิจกรรมรายไตรมาส
2. จัดทาแผนฝึกอบรม/กิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ
1. จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้รายงานความก้าวหน้าตามแผนการฝึกอบรม
/กิจกรรม/โครงการ
2. รวบรวมและสรุปข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนฝึกอบรม/กิจกรรม/โครงการ
3 . จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามโครงการอบรม/กิจกรรมเสนอต่อผู้บริหารระดับหน่วยงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
1. ใช้แบบติดตามการรายงานความก้าวหน้าแผนฝึกอบรมและแผนการใช้จ่าย
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส/ปีละ 4 ครั้ง
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(เกณฑ์ 3) มีการเลือกใช้หรือบูรณาการข้อมูล/สารสนเทศเพื่อใช้ในการติดตามการปฏิบัติงาน และมีการ
ติดตามความก้าวหน้าตามตัววัดการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
ในปีงบประมาณ 2565 ผู้บริหารและหัวหน้างานได้นาข้อมูลจากผลการประเมินต่าง ๆ มาประกอบการ
ระดมความคิดในการเลือกใช้หรือบูรณาการข้อมูลสารสนเทศในการติดตามการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้แก่ ผลการ
พัฒนาบุคลากร การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล การดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และภาระงานของแต่ละงาน ประกอบกับ มีความคาดหวังจะ
ยกระดับผลการดาเนินงานและการพัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น จึงได้มีการประชุมการพัฒนาการเก็บข้อมูลให้เป็น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการติดตามเพื่อวัดและประเมินผล เช่น ระบบสานักงานอัตโนมัติ (E-Office)
เป็นระบบหนังสือราชการ งานสารบรรณ /ระบบพัฒนาบุคลากร HRDS เป็นระบบรายงานการเข้าอบรมของ
บุคลากรทุกระดับ/ระบบการใช้ทรัพยากรเป็นการรายงานการใช้ทรัพยากรแต่ละเดือน/ระบบให้บริการหนังสือ
ราชการออนไลน์/ระบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งระบบดังกล่าวได้มีการอบรมพนักงานและแจ้งคู่มือ
การใช้งานของระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มีการติดตามการรายงานความก้าวหน้าตามผลการดาเนินงานต่าง ๆ
ไตรมาสละ 4 ครั้ง และปีละ 2 ครั้ง ของผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปัจจุบันการดาเนินการติดตามผลการ
ดาเนินงานต่าง ๆ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานและมีระบบสารสนเทศไว้ใช้ในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร ทาให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจและเห็นข้อมูลเชิงประจักษ์
(เกณฑ์ 4) มีการสื่อสารแบบสองทางและส่งเสริมการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและลูกค้ารวมทั้งมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อให้มีผลดาเนินการที่ดี
ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้มีการทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าช่องทางสามารถทาให้บุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง รวดเร็ว กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มีการตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีการสื่อสารเหล่านี้ จากความสาเร็จในการทางานด้านการดูแลผู้มารับบริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจ และผลการประเมินภาพลักษณ์องค์กร เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ตามข้อเสนอแนะ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานตามข้อร้องเรียนทั่วไปและข้อร้องเรียน
การทุจริตที่ได้รับอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง ผู้บริหารได้มีการเสริมสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการประชุมด้วยโปรแรกม Microsoft Teams หรือ Zoom หรือ พัฒนา
ตนเองด้วยการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom กับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งกาหนดให้มีการ
รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ผ่านระบบออนไลน์
ทั้งนี้ ผู้บริหารสื่อสารกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมหัวหน้างานและ
บุคลากร ป้ายประกาศ เสียงตามสาย โทรศัพท์ สายตรงผู้อานวยการ เพื่อสร้างวัฒนธรรม ความรัก ความสามัคคี
กันภายในหน่วยงาน การสื่อสารสองทางที่ใช้โดยมากจะเป็นทางการประชุม ณ ที่ตั้ง หรือ ออนไลน์ และโทรศัพท์
กับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับทราบ รับฟังความคิดเห็น สาหรับช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า
จะมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จากการโทรศัพท์ สายตรงผู้บริหาร หรือการประเมินต่าง ๆ ดังตารางที่ 1.4-1
ช่องทางการสื่อสารของผู้บริหาร
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ในปีงบประมาณ 2565 ผู้บริหารส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิผล เช่น การเลือกใช้
Line จัดตั้งกลุ่ม Line ตามภารกิจสาคัญและเร่งด่วน การจัดการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft
Teams หรือ Zomm และอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
ตารางที่ 1.4-1 ช่องทางการสื่อสารของผู้บริหาร
ช่องทาง
ประชุมหัวหน้างาน
และบุคลากร

โทรศัพท์
ป้ายประชาสัมพันธ์ /
เว็บไซต์หน่วยงาน
สายตรงผู้อานวยการ
เสียงตามสาย

วัตถุประสงค์
แจ้งข่าวสาคัญ/
รายงานผลการ
ดาเนินงาน/ประชุม
การวางแผนการ
ทางาน
ประสานงาน รับฟัง
ข้อคิดเห็นจาก
สาธารณะ
แจ้งข่าวสารสาคัญและ
ทั่วไป
รับทราบข้อเสนอแนะ/
ข้อร้องเรียนทั่วไป/ข้อ
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งข่าวเร่งด่วน สาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร

ความถี่
รายไตรมาส

สื่อสารสองทาง
พูดคุย โดยตรง

บุคลากร ประชาชน

ตลอดเวลา

พูดคุย โดยตรง

คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ประชาชน
คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ประชาชน

ทุกวัน

สายตรง พูดคุย

ทุกสัปดาห์

สายตรง

คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ประชาชน

ทุกวัน

สายตรง

ซึ่งจากวิธีการสื่อสารแบบสองทางและวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะตกอยู่ใน
สภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ตาม ส่งผลให้การปฏิบัติงานยังคงมีประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานและการจัดทากิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามปฏิทินที่กาหนด
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ส่งผลในการปฏิบัติงาน การให้บริการ เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วและ
ยังคงมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและ
ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย
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(เกณฑ์ 5) ผู้นาระดับสูงและคณะกรรมการกากับดูแลองค์กรดาเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ และสามารถอธิบายการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน
ผู้อานวยการกองกลาง สานักงานอธิการบดี คณะกรรมการประจาสานัก และหัวหน้างานทุกงานนาหลัก
ธรรมาภิบาล 10 ประการ มาเป็นแนวทางในการบริหารราชการของหน่วยงาน โดยตระหนักถึงผลประโยชน์และ
ความต้องการของชุมชนแวดล้อม ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานดาเนินการอย่างถูกต้อง
ซึ่งมีภาระหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส
จากการดาเนินงานที่ผ่านมาผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. การจัดประชุมหัวหน้างานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ต่อการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรม
2. กาหนดภาระหน้าที่ตามหลักความรับผิดชอบของแต่ละงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นธรรม
3. ดาเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
4. มีการกาหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยกาหนดเป็นนโยบายสานักงานสีเขียว นโยบาย
การอนุรักษ์พลังงาน
5. มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6. มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหน่วยงาน
และมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนาผลมาปรับปรุง
7. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีปีละ 2 ครั้ง
การดาเนินงานต่าง ๆ ผู้อานวยการได้กาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินงานที่เชื่อมโยงการดาเนินงาน
ต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร สาหรับการขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานภายในกองกลาง ที่ได้ร่วมรับผิดชอบการดาเนินงานและ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จะดาเนินการดังนี้
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในสานักงานอธิการบดี ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
และธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นผู้
กากับดูแล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานอธิการบดีพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 40 คน มีผล
การประเมินรายด้าน ดังนี้
ตารางที่ 1.5 – 1 ผลสรุปการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหาร
ด้าน
พฤติกรรมบ่งชี้
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านความเป็นผู้นา
3. ด้านธรรมาภิบาลในการบริหาร
เฉลี่ย

คะแนนรวม
147.13
150.50
149.70
149.04

คะแนนเฉลี่ย
3.68
3.76
3.74
3.73

สรุปภาพรวมได้คือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.79 ผลประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี
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2) มีการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส การดาเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต ที่ https://ga.kpru.ac.th/
จากการดาเนินงานของหน่วยงานส่งผลถึงความประสบความสาเร็จในการกากับดูแลในประเด็นที่สาคัญ
ต่าง ๆ ดังนี้
1) ความรับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
2) การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามพันธกิจ
3) การจัดทาแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการรายงานผลการร้องเรียนการทุจริต
5) การปฏิบัติตามกฎหมาย
6) การมีคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้บริการเป็นไปตามขั้นตอน มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่งการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ มีความสอดคล้องกับการแสดงเจตจานงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สาเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล
เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 รวมถึงให้การบริหารจัดการในภาครัฐปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบและเกิดธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
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ตัวบ่งชี้ 2 กลยุทธ์และการบริหารหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพันธกิจของหน่วยงาน
และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร และจัดให้มีระบบกากับติดตาม
ประเมิน และการรายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. มีกระบวนการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายและรายได้ในการบริหารงานของหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนดและ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินการการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานตามปกติ ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ
(เกณฑ์ 1) พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพันธกิจของ
หน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
สานักงานอธิการบดี มีหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วยกองกลาง กองพัฒนา
นักศึกษา กองนโยบายและแผน และงานมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสานักงานอธิการบดีมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการทบทวนวิเคราะห์ SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงานเป็นประจาทุกปีให้สอดรับ
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจาเพื่อการ
พัฒนาหน่วยงาน ดังนี้
1. กาหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนาผลการประเมินต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ดังนี้
1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงานประจาปีการศึกษาที่ผ่านมา
1.2 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณที่ผ่านมา (รอบ 12 เดือน)
1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ผลการดาเนินด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 การปรับปรุง SWOT ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ มาประกอบการวิเคราะห์
2. จัดประชุมแต่ละกองโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและระดมความคิดของ
บุคลากรต่าง ๆ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนระดับสานักเป็นประจาทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ
2565 ได้มีการจัดประชุมทบทวนแผนฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
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ณ ห้องประชุมชั้น (14 อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 8 มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 40 คน ซึ่งผลจาก
การประชุมดังกล่าวทาให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี เพื่อถ่ายทอดไปยัง 3 กอง
โดยมีผลการปรับปรุงตามตารางที่ 2.1-1 การปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565
สานักงานอธิการบดี
ประเด็น
SWOT Analysis

ปรับปรุง/เพิ่มเติม
จุดแข็ง : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Green Office) ที่สามารถเป็นต้นแบบและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้
พันธกิจ
ข้อ 5. ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและประชาชน
ในท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์
ข้อ 5. ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและประชาชน
ในท้องถิ่น
เป้าประสงค์
ข้อ 5. ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและประชาชน
ในท้องถิ่น
กลยุทธ์
ข้อ 4.4 จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น
ตารางที่ 2.1-1 การปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565 สานักงานอธิการบดี
ต่อมาสานักงานอธิการบดี ได้ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2565 ลงสู่ระดับกอง
โดยกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้นาแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี มาจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2565 ให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งมีการวิเคราะห์ SWOT วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ที่สอดคล้องกัน ตามกรอบเวลาภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานให้เป็นระบบ และมีกลไกกากับติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ในคราวประชุม เมื่อวันศุกร์ที่
26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเน้นการให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคนให้
ตรงตามสมรรถนะที่กาหนดและการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาชีพระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ หัวหน้างาน
และผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยการรักษามาตรฐานของอาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
ในระดับเหรียญทอง ปี 2565 ซึ่งได้มีกระบวนการทางานในด้านต่าง ๆที่พัฒนาขึ้นตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
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ด้านการให้บริการและการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
1. พัฒนาการดาเนินงานการให้บริการของหน่วยงาน ได้แก่ การจัดทา QR Code แต่ละงานให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ ที่ตั้ง ห้องสานักงาน ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
2. จัดทาแผนการติดตามผลการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพประจาปี การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน การจัดการ
ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน
3. กาหนดให้หัวหน้างานและบุคลากรในงานร่วมกันทบทวนกระบวนการทางานและขั้นตอนการให้บริการ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในระดับดีมาก
4. มอบหมายให้หัวหน้างานกากับติดตามการทางานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนด
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นประจาทุกปี นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการ
ให้บริการเป็นประจาทุกปีควบคุมโดยหัวหน้างาน
ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ร้อยละ 50
1. การเข้าสู่ตาแหน่งระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการ ดังนี้
สาหรับบุคลากร สายสนับสนุน ได้ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงเส้นทางความก้าวหน้า โดยได้จัดทา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ เพื่อให้สายสนับสนุนสามารถเข้าสู่ตาแหน่ง
สูงขึ้นได้ โดยมีรุ่นพี่ที่ได้ชานาญการแบ่งกลุ่มดูแลรุ่นน้องพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนวิเคราะห์ค่างาน
สมรรถนะ และคู่มือปฏิบัติงานหลัก
การเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น ระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ ในกรณีตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานฯ
ได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
สาหรับการเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร อยู่ระหว่างการจัดทาประกาศฯต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
นาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินประเภทผู้บริหาร
2. การพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ หน่วยงานได้กาหนดให้บุคลากรสายสนับสนุน
โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการ และพนักงานได้มีการเข้าอบรมและเข้าสอบทักษะทางภาษาต่างประเทศปีละ 2 ครั้ง
เพื่อให้พัฒนาขึ้นร้อยละ 10
3. การพัฒนาสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ หน่วยงานจัดอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกราฟิก ด้วย Canva” สาหรับบุคลากร
สายสนับสนุน ในวันที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ด้านการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ green office
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ปี 2561 – 2565 อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) ได้เป็นอาคาร
ต้นแบบโครงการสานักงานสีเขียว ในระดับเหรียญทอง และได้ปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายการอนุรักษ์
ทรัพยากรและพลังงานตลอดมา โดยในปีงบประมาณ 2564 / ปีการศึกษา 2564 ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็น
วิทยากรและเป็นที่ปรึกษาในการลงพื้นที่ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์กับหน่วยงานที่เข้าสู่
โครงการสานักงานสีเขียวจนได้รับรางวัล G – Green ในระดับดี (เหรียญทองแดง) ได้แก่ อาคารหลักสูตร
บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ซึ่งในปี 2565 อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) จะเข้ารับการต่ออายุการเป็นสานักงานสีเขียวเพื่อรักษา
มาตรฐานในระดับเหรียญทองในเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
และของหน่วยงานต่อไป
(เกณฑ์ 2) มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร และจัดให้มีระบบกากับ
ติดตาม ประเมิน และการรายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการถ่ายทอดแผนและเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ สู่บุคลากรทุกระดับ
ในการประชุมบุคลากรภายในกองกลาง อันได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ
จานวนประมาณ 35 คน ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวม
และอานวยการ (อาคาร 14) และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร
รับทราบนโยบายการบริหารงาน ปีงบประมาณ 2565 และเพื่อเป็นการช่วยกันขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี แผนการดาเนินงาน/โครงการ และตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย สอดคล้อง
ตามแนวทางการกากับติดตามและประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้กาหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ ตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับงาน ดังนี้
วิสัยทัศน์ ปี 2565
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน
ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ปี 2565
พันธกิจ ปี 2565
1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาลมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานสีเขียว
สู่หน่วยงานและชุมชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีจิตอาสา
เพื่อพัฒนาสังคมและส่วนรวม
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตารางที่ 2.2-1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1.ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้
2. จานวนฐานข้อมูลที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
3. ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเกศกนก ไทยแท้และคณะกรรมการ KM
นายธนกฤต ภูโอบ / นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล

ดร.มะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด/นางสาวอุทุมพร
สอนบุญเกิด/งานพัสดุ/งานการเจ้าหน้าที่ฯ/งาน
เลขานุการ/งานประชาสัมพันธ์/งานบริหารทั่วไป
4. ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา /นางรัชนีวรรณ
หลิมมงคล/งานเลขานุการ
5. ระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อ
ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร/นางวรรณภา
มหาวิทยาลัย
สุวรรณพงษ์/งานประชาสัมพันธ์
6. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
นางสาวเกศกนก ไทยแท้/นางสาวธนิสรณ์
สุขพร้อม/นายธนกฤต ภูโอบ/ทุกงานในกองกลาง
7. ร้อยละบุคลากรทีม่ ีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์/งานการเจ้าหน้าที่ฯ
8. จานวนนวัตกรรม/แนวปฏิบตั ิทไี่ ด้รับการเผยแพร่
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด/ทุกงานในกองกลาง
9. จานวนงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด/ทุกงานในกองกลาง
10. ร้อยละของผลคะแนนสานักงานสีเขียว
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด/นางสาวกชพรรณ
พงษ์พยัคเลิศ/ทุกงานในกองกลาง
11. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า/งานไฟฟ้าฯ
12. จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้
ดร.มะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด/ทุกงานในกองกลาง
13. จานวนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
ดร.มะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด/ทุกงานในกองกลาง
ตารางที่ 2.2-2 โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
1. โครงการจัดการความรู้
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
3. โครงการนาเสนอนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน
4. โครงการบารุงและพัฒนาระบบงบประมาณและระบบอื่น ๆ
5. โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรมฯ
6. โครงการตรวจสุขภาพประจาปี 2565
7. โครงการบริหารจัดการทุกกลุม่ งานในกองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
8. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
9. โครงการพัฒนาจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
10. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
11. โครงการสร้างภาพลักษณ์และความผูกพันองค์กร

ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุ/งานธุรการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานพัสดุ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ทุกงานในกองกลาง
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
งานอาคารสถานที่
งานประชาสัมพันธ์
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โครงการ
12. สนับสนุนการดาเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มร.กพ.
13. KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี 2564
14. โครงการพัฒนาบุคลากร
15. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
16. โครงการส่งเสริมการจัดทาตาแหน่งทางวิชาการ
17. โครงการ Green Office
- กิจกรรมสร้างความตระหนักการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์สานักงาน
- จัดอบรมการอนุรักษ์พลังงาน (การสร้างจิตสานักในการ
อนุรักษ์พลังงาน)
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
18. โครงการแปลงสาธิตเรือนผักรัว้ ครัวพอเพียง
19. โครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย
ในสถานศึกษา
20. โครงการอาสาร่วมใจมหาวิทยาลัยน่าอยู่

ผู้รับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานอาคารสถานที่
งานบริหารทั่วไป

ระบบกากับติดตามประเมิน และการรายงานผลการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการ
การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอานาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมี
ผู้อานวยการเป็นผู้มีอานาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผล และรับผิดชอบ
ติดตามการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบ โดยกองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปในภาพรวมเพื่อให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดาเนินงานและนาเสนอรายงาน
ต่อหน่วยงานกลางเพื่อประมวลผลในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานในระดับ/กอง/งาน เป็นหน่วยงานเครือข่ายการติดตามประเมินผลของสานักมีบทบาทความ
รับผิดชอบ ดังนี้
- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและ
เป้าหมายการให้บริการในระดับกอง/งานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการระดับสานัก เพื่อบูรณาการ
โครงการที่สาคัญในระดับกอง/งานและคัดเลือกโครงการสาคัญที่ตอบสนองต่อผลสาเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์
ในระดับสานักและมหาวิทยาลัยส่งให้สานักงานอธิการบดีเพื่อจัดทาแผนติดตามประเมินผลประจาปีของสานัก
สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของกอง/งาน
- ดาเนินการติดตาม กากับ ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนติดตาม
ประเมินผลฯ ของกองในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขให้การดาเนินงานต่างๆ
บรรลุผล รวมถึงการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ แต่เป็นโครงการ
ที่เป็นนโยบายสาคัญที่ได้รับมอบหมายจากสานัก มหาวิทยาลัยฯ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี โดยใช้แบบรายงานการจัดทา
รายงานการดาเนินงานที่กาหนด ส่งรายงานกองนโยบายและแผนเพื่อการติดตามประเมินผล เพื่อบูรณาการผล
การดาเนินงานของหน่วยงานระดับกอง/งานในสังกัดสานักงานอธิการบดี เป็นผลสาเร็จของการดาเนินงาน
ในระดับสานัก
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- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการติดตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ได้แก่ ระบบพัฒนาบุคลากร HRD เป็นระบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร(เข้ารับการ
ประชุม อบรม) และรายงานการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ระบบสานักงานอัตโนมัติ (E-Office)
ติดตามหนังสือราชการทุกประเภท และการขออนุญาตลาต่าง ๆ ระบบบัญชีสามมิติ 3D - GF ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส ระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ติดตามการรับเรื่องซ่อมและการเข้าซ่อม และระบบขอจัด
สถานที่ ติดตามการเข้าจัดสถานที่ของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น
ระยะเวลาการติดตามประเมินผล
หน่วยงานในระดับกอง/งานในสังกัด
- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565
ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565

37
(เกณฑ์ 3) ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสียงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เนื่องจาก
ทุกงานในกองกลาง มีการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการบริหารความ
เสี่ยงมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบด้วยการนาผลการประเมินความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ร่วมกันในปี
2565 โดยการแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานเพื่อเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานในการจัดทาการแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน กาหนดให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสียงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
จัดประชุมคณะกรรมการ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร
เรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) เพื่อทาการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน จากการประชุม
สามารถสรุปความเสี่ยงได้จานวน 2 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร (Operation : O) ได้แก่ ความเสี่ยง เรื่อง เแนวโน้มการถูก
เลิ ก จ้ า งของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยจัดโครงการที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Project) ได้แก่ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจในสมรรถนะอย่างเต็มศักยภาพ อันได้แก่ ด้านงานวิจัยสถาบัน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและพัสดุ ด้านงานบริการ/นวัตกรรม ด้า นภาระงานหลักตาม Job
Description การทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งและด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีระดับความเสี่ยงสูง โดยมีผลจากปัจจัย
ภายนอก คือ จานวนเด็กนักศึกษาลดลง และผลการประเมินการให้บริการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลดลงในระดับ
ปานกลาง ส่วนปัจจัยภายใน คือ การผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทางกองกลาง สานักงาน
อธิการบดีมีการจัดการลดหรือควบคุมความเสี่ยง ด้วยการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและดาเนินงานตามแผนใน
เรื่อง เแนวโน้มการถูกเลิกจ้างของบุคลากรสายสนับสนุน คือ
1) จัดทาโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
2) บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมหรืออบรมผ่านระบบออนไลน์
จากการดาเนินการจัดการความเสี่ยง ในด้านการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนประเภทข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น รอบ 6 เดือน มีผู้ได้รับตาแหน่งทางวิชาชีพระดับ
ชานาญการเพิ่มขึ้นอีกจานวน 7 คน และมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการอบรมและจัดสอบความรู้พื้นฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งทาให้มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินจากรอบที่แล้ว 10% และยังมีการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิตอลการออกแบบกราฟฟิคด้วย canva สรุปโดยภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุนกองกลาง สานักงานอธิการบดีมี
การเข้ารับการอบรมที่ตั้งและผ่านระบบออนไลน์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาเฉลี่ยต่อคน คนละ 30 ชั่วโมง
2. ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย (Health and Safety : H) ได้แก่ ความเสี่ยง เรื่อง ไฟฟ้าลัดวงจร
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรร
มาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยจัดโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Project) ได้แก่ งาน
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บารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อให้บารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซึ่งมีระดับความเสี่ยงสูง โดยมีผลจากปัจจัยภายนอก คือ เกิดจากสายส่งระบบ
ไฟฟ้าเกินจากผู้จ่ายไฟฟ้า ส่วนปัจจัยภายใน คือ เกิดจากระบบสายไฟฟ้าภายในอาคารอายุเกิน 20 ปี ทาให้เกิด
ไฟฟ้ า ซ๊ อ ตอยู่ บ่ อ ยครั้ ง และครุ ภั ณ ฑ์ มี ก ารเสื่ อ มสภาพตามการใช้ ง านหรื อ ใช้ ง านผิ ด ประเภท ทางกองกลาง
สานักงานอธิการบดีมีการจัดการลดหรือควบคุมความเสี่ยง ด้วยการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและดาเนินงาน
ตามแผนในเรื่อง ไฟฟ้าลัดวงจร คือ
1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนที่มีระบบไฟฟ้าเก่าเกิน 20 ปี เช่น อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน
3 ตามแผนงบประมาณปี 2565
2) ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสารอาคารคณะวิทยาการจัดการ
3) บารุงรักษาเครื่องกาเหนิดไฟฟ้า
4) บารุงรักษาลิฟต์โดยสารจานวน 27 เครื่อง
5) บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
จากการดาเนิ น การจั ดการความเสี่ ยง ซึ่งการปรับปรุ งระบบไฟฟ้าอาคารเรียน การปรับปรุงลิ ฟต์
โดยสารอาคารคณะวิทยาการจั ดการ การบารุงรักษาลิฟต์โดยสาร และการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อยู่
ระหว่างการดาเนินงานของผู้รับจ้างยังไม่แล้วเสร็จ สรุปโดยภาพรวมอยู่ระหว่างดาเนินการไปแล้ว 30% ส่งผลให้
อาคารเรียนในส่วนที่ปรับปรุงอยู่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนการรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ส่งผลให้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสามารถทางานได้เต็มประสิทธิภาพ
ดังนั้น จากการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองกลาง สานักงาน
อธิการบดี ยังอยู่ระหว่างการดาเนินงาน และจะทาการติดตามผลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือน (สิ้นสุดกันยายน
2565) ต่อไป
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(เกณฑ์ 4) มีกระบวนการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายและรายได้ในการบริหารงานของหน่วยงานเพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ 2565
จานวน 28 โครงการ จานวนงบประมาณทั้งสิ้น 835,000 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการ จึงดาเนินการตามนโยบายมาตรการการลดใช้ทรัพยากรและพลังงาน วางเป้าหมายลดลงร้อยละ
3 % ให้แต่ละหน่วยงานภายในกองกลาง ได้ใช้แนวคิดในการบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่าต่องบประมาณที่มีจากัดแต่
จะมีบางหน่วยงานที่มีความจาเป็นและข้อจากัดด้านกฏ ระเบียบ ต้องใช้ปริมาณกระดาษเป็นจานวนมาก เช่น
งานการเงิน และงานพัสดุ เอกสารส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเบิกจ่ายทั้งสิ้นที่ต้องใช้ตัวจริงประกอบการเบิกและ
ประกอบการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น เมื่องบประมาณไม่
เพียงพอ กองกลาง สานักงานอธิการบดี จึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน เช่น
การใช้ระบบสานักงานอัตโนมัติ E-Office เป็นระบบการใช้งานของระบบงานสารบรรณ
โดยมีกระบวนการในการทางานของระบบ คือ
1. ดาเนินการสร้างหนังสือราชการ ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือราชการภายใน ภายนอก คาสั่ง ประกาศ
ถูกต้อง รวดเร็วตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
2. ดาเนินการกรอกข้อมูลขออนุญาตไปราชการ ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ขออนุญาตลา ผ่านระบบ
3. ผู้บริหารสามารถลงนามและเกษียณหนังสือราชการอนุมัติแต่ละเรื่องผ่านระบบได้อย่างรวดเร็วทุกที่
ทุกเวลา จากเดิมใช้เวลา 2 - 3 วัน เปลี่ยนมาเป็นการลดขั้นตอนลงโดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง – 1 วัน เท่านั้น
4. คณาจารย์และบุคลากรสามารถเปิดดูหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น
โดยงานธุรการได้มีการให้คาปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละหน่วยงานเป็นประจา
หากเกิดปัญหาจะคอยแก้ไขข้อผิดพลาด
การใช้ระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ เป็นระบบที่ผู้รับบริการสามารถเข้าแจ้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์และ
สามารถตรวจเชคการรับเรื่องและการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อต้นปีงบประมาณ
2565 เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สาหรับกระบวนการหารายได้ในการบริหารงานของหน่วยงานที่นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัยนั้น กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้มีการวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวบุคคลและตาม
สภาพแวดล้อมโดยรวมพบว่ามีทรัพยากรที่จะดาเนินการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ได้แก่
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มีกระบวนการ/ขั้นตอนการดาเนินงานที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ดังนี้
1. กาหนดเป้าหมายและระดับความสาเร็จของโครงการ โดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร พร้อมกับทาการ
ประชุม เพื่อปรึกษาหารือทิศทางการดาเนินการของโครงการฯ
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคัดแยกขยะให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการขยะ
ที่ถูกต้อง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
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4. รณรงค์การคัดแยกขยะ โดยการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงร่วม
รณรงค์ในกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร
5. จัดตั้งธนาคารขยะ (ขยะแห้ง) โดยการประชาสัมพันธ์สถานที่รับซื้อและประเภทของขยะ
รีไซเคิล โดยระบุวัน เวลา ที่ชัดเจน ตลอดจนประสานงานกับร้านค้าที่รับซื้อขยะรีไซเคิล
6. รวบรวมข้อมูลและผลการดาเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดาเนินงาน
7. ประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานในครั้ง
ต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และจัดทาข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
8. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานดาเนินงานในภาพรวมในรอบ
1 ปี เพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุงและขยายเขตพื้นที่ดาเนินงานในปีต่อไป
โครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์จากใบไม้แห้ง เนื่องจากพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมีต้นไม้และใบไม้เป็นจานวนมาก จึงทา
ให้ก่อเกิดแนวคิดการนาใบไม้มาทาปุ๋ยหมักเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีกระบวนการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. เสนออนุมัติโครงการจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทาปุ๋ยหมักจากขยะให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เรื่อง การหมักปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้แห้ง
3. นาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนามาปฏิบัติในพื้นที่จริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เตรียมพื้นที่เป็นจุดพักขยะประเภทเศษอาหาร และใบไม้แห้ง จากภายในอาคาร และภายนอก
อาคาร โดยแม่บ้าน /นักการภารโรงผู้รับผิดชอบประจาอาคาร
2) ทาการหมักปุ๋ยจากเศษใบไม้แห้ง โดยใช้เวลาประมาณ 30 -45 วัน/กอง
3) นาปุ๋ยหมักที่ได้นามาผสมดินในแปลงผัก (โครงการเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง) เพื่อเป็นการช่วย
บารุงดินและพืชที่ปลูกได้
4) นาปุ๋ยหมักที่ได้ เหลือจากการใช้ในงานนาไปจาหน่วยให้กับบุคลากรที่สนใจ และ
บุคคลภายนอก พร้อมกับจัดทาบัญชีทุกครั้งที่มีการซื้อขาย
5) รวบรวมข้อมูลและผลการดาเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
6) ประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
7) นาปุ๋ยหมักที่ได้นามาผสมกับวัสดุปลูกอื่น ๆ และปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ เพื่อมูลค่าต่อไป
โครงการเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นและชุมชน
โดยยึดหลักการบริการวิชาการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการดาเนินการ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9) และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี จึงได้เปิดแหล่งการเรียนรู้วิถีชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ด้วยการ
จัดทาแปลงสาธิตเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียงเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไป และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีกระบวนการ/
ขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
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1) กาหนดเป้าหมายและระดับความสาเร็จของโครงการ โดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2) เสนออนุมัติ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
3) กาหนดกิจกรรม เรือนผักรั้ว ครัวพอพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9) และเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรด้านเศรษฐกิจพอเพียง
4) ดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวมีประสิทธิภาพ และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
5) ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล และดูแลบารุงดินอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษ
ใบไม้แห้งจากโครงการฯ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปลูกผักและเรียนรู้ชนิดของผัก
6) เปิดสวนผักรั้ว ครัวพอเพียงให้กับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
7) เก็บเกี่ยวผลผลิตจาหน่ายให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
8) รวบรวมข้อมูลและผลการดาเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดาเนินงาน
พร้อมประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
9) ดาเนินการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานดาเนินงานในภาพรวมในรอบ
1 ปี เพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุงและขยายเขตพื้นที่ดาเนินงานในปีต่อไป
จากการบริหารงานของกองกลาง สานักงานอธิการบดีในแต่ละปีนั้น รายได้จากแหล่งงบประมาณ
มหาวิทยาลัยฯอาจจะมีไม่เพียงพอเมื่อวิเคราะห์สัดส่วนและค่าใช้จ่ายของแต่ละงาน แต่ปัจจุบันได้มีกระบวนการ
ทางานที่เหมาะสมสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดงบประมาณการใช้ทรัพยากรจาพวกกระดาษลงได้ ทั้งนี้
หน่วยงานจึงมีการทบทวนกระบวนงานหลักเป็นประจาทุก ๆ ปี
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(เกณฑ์ 5) ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนดและ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินการการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
ตามปกติ ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และจากการใช้เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ซึ่งเป็นกรอบการประเมินองค์กรที่ยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล
สามารถทาให้หน่วยงานปรับปรุงระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมา พบว่าหน่วยงาน
สามารถพัฒนากระบวนการที่ดีที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ได้ดี ได้คะแนนในระดับ 145 คะแนน เต็ม 1000 คะแนน
และสามารถแข่งขันกับหน่วยงานระดับกอง ระดับสานักต่าง ๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยเดียวกันและมหาวิทยาลัย
ใกล้เคียงได้ ดังนั้น จึงมีการทบทวนโครงสร้างองค์กร กระบวนการทางาน และผลลัพธ์ของหน่วยงานอยู่เสมอ
เพื่อให้ผลการดาเนินงานตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องมีการ
ดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการจัดทาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงาน ดังนี้
(1.1) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้
หลักการ PDCA โดยเริ่มจากการวางแผนการดาเนินการ การจัดทา การควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน การปรับปรุง
พัฒนาข้อมูล รวมทั้งระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน ระบบพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจบรรลุ
เป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(1.2) กาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การดาเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ
สร้างแผนงาน/ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ดาเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การศึกษาความรู้ทางด้านประกันคุณภาพ เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงานและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
(1.3) วิเคราะห์ข้อมูลเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ โดยแยกประเภทของการ
ดาเนินงานเชิงคุณภาพ (กระบวนการ) กับเชิงปริมาณ (ผลลัพธ์) จัดหมวดหมู่โครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้องกัน
เพื่อนามาออกแบบฟอร์มเป็นปฏิทินการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้เป็นตาราง
แนวนอน เช่น ชื่อตัวบ่งชี้ ผู้กากับดูแล ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน กระบวนการดาเนินงาน เอกสารหลักฐาน
และระยะเวลาในการดาเนินงาน (เดือน ปี พ.ศ.) จากนั้นสรุปรายงานการสร้างปฏิทินนาเสนอต่อผู้อานวยการเพื่อ
พิจารณา เห็นควรให้จัดประชุมหรือให้ทามติเวียนเสนอไปยังผู้กากับดูแลและผู้รับผิดชอบ ก็ดาเนินการจัดส่งปฏิทิน
ผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานให้มี
ความถูกต้อง เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด และเพื่อปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานการจัดทาตัวบ่งชี้และ
การจัดเก็บเอกสารประกอบการรายงานการประเมินตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(1.4) การดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน
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(1.5) กากับ ควบคุม ตรวจสอบการติดตามการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยสรุป
รายงานความก้าวหน้าตามตัวบ่งชี้ รอบ 6 เดือน และ12 เดือน ของปีการศึกษาและปีงบประมาณ ให้มีความเข้าใจ
และเป็นไปตามขั้นตอน เมื่อได้ข้อมูลผลการดาเนินงานในแต่ละรอบมาแล้ว ก็นามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
โดยวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดของตัวบ่งชี้ ดูแผนการดาเนินงานโครงการ/ กิจกรรมในช่วงปี
และตรวจสอบหลักฐานในทุกรอบตามกรอบระยะเวลาเพื่อให้ได้รายละเอียดของการดาเนินงาน หลักฐาน
ข้อเสนอแนะ ปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง
เกี่ยวกับการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือปฏิทินที่กาหนด โดยการประสานงานทางโทรศัพท์ หรือ
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาและปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานให้สามารถเป็นไปตามแผนและปฏิทินที่กาหนด
2. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับ ข้อที่ 8 ให้ทุกหน่วยงานมีระบบ / กลไกการประกันคุณภาพภายในของตนเอง และกองกลาง
สานักงานอธิการบดี มีนโยบายและดาเนินการตามนโยบายและแนวทางดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2565 ดาเนินงานตามคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสาหรับหน่วยงานสนับสนุน พร้อมทั้ง สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร
ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง โดยกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จานวนเงิน 15,000 บาท ร่วมกันจัดทารายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ นาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนา
การควบคุมคุณภาพ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการบริหารงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ 1639/2564 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและมอบหมายตัวบ่งชี้ กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2564 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 มอบหมายการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2565 จัดเก็บข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ที่ได้รับผิดชอบ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ กองกลางได้ดาเนินการตามระบบติดตามของมหาวิทยาลัย และติดตามใน
ระดับกองตามปฏิทินการดาเนินงานทั้งในเรื่องการรายงานการติดตามผลการปฏิบัติการตามตัวบ่งชี้/โครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ
จากการตรวจประเมินปีที่ผ่านมา เพื่อนาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน การรายงานการ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 รายไตรมาส 3, 6 ,9 และ 12
เดือน การรายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ รายไตรมาส 3, 6 ,9
และ 12 เดือน เพื่อนาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา และสานักได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ
มหาวิทยาลัย คณะ สานัก สถาบัน หรือหน่วยงาน
ประเมินคุณภาพ มีการประเมินและสรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ พร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี โดยผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย ประเมินประสิทธิภาพและสรุปผลการ
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ดาเนินงานด้านงบประมาณรายไตรมาส ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2565 ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) ประเมินรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน โดยจัดทาเป็นรายงานที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานครบถ้วน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากการประเมินคุณภาพดังกล่าว ได้มีการนาผลการประเมินไป
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน และเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จากผลการประชุมกรรมการประจาสานักได้มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพ โดยให้เพิ่มกิจกรรมจัดทาแผนพัฒนากระบวนการทางานของหน่วยงานเป็นประจาทุกปี ซึ่งกองกลาง
สานักงานอธิการบดี ได้กาหนดให้ทุกหน่วยงานดาเนินการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ระหว่างหัวหน้างานกับผู้ปฏิบัติงาน ในการทบทวนและออกแบบกระบวนงานหลักหรือภารกิจหลักของหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติอยู่ ณ ปัจจุบัน พร้อมระบุตัวชี้วัดเพื่อวัดความสาเร็จของแต่ละภารกิจนั้น ๆ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565
ณ ภูสิงห์รีสอร์ท ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี
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ตัวบ่งชี้ 3 การรับฟังเสียงของลูกค้าและคุณภาพการให้บริการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจาแนกกลุ่มหรือประเภทลูกค้าอย่างชัดเจน พร้อมบอกเหตุผลหรือวิธีการที่นามา
จาแนกกลุ่ม
2 มีการรับฟังเสียงลูกค้าที่ครอบคลุมความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
เพื่อนาไปพัฒนาช่องทางการให้บริการ การให้คาปรึกษา หรือวิธีการในการจัดการข้อร้องเรียนของ
ลูกค้า รวมทั้งมีระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล และหลีกเลี่ยงไม่ให้
มีข้อร้องเรียนลักษณะเดียวกันเกิดซ้าในอนาคต
3. มีประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจภายหลังการให้บริการทันที ( สาหรับการบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ) หรือมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจตามรอบประเมินที่
หน่วยงานกาหนดไว้ชัดเจนและนาผลประเมินมาปรับปรุงการให้บริการและการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง
4 . มีกระบวนการในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงประเมินความผูกพัน
และนาผลการประเมินไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5. มีกระบวนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการรับฟังเสียงของลูกค้าและการจัดการ
ข้อร้องเรียน ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ
6. พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (online) ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
และมีการกาหนดมาตรฐานการให้บริการในแต่ละช่องทางที่เป็นระบบออนไลน์อาทิเช่น อีเมล์ ระบบ
แชท หรือไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค (Facebook)
7. มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกและทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการภายใน-ภายนอก ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับผลสารวจความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ
(เกณฑ์ 1) มีการจาแนกกลุ่มหรือประเภทลูกค้าอย่างชัดเจน พร้อมบอกเหตุผลหรือวิธีการที่นามา
จาแนกกลุ่ม
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีภารกิจในการให้บริการและอานวยความสะดวกตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานสีเขียวสู่หน่วยงาน
และส่งเสริมการเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม ซึง่ การจาแนกกลุ่มลูกค้าจะจาแนกตามภารกิจของหน่วยงานและ
ขึ้นอยู่กับประเภทของลักษณะงานและการให้บริการของแต่ละงาน โดยกาหนดลูกค้า ได้ดังนี้
การจาแนกลูกค้า วิธีการจาแนกกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร กาหนดให้มีการจาแนก
กลุ่มลูกค้าโดยการจาแนกตามงานการให้บริการของหน่วยงาน ซึ่งจาแนกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา
กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มบุคลากร และกลุ่มหน่วยงานราชการ

46
ดังตารางที่ 3.1-1 การจาแนกกลุ่มลูกค้า ดังนี้
ลักษณะการให้บริการ
การให้บริการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการรับชาระค่าศึกษาเล่าเรียน
การให้บริการจัดสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
การให้บริการยานพาหนะรถรับส่ง
การให้บริการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
และการบริการข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการด้านงานเอกสารหนังสือราชการ
การให้บริการงานรับสมัครงาน
การให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการงานรับสมัครงาน,สวัสดิการ,สิทธิประโยชน์,
การให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
การให้คาปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
สานักงานสีเขียว ,งานบริการด้านที่พักอาศัยบุคลากร,งาน
บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ,งานบริการระบบพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
การให้บริการซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
การให้บริการงานซ่อมอาคารและประปา
การให้บริการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการด้านงานเอกสารหนังสือราชการ
การให้บริการยานพาหนะรถรับส่ง
การให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง,การยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ
การให้บริการจัดสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
การยืมทรัพย์สินของทางราชการ
การให้บริการยานพาหนะรถรับส่ง

หน่วยงานที่ให้บริการ
งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มลูกค้า
นักศึกษา

งานการเงิน
งานอาคารสถานที่
งานยานพาหนะ
งานประชาสัมพันธ์

ประชาชนทั่วไป

งานธุรการ/งานเลขานุการ
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
งานพัสดุ
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ

ผู้ประกอบการ
บุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
งานอาคารสถานที่
งานประชาสัมพันธ์
งานธุรการ/งานเลขานุการ
งานยานพาหนะ
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานพัสดุ
งานยานพาหนะ
รวม

หมายเหตุ - เก็บข้อมูลจากใบคาขอใช้บริการของทุกงาน/ใบเสร็จ/เอกสารติดต่อราชการ
- ช่วงระยะเวลา ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน

หน่วยงานราชการอื่น ๆ
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(เกณฑ์ 2) มีการรับฟังเสียงลูกค้าที่ครอบคลุมความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
เพื่อนาไปพัฒนาช่องทางการให้บริการ การให้คาปรึกษา หรือวิธีการในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
รวมทั้งมีระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล และหลีกเลี่ยงไม่ให้มีข้อร้องเรียน
ลักษณะเดียวกันเกิดซ้าในอนาคต
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการรับฟังเสียงลูกค้าโดยเริ่มจากการจาแนกกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มต่าง ๆ
พร้อมจัดทาช่องทางรับฟังเสียงลูกค้าที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความสะดวกในแต่ละช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์
ช่องทางเว็บไซต์ (แชทผ่านหน้าเว็บ) ทาง Social Media (Line Facebook) สายตรงผู้บริหาร และณ ที่ตั้งประจางาน
โดยพัฒนำช่องทำงให้บริกำรของหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดทำ QR Code แต่ละงำนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำประเมิน
ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ณ ที่ตั้ง ห้องสำนักงำน ผ่ำนเว็บไซต์หน่วยงำน
https://ga.kpru.ac.th/mis/survey_system และเพิ่มช่องทำงร้องเรียนพฤติกรรมกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนผ่ำนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน อันจะทาให้ลูกค้าได้รับบริการตรงตามความต้องการทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต
จากการกาหนดกลุ่มลูกค้า และรับฟังเสียงลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทาให้กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี ได้มีข้อมูลความคาดหวังและเสียงลูกค้าที่แตกต่างกันจากผลประเมินความพึงพอใจและผลประเมิน
ภาพลักษณ์องค์กรในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาช่องทางการให้บริการ หรือวิธีการต่าง ๆ โดยกาหนดให้
ทุกหน่วยงานจัดทาเป็นแผนผังการให้บริการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาในการ
ให้บริการ ให้บริการตามลาดับขั้นตอน การขอรับบริการก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม และจัดสถานที่ให้บริการ
ในภาพรวมให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่อการให้บริการ โดยกาหนดผู้รับผิดชอบตามช่องทางที่ได้รับข้อร้องเรียน ทาเป็น
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์สายตรงผู้บริหาร มีการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน แต่ที่ผ่านมาพบว่า ยังไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่
แต่อย่างใด
ดังตารางที่ 3.2-1 ตารางความต้องการและความคาดหวังที่ได้มาจากแบบสารวจความพึงพอใจ
กลุ่มลูกค้า
นักศึกษา

ประชาชนทั่วไป
หน่วยงานราชการอื่น ๆ

ความต้องการและความคาดหวัง
1. อินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยไม่ค่อยทั่วถึงอย่างได้ที่รวดเร็ว
2. อยากให้มีการทางานที่รวดเร็วขึ้น ไม่ทางานด้วยอารมณ์ใส่นักศึกษา
3. รถรับ-ส่งระหว่างตึก
4. ทางานให้เป็นระบบ กระชับว่องไว
5. มีความสุภาพ
6. การสื่อสารกับผูร้ ับบริการในด้านการบริการหรือด้านประชาสัมพันธ์เพิ่ม
มากขึ้น
7. อยากให้พัฒนาเรื่องประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งถัดๆ ไป
1. บริการได้ดีเยี่ยม ได้รับความสะดวกสบายดี
2. อานวยความสะดวกในด้านต่างๆที่ชุมชนร้องขอ
1. ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย
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กลุ่มลูกค้า
บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน
ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/ผูร้ ับจ้าง

ความต้องการและความคาดหวัง
2. ช่องทางการประสานงานออนไลน์
3. สามารถให้บริการได้โดยรวดเร็ว จบในคนๆเดียว
1. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
2. ระบบที่รองรับการจัดซื้อ การเคลียร์งบประมาณ มีความสับสนมากเกินไป
อยากให้ไม่มีความซับซ้อนและมีระบบที่ชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการ หรือแสดงผู้รับผิดชอบการติดต่อสอบถามข้อมูลจาก
ส่วนงานใดในเรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจน
1. การไม่หยุดพัฒนาการบริการทีด่ ี
2. ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและคุณภาพในการบริการ
3. พัฒนาระบบภายในสานักงานให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น
1. ความเร็วในการติดต่อประสานงาน

(เกณฑ์ 3) มีประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจภายหลังการให้บริการทันที ( สาหรับการบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ) หรือมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจตามรอบประเมินที่หน่วยงานกาหนดไว้
ชัดเจนและนาผลประเมินมาปรับปรุงการให้บริการและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้นาผลการประเมินความพึงพอใจจากการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในปีงบประมาณ 2564 ด้านการให้บริการ ที่มีค่าเฉลี่ยรายข้อไม่ถึงร้อยละ 80 มาดาเนินการให้ทุกหน่วยงาน
จัดทามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ 2565
พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมกันดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ดังเช่นรายข้อ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของ หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 73.22 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ
มีการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 78.02
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
ร้อยละ 76.67 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
มากน้อย เพียงใด ร้อยละ 78.46 จากนั้น กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้มีการประชุมเพื่อจัดทามาตรการให้สอดรับ
กับการประเมินที่จะสามารถให้บริการและสร้างความผูกพันให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พึงพอใจ
มากที่สุด โดยมีมาตรการปรับปรุง ดังนี้
1) เพิ่มช่องทางการแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหลังการใช้บริการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้มี
ส่วนร่วมแสดงข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาการดาเนินงานการให้บริการของหน่วยงาน ได้แก่
การจัดทา QR Code แต่ละงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าประเมินพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2) จัดทาแผนการติดตามผลการดาเนินงานและประเมินระบบกลไกการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
3) ชี้แจงและตอบคาถามเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงานการให้บริการด้วยตนเองและจากช่องทางระบบ
ออนไลน์ถาม-ตอบ
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4) ออกแบบกระบวนการทางานและขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานการให้บริการให้ดีขึ้น
5) มอบหมายให้หัวหน้างานกากับติดตามการทางานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนด
ซึง่ มาตรการดังกล่าว กาหนดให้แต่ละงานดาเนินการตามมาตรการที่วางไว้และสามารถนาไปปรับเข้ากับ
การให้บริการที่หลากหลายแตกต่างกันเป็นขั้นตอน สาหรับกระบวนการในการให้บริการและระบบการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่แบ่งเป็นแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ จะมีจานวน 2 งาน ได้แก่ งานซ่อมแซม
ไฟฟ้า และงานจดหมาย และบริการตามขั้นตอนหรือไม่เบ็ดเสร็จคือการให้บริการทั่วไปของแต่ละงานนั้นเอง ทั้งนี้
การประเมินความพึงพอใจจะมีกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้
1) จาแนกกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ 2) ออกแบบประเมินโดยหัวหน้างาน 3) กาหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน 4) จัดทาโปรแกรมการประเมินออนไลน์ 5) ทดลองใช้ก่อนนาไปสู่ปฏิบัติ 6) ทาการประเมินความพึงพอใจ
และ 7) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นจริง
นอกจากนี้ ความพึงพอใจยังประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในงานที่ให้บริการต่อคณาจารย์และ
บุคลากร ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการต่อคณาจารย์และบุคลากร ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ และสิ่งที่ผู้บริการไม่พึงพอใจ 4 ด้านแบบปลายเปิด ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและ
ข้อเสนอแนะจากการให้บริการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ นาเสนอรายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการตลอดรอบระยะเวลาปีการศึกษา และปีงบประมาณ
ต่อผู้บริหารประจาหน่วยงานเพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุง จากกระบวนการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวทาให้
กองกลาง มีผลประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ จุดเด่นและข้อควรปรับปรุง ประจาปีการศึกษา 2564 และ
ปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน อยู่ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 3.3-1 ตารางความพึงพอ/ไม่พึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะ
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คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ
หน่วยงาน
งานการเงิน

4.354

สาย
สนับสนุน
4.402

งานพัสดุ

4.524

4.545

4.66

4.576

งานไฟฟ้า

4.864

4.812

-

4.838

งานบริหารทั่วไป

4.895

4.475

-

4.685

งานธุรการ

4.632

4.527

-

4.580

สายวิชาการ

คนนอก

รวม
4.378

ข้อเสนอแนะ / ความไม่พึงพอใจ
1. สภาพห้องมีความแออัด
2. การติดตามงานที่ล่าช้า
3. การโอนข้อมูลหรือให้ข้อมูลการจ่ายเงินล่าช้ามาก
4. .เจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์ เจ้าหน้าทีร่ ับเรื่อง-ส่งเรื่อง เจ้าหน้าที่
เงินนอกงบทางานล่าช้า เจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์ควรได้รับการ
อบรมใหม่ เจ้าหน้าที่เงินนอกอยากให้มีการว่ากล่าวตักเตือน
ในเรื่องของการทางานล่าช้าและบริการไม่ได้เรื่อง
5. การแจ้งเรื่องระเบียบเบิกจ่ายบางเรื่องยังไม่ชัดเจน
6. อยากให้มีตัวอย่างของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
ต่าง ๆ เช่น บันทึกขอจัดกิจกรรม รายงานการเดินทาง
เอกสารซื้อจ้าง ฯลฯ เพื่อจะได้ดูเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
ลดการตีกลับหรือแก้ไข
7. การเงินไม่สามารถช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาใดๆ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายได้เลย ทาหน้าที่แค่บอกว่าอันไหนเบิกได้
อันไหนเบิกไม่ได้แค่นั้น จริงๆ อาจมีวิธีพิเศษบางอย่างที่
สามารถทาได้กไ็ ด้แต่ด้วยเจ้าหน้าที่เองอาจจะไม่แม่นระเบียบฯ
จึงทาให้ไม่สามารถแนะนาวิธีแก้ปัญหาได้
8. ควรมีช่องทางแจ้งออนไลน์ เช่น ทาง line notify แจ้ง
ส่วนตัว ในเรื่องแจ้งเอกสารสัญญาเงินยืม มีแก้ไข หรือ / แจ้ง
สถานะเงินยืม ออกแล้วรับเงินยืมได้ /แจ้งสถานะครบกาหนด
เคลียร์เงินยืม/ แจ้งเอกสารเคลียร์เงินยืมท่านมีแก้ไข สถานะ
ท่านค้างเงินยืม
9. ควรยิ้มวันละนิด เข้าใจว่าเครียด
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ให้คาแนะนาและให้การบริการทีร่ วดเร็ว
แต่ยังมีบางคนที่ล่าช้าในการให้บริการต้องมีการติดตามอยู่
หลายครั้ง
1. งานเยอะ ควรเพิ่มอัตรากาลังให้มากขึ้น
2. ช่างที่ดูแลเกี่ยวกับลิฟท์บริการช้า
3. การบริการของช่างลิฟท์เรื่องมาก ช้า เหนื่อยหน่ายมาก
4. ควรมีการแจ้งซ่อมแบบออนไลน์
5. บางครั้งการซ่อมไฟฟ้าไม่ได้ผลยังคงพบว่าค่าไฟฟ้าแต่ละ
เดือนยังสูงเหมือนเดิมทั้งๆที่บางเดือนใช้ไฟน้อยมาก
1.กรณีนักศึกษาติดต่อสอบถามอยากให้บุคลากรรู้ว่าต้องติดต่อ
กับหน่วยงานใด ให้คาตอบกับผู้บริการได้ถูกต้อง
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คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ
หน่วยงาน

สายวิชาการ

สาย
สนับสนุน

คนนอก

รวม

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ
งานเลขานุการ

4.293

4.71

-

4.502

4.594

4.491

-

4.543

งานประชาสัมพันธ์

4.619

4.657

-

4.638

งานอาคารสถานที่

4.696
รวม

4.466

-

4.581
4.591

ข้อเสนอแนะ / ความไม่พึงพอใจ
2. การปฏิบัตินอกเวลาราชการ
3. ไม่มีที่นั่งสาหรับผูม้ ารับบริการ
เจ้าหน้าที่ควรตอบคาถามพื้นฐานของด้านขั้นตอนหรือระเบียบ
การขอตาแหน่งวิชาการได้บ้าง
1. ไม่มีขั้นตอนการให้บริการแจ้งให้ทราบ
2. การสื่อสารที่ยังไม่เหมาสมและการแสดงท่าทางในการ
สื่อสาร
3. ควรมีที่นั่งสาหรับผู้มารับบริการ
1. ควรเพิ่มหน่วยงานเกี่ยวกับด้านการ PR KPRU โดยเฉพาะ
ที่มุ่งเน้นด้านการให้ข้อมูล แนะแนว และดึงความสนใจผู้ศึกษา
ต่อใน KPRU
2. เก้าอี้ให้กับผู้รับบริการ
-

ซึ่งนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา โดยจัดทาเป็นแผนการพัฒนาการ
ให้บริการสาหรับปีการศึกษา ปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้แต่ละงานจัดทาแผนงาน/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาการให้บริการที่กาหนด และนาไปทบทวนเป้าหมายร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร โดยได้มีการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 แล้วนั้น หน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้มีวิสัยทัศน์ในการเข้าสู่งาน
บริการที่เป็นมาตรฐานสากล ISO ในปี 2567 ต่อไป
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(เกณฑ์ 4) มีกระบวนการในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงประเมินความผูกพันและ
นาผลการประเมินไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีมาตรการสร้างงานบริการและการสร้างความผูกพันต่อลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว แม่นยา
ซึ่งในการสร้างความผูกพันของลูกค้าหรือการให้ลูกค้าประทับใจในการบริการและการปฏิบัติงานนั้น เริ่มจากมีการ
มอบหมายงานให้กับงานประชาสัมพันธ์ดาเนินการหลักในการส่งเสริมและประเมินภาพลักษณ์และความผูกพัน
ของลูกค้าภายในหน่วยงาน ทาหน้าที่ประชุมเพื่อร่วมกันวางแผน ประสานงาน จัดกิจกรรม/โครงการ และประเมิน
ความผูกพันของบุคลากรและลูกค้า ที่ตอบสนองภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ Kpru Road Show แนะแนว
การศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สวัสดีปีใหม่ ประจาปี การจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การรณรงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การทาโครงการจิตอาสาพัฒนาสู่ชุมชนวัดวังยางอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาการดาเนินงาน
การให้บริการของหน่วยงาน การจัดทา QR Code แต่ละงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ ที่ตั้ง ห้องสานักงาน ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อน
กลับจากลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อองค์กร จากนั้น คณะทางานได้ออกแบบ
สอบถามระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อหน่วยงาน โดยได้มีการจัดทาแบบประเมินภาพลักษณ์
องค์กรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการและ
ความสาเร็จของสถาบัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอก ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา ผู้รับจ้าง/ผู้ประกอบการ/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ
มีผลการประเมินภาพลักษณ์ของหน่วยงาน จากด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม ดังนี้
1. ผลประเมินความผูกพันของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีต่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2564/
ปีงบประมาณ 2565 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02 โดยจาแนกออกเป็น 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนี้
1) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย4.21 2) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.32
3) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.96 4) ด้านวัฒนธรรมองค์กร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
4.25 5) ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.95 6) ด้านสวัสดิการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.59
7) ด้านการพัฒนาบุคลากร/เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.87
2. แบบสอบถามความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 จาแนกเป็นความพึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ ของกองกลาง สานักงาน
อธิการบดี 5 ด้าน ดังนี้ 1) ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.25
2) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.33 3) ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.32 4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.33
5) ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับใด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.31
ซึ่งผลการประเมินมีความสอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 4 พันธกิจของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ได้มีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลรายงานต่อกองกลาง สานักงานอธิการบดี เพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุงและ
เป้าหมายปี 70 อยู่ในระดับมากที่สุด พร้อมทั้ง กาหนดให้บุคลากรศึกษามาตรฐานการให้บริการในปีงบประมาณ
2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ISO งานบริการ ในปีงบประมาณ 2567
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เกณฑ์ (5) มีกระบวนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการรับฟังเสียงของลูกค้าและการจัดการ
ข้อร้องเรียน ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการทาข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นสารสนเทศที่เกี่ยวกับการรับฟังเสียงของลูกค้า
และการจัดการข้อร้องเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
การดาเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศ เพื่อการใช้งาน ซึง่ มี
กระบวนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานรวมถึงการรับฟังเสียง
สะท้อนของลูกค้าเพื่อนามาปรับปรุงวิธีการทางานให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานไปยัง
ผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา พร้อมทั้งปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ดังนี้
1) สารวจช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละด้าน 6 ช่องทาง ผ่านช่องทางโทรศัพท์
จดหมาย สื่อออนไลน์ถาม-ตอบบนเฟสบุ๊ค ตู้รับฟังความคิดเห็นหรือสายตรงผู้อานวยการ และจัดทาแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
2) ประชุมหัวหน้างานเพื่อกาหนดหัวข้อการเผยแพร่ที่สาธารณชนต้องรับรู้และเข้าถึงง่าย
3) ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์มีข้อมูลที่ชัดเจน
4) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
โดยการจัดทาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ภาพกิจกรรมการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของพันธกิจหน่วยงาน
2) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไปผ่านเว็บไซต์ โดยแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายและประเภทของข่าว
3) จดหมายข่าวประจาเดือนที่มีความเคลื่อนไหวสาระน่ารู้ ปฏิทินกิจกรรม และการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่ผลการดาเนินงาน ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และเปิดเผยต่อสาธารณะให้มากขึ้น เช่น ข้อมูลแผนงานงบประมาณ ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลรายงานผล
การดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และทบทวนแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนโดยกาหนดให้ผู้รับผิดชอบ ต้องปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ
และต้องคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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เกณฑ์ (6) พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (online) ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
และมีการกาหนดมาตรฐานการให้บริการในแต่ละช่องทางที่เป็นระบบออนไลน์อาทิเช่น อีเมล์ ระบบแชท หรือไลน์
(Line) เฟสบุ๊ค (Facebook)
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และใช้การ
สื่อสารออนไลน์ทุกช่องทาง โดยเริ่มจากการประชุมร่วมกันของหัวหน้างานในการคิดค้นพัฒนางานประจาให้มีความ
คล่องตัว สะดวก รวดเร็วต่อผู้รับบริการ เช่น ได้สร้างระบบแชทผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ค กระดานติดต่อ
สอบถามบนเว็บไซต์ Line หรือการสร้างระบบการให้บริการ เช่น การจัดสถานที่และภูมิทัศน์ ระบบการซ่อมบารุง
การจองห้องประชุมต่าง ๆ ภายในอาคารแบบออนไลน์ ระบบสานักงานอัตโนมัติ (E-Office) ระบบบัญชีสามมิติ
3DGF ระบบการประชุม E-Meeting ระบบการรับสมัครงาน ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ ระบบสลิปเงินเดือน
และระบบการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยระบบการให้บริการต่าง ๆ มีขั้นตอน ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ อีกทั้งผู้รับผิดชอบยังได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในการให้ข้อมูลข่าวสารตอบคาถาม
ผ่านสื่อออนไลน์ได้ทันที ทั้งนี้ระบบการให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว สอดคล้องกับกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่
ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว ทาให้ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการได้ตามความสนใจ
ซึ่งผลการพัฒนาระบบออนไลน์ดังกล่าวทาให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการเกิดความคล่องตัว อนุมัติรวดเร็ว สามารถ
ทางานที่ไหนก็ได้ ผู้บริหารตรวจสอบได้ทันที ยกตัวอย่างเช่น การให้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีการ
จัดทางานวิจัยแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบสานักงาน
อัตโนมัติการจัดการหนังสือราชการและการลา ซึ่งพบว่ายังไม่มีการวัดประสิทธิภาพการให้บริการงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในด้านความรวดเร็ว ความสะดวก ความถูกต้องในการใช้งาน รวมถึงลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ลดปัญหาการถูกทาลายและเสียหาย ง่ายต่อการสืบค้นและติดตามเอกสาร เพื่อนาผลที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบสานักงานอัตโนมัติการจัดการหนังสือราชการและการลา (e
– Office Automation) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
ปัญหาการให้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบสานักงานอัตโนมัติการจัดการหนังสือราชการและการ
ลา (e – Office Automation) มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการให้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบสานักงานอัตโนมัติการจัดการหนังสือราชการและการลา
(e – Office Automation) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยอยู่ในกระบวนการรวบรวมผลประเมินงานวิจัย
และสรุปนาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ซึง่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. นาผลที่ได้ไปพัฒนาการให้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบสานักงาน
อัตโนมัติการจัดการหนังสือราชการและการลา (KPRU e – Office Automation) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
2. เพิ่มประสิทธิภาพการทางานและเกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และมีความถูกต้อง
4. ลดขั้นตอน/เจ้าหน้าที่ในการจัดทาสืบค้น สาเนาและการทาลายเอกสาร
5. สามารถช่วยในการตรวจสอบ ติดตาม สั่งงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
6. ประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในสานักงานอัตโนมัติทาให้สามารถ
เก็บข้อมูลได้เป็นจานวนมากโดยอาศัยพื้นที่เพียงเล็กน้อยนอกจากนี้ยังลดปริมาณการใช้กระดาษลงด้วย
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7. ผู้ บ ริ ห ารสามารถตั ดสิ น ใจได้ ถู ก ต้ องและรวดเร็ว คือ การทางานมี ความถูก ต้ อ งแม่ น ย า
เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้ในสานักงานอัตโนมัติสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
8. ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย ช่วยลดต้นทุนในการบริหาร เนื่องจากภายในหน่วยงานใช้
ระบบสานักงานอัตโนมัติการจัดการหนังสือราชการและการลา (e – Office Automation) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรควบคุมและช่วยเหลื อการทางานได้หลายหน้าที่ ทาให้มีต้นทุนในการดาเนินการต่า (ลดจานวน
กาลังคน)
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
1.ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานธุรการและ
งานเลขานุการเนื่องจากงานสารบรรณต้องผ่านงานธุรการทั้งการรับ การส่งเอกสาร และงานเลขานุการต้องเสนอ
เรื่องที่นาเสนอผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ลักษณะการใช้ประโยชน์
1.เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสามรถเข้าใช้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบสานักงาน
อัตโนมัติการจัดการหนังสือราชการและการลา (e – Office Automation) มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ได้
ทุกที่และทุกเวลา ผู้บริหารลงนามสั่งการได้อย่างทันท่วงที และสามารถติดตามเอกสารว่าอยู่ขั้นตอนใดได้ง่ายและ
รวดเร็ว เกิดความพึงพอใจในการบริการ
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.นาผลการวิจัยที่ได้พัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรที่รับบริการ ผู้ใช้งานระบบ
มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
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เกณฑ์ (7) มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกและทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการภายใน – ภายนอก ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับผลสารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีภารกิจในการให้บริการและจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการภายในและภายนอก โดยจาแนกกลุ่มผู้รับบริการและความต้องการหรือ
ความคาดหวังต่อการจัดสิ่งอานวยความสะดวกและการใช้ทรัพยากร ดังนี้
ดังตารางที่ 3.7-1 ตารางความต้องการหรือความคาดหวังต่อการใช้ทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก
กลุ่มผู้รับบริการ/ลูกค้า
นักศึกษา
บุคลากร
ประชาชน
หน่วยงานราชการ

ความต้องการหรือความคาดหวังในการใช้ทรัพยากร
การอานวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้าประปา ยานพาหนะ
สถานที่จัดกิจกรรม อินเตอร์เน็ต จักรยานระหว่างการเดินทางไปเรียนตามอาคาร
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์สานักงาน เครื่องสแกน
เอกสาร มีที่นั่งรอสาหรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ จักรยานระหว่างการทางาน
อุปกรณ์การจัดสถานที่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ และการขอใช้รถยนต์
อุปกรณ์การจัดสถานที่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ และการขอใช้รถยนต์

ดังนั้น จึงมีขั้นตอนในการจัดสิ่งอานวยความสะดวกและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน
ภายในกองกลางสารวจความพร้อมของทรัพยากร และจัดหาให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จากขั้นตอนดังกล่าว
ทาให้กองกลางจัดสิ่งอานวยความสะดวกภายในงาน ได้แก่ มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมสาหรับให้บริการ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์สานักงาน เครื่องสแกนเอกสาร มีที่นั่งรอสาหรับ
ผู้รับบริการอย่างเพียงพอ มีป้ายแสดงข้อมูลที่จาเป็นสาหรับผู้รับบริการ ดังนี้ ป้ายแสดงฝ่ายหรืองาน (บอกจุด
บริการ) ป้ายจุด ประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกขั้นตอนการให้บริการ สถานที่ให้บริการในภาพรวมมีความสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งในด้านทรัพยากรยังกาหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทาบัญชีทรัพย์สินการยืมวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ วัสดุสานักงาน อุปกรณ์งานบ้านงานครัว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประกอบพิธีทางศาสนา
รถจักรยาน และนาข้อมูลทั้งหมดมากาหนดขั้นตอนการยืมทรัพยากรหรือทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ
เมื่อได้ขั้นตอนแล้วงานพัสดุดาเนินการจัดทาแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและให้กระทาได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานผู้ยืมมีความจาเป็นต้องใช้หรือเป็นกรณีรีบด่วนสาคัญ และมี
หลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร มีระยะเวลาการยืมทรัพย์สินให้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
แสดงเหตุผลความจาเป็น และสถานที่ที่จะนาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ไปใช้และกาหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ
ตาแหน่ง และหน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน การยืมจะต้องยืมล่วงหน้าก่อน 3 วันทาการ
1) การยืมระหว่างหน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
2) การให้บุคคลยืม - ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์นั้น เป็นผู้อนุมัติ ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน- ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับรองอธิการบดี/อธิการบดี หรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
3) การให้บุคคลภายนอกยืมใช้การยืมใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น และ
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับรองอธิการบดี/อธิการบดีโดยจัดทาเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี หน่วยงานเมื่อได้รับ
การประสานและการขอใช้บริการในการยืมทรัพย์สินแต่ละประเภทแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการ
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ตรวจสอบทรัพย์สินที่พร้อมใช้งาน นับจานวนที่ผู้ขอยืมระบุให้ครบถ้วน แจ้งประสานผ่านทางโทรศัพท์หรือทางไลน์
ผู้ขอยืมให้มารับและกาหนดวันส่งคืนอย่างชัดเจน มีการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลังการคืนจนถึงการตอบ
กลับในไลน์ผู้ขอใช้บริการ ผู้ยืมจะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชารุดเสียหาย หรือ
ใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ ตามหนังสือ
หรือข้อตกลงที่กาหนดไว้
มีการประเมินการจัดสิ่งอานวยความสะดวก และทรัพยากรในการปฏิบัติงาน โดยการความพึงพอใจ
ในการบริการให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ โดยกองกลาง สานักงานอธิการบดี มีระบบการประเมิน
ความพึงพอใจหลังการใช้งานในทุก ๆ ครั้ง ผ่านระบบไลน์ QR Code และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกองกลาง สานักงาน
อธิการบดี พันธกิจของมหาวิทยาลัยและการดาเนินงานของ ITA ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
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ตัวบ่งชี้ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดตัววัดผลการดาเนินงานที่สาคัญครอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงานเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติงานประจาวันและผลดาเนินการโดยรวมของหน่วยงาน
2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมผลการดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน ที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการสามารถค้นหาข้อมูลการให้บริการได้อย่างถูกต้องสะดวก
รวดเร็ว
3. มีกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ Webometrics
4. มีระบบกลไกในการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเว็บไซต์หน่วยงานโดยผู้ใช้งาน พร้อมนาผลไปปรับปรุงระบบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล
มีความถูกต้องเชื่อถือได้รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
5. มีการจัดการความรู้เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีและสามารถนาไปประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ทั้งหน่วยงานตนเองและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของ
องค์กร
(เกณฑ์ 1) มีการกาหนดตัววัดผลการดาเนินงานที่สาคัญครอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงานเพื่อติดตาม
การปฏิบัติงานประจาวันและผลดาเนินการโดยรวมของหน่วยงาน
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน คณะกรรมการทบทวนแผน
กลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการจะทบทวนกระบวนการในระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ทุกปี โดยกาหนด
ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมการดาเนินงานและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเป็น
ประจาทุกปี มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองและส่งผลให้มีการบูรณาการตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและตัวชี้วัดความสาเร็จการดาเนินงานตามภารกิจหลักให้ประสบความสาเร็จ
และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือเกินความคาดหวัง โดยใช้กระบวนการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน ดังรูป 4.1-1 กระบวนการวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินงาน
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ทบทวนแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี
นาเสนอและจัดทา
แผนพัฒนาผลการ
ดาเนินงาน

ทบทวนและกาหนด
ตัวชีว้ ดั และค่า
เป้าหมาย

วิเคราะห์และทบทวน
การดาเนินงานตาม
ตัวชีว้ ดั

นาเสนอแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั ิราชการ

ติดตามและประเมินผล
มอบหมายและ
ดาเนินการตามตัวชีว้ ดั
ในแผน

รูปที่ 4.1-1 กระบวนการวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2565 กองกลาง สานักงานอธิการบดี กาหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 4 พันธกิจ ได้แก่ พันธกิจด้านการให้บริการ การใช้เทคโนโลยี จานวน 6 ตัวชี้วัด พันธกิจ
ด้านการพัฒนาบุคลากร จานวน 3 ตัวชี้วัด พันธกิจด้านการดาเนินการโครงการสานักงานสีเขียว จานวน 2 ตัวชี้วัด
และพันธกิจด้านคุณธรรมจิตอาสา จานวน 2 ตัวชี้วัด สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จานวน 4 ตัวชี้วัด
โดยการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ดังกล่าว กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบดาเนินการ
และมอบหมายให้มีการกากับติดตาม เป็นไปตามลาดับขั้นตอนการบังคับบัญชา ดังนี้
1. ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบ มีการประชุม ทั้งที่ตั้งและแบบออนไลน์ ไตรมาสละ
1 ครั้ง และมีการทบทวนผลการดาเนินงานในที่ประชุม (รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และรอบ 12 เดือน)
ซึ่งประกอบด้ว ย ผลการดาเนิ น งานตัว ชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจาปี ผลการใช้จ่ายเงินประจาปี ผลการ
ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมการประจ าปี การดาเนินงาน green office โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ ทบทวน
ติดตาม รายงาน และประเมินผลการดาเนินงานในที่ประชุมร่วมกัน ดังรูป 4.1-1
2. ดาเนิ น การสรุ ป ผลการปฏิบัติงานในรายงานการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการกากับ
ติดตามในการประชุมครั้งต่อไป
3. การกากับติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี ปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ ซึง่ ผู้บริหารสามารถนาข้อมูลผลการประเมิน
ดังกล่าว มาประกอบการตัดสินใจ หรือพิจารณาสั่งการ เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป
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4. เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ผู้บริหารและหัวหน้างานได้ร่วมกันวิเคราะห์และประเมินผล นาเสนอ
ในรูปแบบเป็น “ค่าร้อยละของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ที่บรรลุเป้าหมาย” และ “ค่าร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี” รายงานผลต่อมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจา
สานัก เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ในปีถัดไป
5. ทบทวนผลการดาเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ปีละ 1 ครั้ง โดยนาสรุป
รายงานการตรวจประเมินประจาปี (Feedback Report) ของคณะกรรมการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร มาพิจารณาและวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงผลการดาเนินงาน โดยจัดทา
แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจประเมิน เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพองค์กรยิ่งขึ้น และรายงาน
ผลการปรับปรุงให้มหาวิทยาลัยทราบ พร้อมทั้งมีการรายงานให้คณะกรรมการประจาสถาบันฯ ทราบด้วย
จากการทบทวนผลการดาเนินงาน มีการดาเนินการประชุมบุคลากรให้ทราบถึงผลการประเมินตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งผลการประเมินในแต่ละปีจะมีค่าคะแนนและผลการดาเนินงานที่ไม่เท่ากัน ได้แก่
ปีงบประมาณ 2561 คะแนน 4.12 ปีงบประมาณ 2562 คะแนน 4.08 และปีงบประมาณ 2563 คะแนน 4.48
ปีงบประมาณ 2564 คะแนน 4.58 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน คะแนน 2.66 และผลการประเมินตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับทั้งมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน คือ การพัฒนาบุคลากร ที่กองกลางไม่
สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 เนื่องจากมีบุคลากรเป็นจานวนมาก และได้รับการพัฒนาไม่ทั่วถึง อีกทั้ง
ยังเก็บข้อมูลการพัฒนายังไม่ดีเท่าที่ ควร ซึ่งการพัฒนาบุคลากรจะแบ่งตามสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกาหนด 3
ประเด็น คือ การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ประเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น กับการได้รับการพัฒนาประชุม / อบรม ในทักษะวิชาชีพ การจัดทางานวิจัยสถาบันไม่
ต่อเนื่อง และหลักสูตรการจัดหารายได้ ดังนั้น จึงอยากเห็นการบรรลุเป้าหมายในแต่ละปีที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ และมี
ความท้าทาย จึงเล็งเห็นถึงเครื่องมือการติดตามที่ใช้ประเมิน และติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ชัดเจน จึงร่วมกันคิด วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดมาใช้ในการติดตาม
ผลการด าเนิ น งานผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย และการร่ ว มกั น หาแนวทางจั ด หารายได้ ใ ห้ กั บ หน่ ว ยงาน
ยกตัวอย่างเช่น ระบบพัฒนาบุคลากร HRDS ที่เป็นระบบกรอกข้อมูลการพัฒนาบุคลากรและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
/สร้างกลุ่มพี่เลี้ยงเพื่อคอยแนะนา ติดตามการจัดทาผลงานระดับชานาญการ และจัดทาบันทึกติดตามการจัดส่ง
ผลงานเป็นระยะพร้อมทั้งจัดฝึกอบรม เป็นต้น
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(เกณฑ์ 2) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมผลการดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน ที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการสามารถค้นหาข้อมูลการให้บริการได้อย่างถูกต้องสะดวก รวดเร็ว
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินงานติดตามผลการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งผล
การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ จากความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อง่ายต่อการสืบค้น
และผลจากการรวบรวมการพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่เห็นเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ หน่วยงานจึงได้เล็งเห็นความสาคัญ
ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดาเนินงานตามพันธกิจ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถมีฐานข้อมูลไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ในการพัฒนาหน่วยงาน การดาเนินงานในด้านต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากรและตอบสนองต่อการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการ/ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งกระบวนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกพัฒนา
จากระบบอะนาล็อคเข้าสู่ยุคดิจิตอล หรือจากระบบเอกสารเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนหรือแนวทางในการ
พัฒนา ดังนี้
1) กาหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการจัดทาระบบสารสนเทศ
2) จัดทาขั้นตอนการให้บริการของทุกงานพร้อมกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
3) สร้างกระบวนการปฏิบัติงานและเส้นทางในการให้บริการ
4) จัดทาและพัฒนาระบบสารสนเทศต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ
5) ทดลองและติดตามผลการใช้ระบบสารสนเทศกับกลุ่มตัวอย่าง
6) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ
7) การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งานและให้บริการ
8) มีการติดตามและประเมินผลการทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงานและ
ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน มีระบบต่าง ๆ ดังนี้
ดังตารางที่ 4.2-1 ตารางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน
ระบบ

ข้อมูลที่ใช้

ระบบรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติ
ราชการประจาปี
ระบบพัฒนาบุคลากร
HRD

รายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัตริ าชการ
รายงานผลการพัฒนา
บุคลากร(เข้ารับการ
ประชุม อบรม)
รายงานการมีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ

ความถี่ในการ
ติดตาม
รายไตรมาส
3 เดือน 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน
6 เดือน และ 12
เดือน

นาไปใช้ประโยชน์
ทบทวนผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและหาแนวทาง
ปรับปรุง
ปรับเปลีย่ นกระบวนการใน
การพัฒนาบุคลากร และ
ทบทวนการใช้งานของระบบ
เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว และประมวลผล
ได้ง่าย

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด
บุคลากรทุกคนในกองกลาง
ผู้บริหาร
บุคลากรทุกคน
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ระบบ
ระบบสานักงาน
อัตโนมัติ (E-Office)
ระบบบัญชีสามมิติ
(3D-GF)
ระบบแจ้งซ่อมอาคาร
สถานที่
ระบบจัดสถานที่และ
ภูมิทัศน์
ระบบการจอง
ห้องประชุม
ระบบลงเวลา
ปฏิบัติงาน Time
KPRU
ระบบรายงานการ
ปฏิบัติการ
KPRU E-Report

ข้อมูลที่ใช้

ความถี่ในการ
ติดตาม
ทุกวัน

นาไปใช้ประโยชน์

ผู้เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการทุก
ประเภท
การขออนุญาตลาต่าง ๆ
รายงานทางการเงิน
ทุกวัน

ปรับปรุงและแก้ไขการใช้
งานของระบบ

ผู้บริหาร
บุคลากรทุกคน

วางแผนทางการเงิน

เรื่องการซ่อมต่าง ๆ

ทุกสัปดาห์

ทบทวนผลการปฏิบัติงาน

ทุกสัปดาห์

ทบทวนผลการปฏิบัติงาน

ทุกวัน

การคานวนอัตราการขอใช้
พื้นที่
ทบทวนผลการปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร
บุคลากรด้านการเงิน/พัสดุ
ผู้บริหาร
บุคลากรงานอาคารสถานที่
ผู้บริหาร
บุคลากรงานอาคารสถานที่
ผู้บริหาร
บุคลากรกองกลาง
บุคลากรทุกคนใน
มหาวิทยาลัย

การจัดสถานที่และ
ตกแต่งภูมิทัศน์
สถานะการขอใช้ห้อง
ประชุม
ระบบปฏิบตั ิการเพื่อการ
ลงเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากร
ระบบปฏิบตั ิการเพื่อให้
บุคลากรรายงาน
ปฏิบัติการในช่วงการ
ประกาศให้มีการ
ปฏิบัติงาน WORK
FROM HOME
ระบบขอหนังสือ
ระบบปฏิบตั ิการเพื่อขอ
รับรองเงินเดือนและ หนังสือราชการ
วันเริ่มปฏิบัติราชการ ขอหนังสือรับรอง
เงินเดือนและวันเริ่ม
ปฏิบัติราชการ
ระบบการรายงานการ รายงานการใช้กระดาษ
ใช้ทรัพยากร
วัสดุอุปกรณ์ น้ามัน
เชื้อเพลิง
ระบบรายงานการใช้ รายงานการตรวจพบเจอ
ขยะ
ขยะมูลฝอย
ระบบสลิปเงินเดือน
รายงานสถานะเงินเดือน

ทุกวัน
ช่วงประกาศ Work
From Home

ทบทวนผลการปฏิบัติงาน

บุคลากรทุกคนใน
มหาวิทยาลัย

ทุกวัน

ปรับเปลีย่ นกระบวนการใน
ทางาน และทบทวนการใช้
งานของระบบเพื่อให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ประมวลผลได้ง่าย
การคานวนปริมาณการใช้
ทรัพยากร

บุคลากรทุกคนใน
มหาวิทยาลัย

การคานวนปริมาณการพบ
เจอขยะ
วางแผนทางการเงิน

ผู้บริหาร
บุคลากรภายในอาคาร 14
บุคลากรทุกคนใน
มหาวิทยาลัย

ทุกเดือน
ทุกวัน
ทุกเดือน

ผู้บริหาร
บุคลากรภายในอาคาร 14
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กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการนาข้อเสนอแนะมาทบทวนการดาเนินงาน และติดตามผลการ
ดาเนินงานรายไตรมาส หากพบการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาที่ส่งผลต่อการไม่บรรลุเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบต้อง
รายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อกาหนดเป็นนโยบาย หรือกาหนดแนวทางในการพัฒนา และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนั้นๆ ดาเนินการโดยประสานงานขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ตลอดจนนาไปสู่
การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และดาเนินการให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจาวันในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสามารถนาข้อมูลไปประกอบการพิจารณาประเมินผลการพัฒนา
สมรรถนะและตัดสินใจได้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีสอดคล้องกับผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
และการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมหาวิทยาลัยฯ ได้เชื่อมโยงข้อมูลให้
สามารถนาไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
(เกณฑ์ 3) มีกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ Webometrics
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัยทั่วโลก (Ranking Web of Universities /
ชื่อเดิม Webometrics) เป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต และวัดด้วยดัชนีการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย แบบที่เรารู้จักกันดี ที่เรียกว่า Bibliometric Indicators หรือ มองอีก
แง่หนึ่ง ก็คือ วัดความสามารถในการเป็น มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-University) โดยจะทาการจัดอันดับ
ปีละ ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี 2เกณฑ์การประเมินประกอบด้วย ตัวชี้วัด ดังนี้ 3
1. VISIBILITY or IMPACT (50%) พิจารณาจาก จานวนของเครือข่ายภายนอก (subnets) ที่มีการ
เชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะพิจารณาจากค่าสูงสุดจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง (Ahrefs และ
Majestic)
2. TRANSPARENCY or OPENNESS (10%) พิจารณาจาก จานวนของการอ้างอิงจาก 210 ผู้เขียนที่มี
อันดับสูง แหล่งข้อมูลโดย Google Scholar Profiles และ
3. EXCELLENCE or SCHOLAR (40%) คือจานวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ โดยพิจารณาข้อมูลจาก Scimago อันดับ 10% แรกของบทความที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดในกลุ่ม
เนื้อหาเดียวกัน ใน 27 สาขาวิชา เป็นระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง ช่วง ค.ศ. 2015-2019 หรือ พ.ศ. 2558-2562)
โดยกองกลาง สานักงานอธิการบดี รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลผลการดาเนินงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้สถาบันและนักวิชาการ มีเว็บที่แสดงกิจกรรมของสถาบันและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการผ่านทางเว็บไซต์ อย่างถูกต้อง เพื่อแสดงปริมาณและคุณภาพของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นจะมีการ
สร้าง link เพื่อเชื่อมโยงกลับไปมายังเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยได้ค่า Back Link สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ Impact (50%) ทั้งนี้ ข้อมูลจะถูกรวบรวมระหว่าง 1 ถึง 20 มกราคมหรือกรกฎาคม และการประกาศ
ผล หลังวันที่ 28 ทั้งของเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ Webometrics โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่รับผิดชอบใน
การดูแลระบบสารสนเทศ เช่น การดูแลระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ และ
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จัดการฐานข้อมูล/สารสนเทศ การนาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ลงเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน และกระจายไปยังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้โดยทุกงานภายในกองกลาง มีหน้าที่ให้การสนับสนุนข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน และผลิตสื่อออนไลน์เผยแพร่ให้น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นการเรียนรู้จากบุคลากรและ
บุคคลภายนอก ซึ่งผลการดาเนินงานจานวน Back Link ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (เกณฑ์ IMPACT
(%50 เปรียบเทียบผลการเรียงลาดับตามจานวน Back Link ของ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ (ระหว่าง 14
เดือนเมษายน และ เดือนกรกฎาคม(2565 อยู่ในลาดับที่ 4 ดังนั้น จึงได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางาน
ระหว่างกันของหน่วยงานระดับกอง โดยกาหนดให้นาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม การอัพโหลด
เกียรติบัตร การลงข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและนาฝากเว็บไซต์ต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยฯหรือ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มากขึ้น
(เกณฑ์ 4) มีระบบกลไกในการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเว็บไซต์หน่วยงานโดยผู้ใช้งาน พร้อมนาผลไปปรับปรุงระบบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง
รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยบนโลกไฟเบอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีระบบและกลไกในการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการระบบ
ฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บไซต์หน่วยงาน และกาหนดแนวทางการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ให้มีคุณภาพ (ถูกต้อง แม่นยา เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน) มีความปลอดภัย (กาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล)
เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านมีความพร้อมใช้งานในรูปแบบที่ใช้งานง่ายสาหรับบุคลากร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการจัดทาระบบกลไกการประเมินประสิทธิภาพของการใช้งานและการให้บริการ โดยมี
ระบบและกลไก ดังนี้ 1) จัดทาช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่อการใช้งานของระบบพร้อมทั้งกาหนดตัวชี้วัดใน
การใช้งาน 2) รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการโดยกาหนดปัญหาและเงื่อนไขของการใช้งาน และ 3) พัฒนา
และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ตารางที่ 4.4-1 ความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ
ฐานข้อมูล
ระบบ e-Personnel
การค้นหาบุคลากร
ระบบ GF-MIS

ความปลอดภัย
กาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานบุคลากร

มีการกาหนดสิทธิ์ โดย Username และ
Password เพื่อใช้งานระบบ โดยระบบดังกล่าว
สามารถแสดงถึงสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีได้
ระบบ E-RMS (ระบบบริหารความเสี่ยง) มีการกาหนดสิทธิ์ให้กับกองกลาง โดยกาหนด
Username และ Password เพื่อใช้งานระบบ
โดยระบบดังกล่าวสามารถแสดงถึงการประเมิน
ความเสีย่ งในแต่ละรอบปีการศึกษา
ระบบรายงานผลการปฏิบัตริ าชการตาม มีการกาหนดสิทธิ์ให้กับกองกลาง โดยกาหนด
แผนปฏิบัตริ าชการ (E-SPR)
Username และ Password เพื่อใช้งานระบบ
โดยระบบดังกล่าวสามารถแสดงถึงผลการดาเนิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- คณาจารย์ บุคลากรทุกคน
- ผู้บริหาร
-บุคลากร
- ผู้บริหาร
- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารความ
เสี่ยง
-ผู้บริหาร
-บุคลากร
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ฐานข้อมูล
ระบบพัฒนาบุคลากร HRD

ระบบสานักงานอัตโนมัติ (E-Office)

ระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่

ระบบขอจัดสถานที่

ระบบการจองห้องประชุม
การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
บุคลากรประจาสานักงาน
ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน Time KPRU

ความปลอดภัย
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ ในแต่ละรอบเป็นราย
ไตรมาส
มีการกาหนดสิทธิ์ให้กับบุคลากรทุกคนและ
แอดมิน โดยกาหนด Username และ
Password เพื่อใช้งานระบบ โดยระบบดังกล่าว
สามารถแสดงถึงผลการพัฒนาบุคลากรและการ
เข้าร่วมกิจกรรมรายเดือน/รายไตรมาส
มีการกาหนดสิทธิ์ให้กับบุคลากร
ทุกคน โดยกาหนด Username และ Password
เพื่อใช้งานระบบ โดยระบบดังกล่าวสามารถ
เข้าถึงหนังสือราชการทุกชนิดที่เกีย่ วข้องกับ
ตนเอง หน่วยงาน และสามารถจัดทาหนังสือ
ราชการต่าง ๆ รวมถึงการขออนุญาติลากิจ ลา
ป่วย ลาพักผ่อนได้ เป็นต้น
มีการกาหนดสิทธิ์ให้กับบุคลากร
ทุกคน โดยกาหนด Username และ Password
เพื่อใช้งานระบบ โดยระบบดังกล่าวสามารถแจ้ง
เรื่องซ่อมอาคารต่าง ๆ ได้
มีการกาหนดสิทธิ์ให้กับบุคลากร
ทุกคน โดยกาหนด Username และ Password
เพื่อใช้งานระบบ โดยระบบดังกล่าวสามารถแจ้ง
เรื่องการจัดสถานที่ การขนย้าย และการจัดการ
ภูมิทัศน์ต่าง ๆ โดยรอบ
มีการให้ระบุชื่อ – นามสกุล ในการเข้าใช้บริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้บริหาร
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- บุคลากรทุกคน
-ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบการให้บริการ
- คณาจารย์ บุคลากรทุกคน

- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบการให้บริการ
- คณาจารย์ บุคลากรทุกคน
- นักการภารโรง
- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบการให้บริการ
- คณาจารย์ บุคลากรทุกคน
- นักการภารโรง

- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
- คณาจารย์ บุคลากรทุกคน
มีการกาหนดรหัสผ่านการเข้าใช้้งานเฉพาะเครื่อง - บุคลากร

มีการกาหนดสิทธิ์ให้กับบุคลากรทุกคน โดย
กาหนด Username และ Password เพื่อใช้งาน
ระบบ
ระบบรายงานการปฏิบัติการ
มีการกาหนดสิทธิ์ให้กับบุคลากร
KPRU E-Report
ทุกคน โดยกาหนด Username และ Password
เพื่อใช้งานระบบ
ระบบขอหนังสือรับรองเงินเดือนและวัน มีการกาหนดสิทธิ์ให้กับบุคลากรทุกคน โดย
เริ่มปฏิบัติราชการ
กาหนด Username และ Password เพื่อใช้งาน
ระบบ

-ผู้บริหาร
-บุคลากร
-ผู้บริหาร
-บุคลากร
-ผู้บริหาร
-บุคลากร
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ฐานข้อมูล
ระบบการรายงานการใช้ทรัพยากร
ระบบรายงานการใช้ขยะ
ระบบสลิปเงินเดือน

ความปลอดภัย
มีการกาหนดสิทธิ์ให้กับบุคลากรทุกคน โดย
กาหนด Username และ Password เพื่อใช้งาน
ระบบ
มีการกาหนดสิทธิ์ให้กับบุคลากรทุกคน โดย
กาหนด Username และ Password เพื่อใช้งาน
ระบบ
มีการกาหนดสิทธิ์ให้กับบุคลากรทุกคน โดย
กาหนด Username และ Password เพื่อใช้งาน
ระบบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
-ผู้บริหาร
-บุคลากร

การรักษาความปลอดภัยบนโลกไฟเบอร์ หน่วยงาน มีวิธีการที่ทาให้ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมทั้ง
ข้อมูลและสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉินหรือกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ
โดยมีการสารองข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลเว็บไซต์ ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลทั้งหมด เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงในการสูญหายของข้อมูลไว้ระบบ Cloud Backup ทุก ๆ เดือน
นอกจากนีหน่
้ วยงานได้ดาเนินการ ประสานงาน และเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา
ระบบการใช้งานของระบบสารสนเทศ โดยมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่น ต้องการให้มีการพัฒนาระบบการรายงาน
ข้อมูลการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จากเอกสารเป็นระบบสารสนเทศพร้อมทั้งประมวลผลในทุก ๆ การเพิ่มข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รวดเร็ว การเพิ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์ให้มากขึ้น การเพิ่มระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ
ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ซึ่งจากข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้บริหารกาหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแก่งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดาเนินการปรับปรุงพัฒนาให้สนองตอบผู้รับบริการและ
ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น ดังนี้
ตารางที่ 4.4-2 ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการ
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ

แนวทางการปรับปรุง
ผู้รับผิดชอบ
สร้างระบบการรายงานการใช้ทรัพยากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ให้ครอบคลุมการรายงานต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กรอก
ข้อมูลการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
เพิ่มข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รวดเร็ว ประสานกับทุกหน่วยงานภายใน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กองกลาง เพื่อขอข้อมูลข่าวสารเป็น
ประจาทุกเดือน และเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ด้านจดหมายข่าว
การเพิ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์ให้ เพิ่มช่องแชทบนหน้าเว็บไซต์ ช่องทาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มากขึ้น
facebook Line
การเพิ่มระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่
ประชุมหัวหน้างานในการพิจารณา
ผู้บริหารและหัวหน้างาน
ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้ง
ระบบต่อไป ในปี 2566
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
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(เกณฑ์ 5) มีการจัดการความรู้เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีและสามารถนาไปประโยชน์ในการปฏิบัติงานทั้ง
หน่วยงานตนเองและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานขององค์กร
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและให้บริการ กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
บุคลากรและบุคคลภายนอก และมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้เพื่อให้องค์กรมุ่งไปสู่การเรียนรู้
(Learning) และ นวัตกรรม (Innovation) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยม เรื่อง มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน
พัฒ นาคน ให้ มีคุณภาพ และค่านิ ย ม G - Teams การทางานเป็นทีม ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันอันจะมุ่ง สู่
ความสาเร็จของหน่วยงาน ตามสมรรถนะหลัก การประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและลูกค้า โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ และกาหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 เป็นช่วงที่กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ให้บริการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ฉุกเฉินหรือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-2019) กองกลาง
ได้ปรับแผนการให้บริการโดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์( e-service) หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ให้บริการเป็น one stop service หรือการลดขั้นตอนการให้บริการต่างๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดรับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และสถานการณ์ปัจจุบัน แต่บางภารกิจแม้จะมีการดาเนินการที่เน้นการสื่อสารกันทางออนไลน์
มากขึ้น ก็ยังคงต้องให้บริการในรูปแบบเดิม ในขณะเดียวกันบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือชานาญการเฉพาะ
ด้านมีน้อยลงมากขึ้น บางอัตราเกษียณอายุราชการ หรือการโอนย้ายลาออกเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าของแต่ละ
คน ในขณะที่เนื้องานยังคงมีมากขึ้นตามลาดับ โดยเฉพาะการจัดอบรม สัมมนา การประชุมต่างๆ ยังคงมีอย่าง
ต่อเนื่อง และมีมากขึ้น ในบางครั้งจัดในเวลาเดียวหรือใกล้เคียงกัน ในขณะที่บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน
อาทิ การประดับผ้า จัดตกแต่งดอกไม้ หรือการตัดตัวอักษรสาหรับงานพิธีการต่างๆ มีจานวนน้อย ทาให้บริการ
ไม่ทันหรือบางครั้งไม่สามารถให้บริการได้ หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบก็ต้องจ้างผู้ประกอบการหรือผู้มีอาชีพรับจ้าง
หรือจัดตกแต่งสถานที่ในรูปแบบอื่นทดแทน สาหรับการจัดตกแต่งสถานที่ สาหรับงานประชุมสัมมนาต่างๆ หรือ
แม้แต่การประชุมออนไลน์ การจัดกิจกรรมออนไลน์ ก็ยังคงอาศัยการการจัดสถานที่ประกอบฉากสาหรับการ
ดาเนินกิจกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการการจัดการความรู้ประจากองกลาง ได้ร่วมกันประชุม เพื่อวิเคราะห์ และหาความรู้ที่จาเป็น
สาหรับการส่งเสริมและสร้างทักษะให้กับบุคลากรสังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี จากเหตุผลความเป็นมา
ดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบให้มีการส่งเสริมและสร้างทักษะให้กับบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ
มีทักษะการจัดสถานที่แบบมืออาชีพ สาหรับการประชุม สั มมนา และพิธีการต่างๆ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม
เป็นลักษณะการจัดการความรู้ นาขุมความรู้หรือองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีทักษะความสามารถเฉพาะด้านจาก
ประสบการณ์โดยตรง มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรประจากองกลาง ได้ฝึกเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ส่งเสริมให้มีความสามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริงอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้สนองต่อนโยบายของกองกลาง สานักงาน
อธิการบดี ต่อมหาวิทยาลัย และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เป็นความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลได้อีกด้วย
คณะกรรมการจัดการความรู้ ดาเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู้ เป็นลาดับ ขั้นตอนโดยได้
กาหนดประเด็น ความรู้ ที่ จ าเป็ น คือ การส่ งเสริมและสร้ างทั ก ษะการจัดสถานที่ แ บบมื อ อาชี พ ส าหรับการ
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ประชุมสัมมนา และพิธีการต่างๆ ได้แก่ ทักษะการจัดดอกไม้ ทักษะการประดับผ้าทั้งภายในและภายนอก ทักษะ
การตัดตัวอักษรสาหรับพิธีการต่างๆ โดยได้นาหลักการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management :
KM) มาดาเนินการ ตามขั้นตอน และนาทฤษฎีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning
(ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ , 2550) และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือ
การจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้ทางานร่ว มกับผู้ อื่น โดยจัดเป็นกลุ่มๆ ละ 8-9 คน จัดให้ผู้เรียนรู้เป็น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนาไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริง มาเป็นแนวทางในการจัดการตามขั้นตอนของการจัดการความรู้ สรุปผลการดาเนินการ ได้
ดังนี้
1. ก าหนดกิ จ กรรมการจั ด การความรู้ เป็ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ (Collaborative
learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดเป็นกลุ่มๆ ละ 8-9 คน
โดยการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือใน
กลุ่มผู้เรียนรู้ จัดกิจกรรมให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย วางแผนเกี่ยวกับเวลาใน
จั ดการเรี ย นรู้อย่ างชัดเจน ทั้ งในส่ ว นของเนื้อหา และกิจกรรม และสนับสนุนยอมรับในความสามารถในการ
แสดงออก และความคิดเของที่ผู้เรียน
2. ลงมือปฏิบัติตามตามกรอบการการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้น 1 คณะกรรมการจั ดการความรู้มีการกาหนดความรู้ห ลั กที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันประชุม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 และมีมติ กาหนด
ความรู้หลักที่จาเป็น เพื่อส่งเสริมและสร้างทักษะการจัดสถานที่แบบมืออาชีพ สาหรับการประชุมสัมมนา และพิธี
การต่างๆ ได้แก่ ทักษะการจัดดอกไม้ ทักษะการประดับผ้าทั้งภายในและภายนอก ทักษะการตัดตัวอักษรสาหรับ
พิธีการต่างๆ ให้บุคลากรสังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี มีความสามารถและทักษะในการจัดสถานที่แบบมือ
อาชีพ สาหรับงานประชุมสัมมนา และพิธีการต่างๆ สามารถร่วมกันให้บริการในด้านการจัดสถานที่ หรือเป็นทักษะ
และความสามารถได้เฉพาะบุคคลได้ด้วย คณะกรรมการจึงร่วมกันกาหนดรายละเอียดของแผนการดาเนินงาน
ขั้น 2 คณะกรรมการจัดการความรู้มีการเสาะหาความรู้ที่ต้องการ คณะกรรมการจัดการความรู้
ได้จัดกระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเนื้อหาเกี่ยวกับ ทักษะการจัดดอกไม้แบบมืออาชีพ ทักษะ
การการผูกผ้าและการจับผ้าประดับแบบมืออาชีพ และทักษะการตัดตัวอักษรสาหรับป้ายและพิธีการต่าง ๆ และ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดโดยตรงจากผู้มีประสบการณ์ ทั้งจากบุคลากรภายใน สู่บุคลากรภายใน
และจากบุคลากรภายนอกสานักงานอธิการบดี สู่บุคลากรภายใน สานักงานอธิการบดี
ขั้น 3 คณะกรรมการจัดการความรู้มีการปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อ
การนาไปใช้ ได้กาหนดกิจกรรมออกเป็นฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน และแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่มๆละ 8-9 คน โดยการ
จัดกิจกรรมเป็นการดาเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) โดยได้รับ
ความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุข เป็นผู้ตรวจ ATK ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
ซึ่งคณะทางานได้จัดตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และได้แบ่งฐานการเรียนรู้และจัด ผู้เรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้
ที่ 1 ฐานตกแต่งดอกไม้ ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ฐานการตัดตัวอักษร ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ฐานการผูกผ้าและการจับ
ผ้า โดยจัดขึ้นเมื่อวัน ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผู้เรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดจากผู้ มีประสบการณ์ตรง ฝึกปฏิบัติ
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ฝึกสร้างสรรค์ผลงาน และระดมความคิดแต่ละกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่จนภารกิจของกลุ่มเสร็จ และมีการกากับติดตาม
ผลการดาเนินงานและการนาไปใช้แต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ขั้น 4 คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน โดยจัดทา
เอกสารสรุปสาระสาคัญจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง เผยแพร่เอกสารสาระสาคัญต่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นา
เทคนิ ค วิ ธี ก ารไปปรั บ ใช้ บุ ค ลากรสามารถน าไปต่ อ ยอดและใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก รและสะสมเป็ น
ความสามารถเฉพาะบุ ค คลได้ ด้ ว ย ทั้ ง นี้ เผยแพร่ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรส านั ก งานอธิ ก ารบดี และทางเว็ บ ไซต์
http://ga.kpru.ac.th/th ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี
ขั้น 5 คณะกรรมการจั ดการความรู้ ได้บันทึกการนาประสบการณ์จากการทางาน และการ
ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ม าแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และสกั ด “ขุ ม ความรู้ ” โดยบั น ทึ ก รวบรวม ขุ ม ความรู้ จากผู้ มี
ประสบการณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรสามารถนาไปศึกษาและพัฒนาแต่ละบุคคลได้
ขั้น 6 คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้จดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้
งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น องค์ความรู้
ที่ได้จากการจัดการความรู้ ได้แก่ ทักษะการจัดดอกไม้แบบมืออาชีพ ทักษะการการผูกผ้าและการจับผ้าประดับ
แบบมืออาชีพ และทักษะการตัดตัว อักษรส าหรับป้ายและพิธีการต่างๆ บุคลากรสังกัด กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี สามารถสนับสนุนกิจกรรมของงานอาคารสถานที่ได้ กรณีที่มีกิจกรรมแบบเร่งด่วนหรือซ้าซ้อนในเวลา
เดียวกัน หรือสามารถช่วยกันในหน่วยงานในการจัดสถานที่ได้แบบมืออาชีพ หรือกิจกรรมอื่นที่สนองต่อนโยบาย
ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี
3.คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบผู้ช่วยวิทยากร แต่ละกลุ่มกิจกรรม ซึ่งเป็น
บุคลากรในสังกัดกองกลาง ที่พอมีความสามารถอยู่บ้าง เพื่ออานวยความสะดวกและช่วยวิทยากรหลักในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด
4.คณะกรรมการจัดการความรู้ สรุปผลการดาเนินงานและนาข้อเสนอแนะหรือประเด็นอื่นที่สาคัญไป
ปรับปรุงการดาเนินการการจัดการความรู้ในปีการศึกษาต่อไป
คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดการ
ความรู้เรื่อง ทักษะการจัดสถานที่สาหรับการประชุมสัมมนา และพิธีการต่าง ๆ โดยคณะทีมงานได้นาข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมโดยการส่งแบบสอบถาม ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จานวน 60 คน ได้รับแบบสอบถาม ที่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกข้อ
คาถาม คิดเป็นร้อยละ 100 จึงนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
พึงพอใจต่อโครงการจั ดการความรู้ ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46) เมื่อ
พิจ ารณาตามรายการ พบว่า ระดับ ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย = 4.81 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.42) รองลงมา คือ ความพึงพอใจสถานที่จัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสมและความรู้ ความสามารถของวิทยากรในการบรรยายให้ ความรู้ (ค่าเฉลี่ ย = 4.76, ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.52)
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จากการดาเนินการจัดการความรู้ การส่งเสริมและสร้างทักษะการจัดสถานที่สาหรับการประชุม สัมมนา
และพิธีการต่างๆ บุคลากรสังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้ นาองค์ความรู้ที่ได้ ไปใช้ได้จริง และสามารถ
ให้บริการหน่วยงานภายนอก และสามารถให้บริการในการจัดสถานที่ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้จริง
อาทิเช่น
1. การดาเนินการจัดสถานที่ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ ในการตกแต่งสถานที่ ตกแต่งดอกไม้ที่ปรัมพิธี
การตัดตัวอักษรสาหรับชื่องาน
2. การจัดสถานที่ในงานบาเพ็ญกุศล ฌาปณกิจ และทาบุญ 7 วัน ของผศ.วิเชียร รักการ ได้แก่ การจับผ้า
ที่เต็นท์รับแขก การตัดตัวอักษรชื่องาน การจับผ้าตกแต่งลายสาหรับโต๊ะวางของที่ระลึก และจัดตกแต่งดอกไม้
ประดับพิธีทาบุญ 7 วัน
3. การตัดตัวอักษรชื่องาน โครงการนาเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 2
คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้สรุปผลการดาเนินงาน และแนวทางในการดาเนินงานต่อไป องค์ความรู้
ที่ได้ และรายงานผลการดาเนินการจัดการความรู้ เรื่อง ทักษะการจัดสถานที่สาหรับการประชุม สัมมนา และพิธี
การต่าง ๆ นาไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกลาง สานักงานอธิการบดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่สนใจทั่วไป และยังคงพร้อมใจรวมพลังในการให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการจัดสถานที่ของงาน
อาคารสถานที่ หรือมีผู้มาขอใช้บริการทั้งจากบุคลากรภายใน หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลภายนอก
และจากกระบวนการจัดการความรู้ ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี ทาให้บุคลากรสังกัดสานักงาน
อธิการบดี มีความเชี่ยวชาญ ในการถ่ายทอดประสบการณ์ จึงได้รับการติดต่อขอใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก
บุคลากร และบุคคลภายนอก ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
คณะกรรมการจัดการความรู้ เล็งเห็นว่า ด้วยกระบวนการของการจัดการความรู้ และนาทฤษฎีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative
learning group) ที่นามาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ได้อย่างดีและสามารถเกิดทักษะ
พัฒนาความสามารถของแต่ละบุคคลได้ดี รวมถึงการกระตุ้น การส่งเสริม ความรักความสามัคคีการทางานเป็นหมู่
คณะได้เป็นอย่างดี ประกอบกับทักษะที่ฝึกให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้
สนับสนุนและสนองตอบนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้เป็น
อย่างดีอีกด้วย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี จึงให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ระดับบุคคลและองค์กร ซึ่งถูก
กาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัยและของหน่ว ยงานและ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้การเรียนรู้
ฝังลึก ลงไปในการปฏิบัติจริง และมีระบบการติดตามการรายงานความก้าวหน้าเพื่อนาไปสู่นวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการวางแผนพัฒนาหน่วยงาน บุคคล อัตรากาลังคน และสนองตอบนโยบายของ
มหาวิทยาลัยได้
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ตัวบ่งชี้ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดสมรรถนะหลักของหน่วยงานที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยดาเนินงานได้บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความสามารถให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักที่กาหนด
มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จาเป็นและทันสมัยให้กับบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการให้บริการ และมีความสามารถในการให้บริการแทนกันได้ที่
ครอบคลุมเรื่องสาคัญ อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- สามารถตอบคาถามพื้นฐานให้กับผู้รับบริการได้
- สามารถแก้ไข/รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตามมาตรฐานการให้บริการ
- การสื่อสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต
4. มีการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและนาไปปรับปรุงให้บุคลากรมีสมรรถนะที่
สูงขึ้น
5. มี แ ผนหรื อ ระบบการเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ส นั บ สนุ น ความต้ อ งการของ
มหาวิทยาลัยและการพัฒนาตนเองของบุคลากร อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- พิจารณาถึงสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน
- ปรับปรุงการให้บริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
- การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ
- การผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนการปรับปรุงผลการดาเนินการของหน่วยงาน และการสร้างนวัตกรรม
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(เกณฑ์ 1) มีการกาหนดสมรรถนะหลักของหน่วยงานที่สนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยดาเนินงานได้บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
1. สมรรถนะหลักขององค์กร
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความโดดเด่นตามพันธกิจด้านบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย ฯ โดยการแบ่งงานคานึงถึงลักษณะตามหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพงาน และ
คุณลักษณะเฉพาะ ให้ความสาคัญกับการบริหารคนเพื่อส่งผลไปถึงความสาเร็จขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้การ
บริหารจัดการหน่วยงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงมีการวิเคราะห์
สมรรถนะหลั ก ของหน่ ว ยงาน เพื่ อ จะได้ พั ฒ นาบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานให้ มี ส มรรถนะเป็ นไปตามที่ ก าหนด
การกาหนดสมรรถนะหลักของหน่วยงานวิเคราะห์จากขอบเขตหน้าที่งานตามโครงสร้าง และลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบในงานมาเป็นกรอบในการกาหนดสมรรถนะหลัก รวมถึงค่านิยม G - Teams และลักษณะโดยรวม
ของบุคลากร ทักษะความชานาญ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
และผลการประเมินต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดสมรรถนะหลัก จากนั้น ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อกาหนด
สมรรถนะหลัก ตามที่กาหนดไว้ในโครงร่างองค์กร จานวน 3 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การให้บริการและคาปรึกษา
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สานักงานสีเขียว กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสมัครสานักงานสีเขียว
2) จัดหาและนาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
และการให้ บ ริ ก าร 3) การประสานงานทั้ ง หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอกอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
เพื่อให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและลูกค้า ซึ่งทั้ง 3 สมรรถนะนี้บุคลากรทุกคนพึงมีอยู่
ในตัวบุคคลสามารถพร้อมที่จะถ่ายทอดจากหัวหน้างานสู่ผู้ปฏิบัติได้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ฟูมฟักและการเป็น
แบบอย่างของหัวหน้างานหรือรุ่นพี่ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีพร้อมทั้งไปบูรณาการการต่อยอดให้ กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยส่งผลถึงการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ในปีงบประมาณ 2565 ผู้บริหารและหัวหน้างานได้จัดประชุม เพื่อกาหนดทักษะความสามารถที่จาเป็น
ในการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และความจาเป็น
ทั้งด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังคนของกรอบอัตรากาลังและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทียบกับปัจจุบัน
ที่มีอยู่ จึงได้กาหนดกระบวนการทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) วิเคราะห์งาน โดยจัดทาคาบรรยายลักษณะ
งานของแต่ละบุคคล 2) ทบทวนภาระงานหลักของหน่วยงาน 3) วิเคราะห์สมรรถนะหลักของบุคลากรที่มีร่วมกัน
ของหน่วยงาน 4) สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย 5) จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร 6) รายงานผลการพัฒนา
บุ คลากร 7) ประเมิน ผลงานประจ าปี โดยประเมินจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ A2 ดัง ทักษะ
ความสามารถของบุคลากรในแต่ล ะประเภทของตาแหน่ งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และทักษะจาเป็ นที่
หน่วยงานได้วิเคราะห์ ดังตาราง 5.1-1 ทักษะที่จาเป็นของบุคลากรแต่ละตาแหน่งงาน
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ตารางที่ 5.1-1 ทักษะที่จาเป็นของบุคลากรแต่ละตาแหน่งงาน
ตาแหน่ง
ทักษะที่จาเป็น
นักวิชาการเงินและบัญชี
1. ระเบียบการเบิกจ่ายตามระเบียบการเงินของ
นักวิชาการพัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป
3. ระบบการเบิกจ่ายตามระบบ 3DGF
4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP)
5. การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวยการด้วย ICT หรือ
นวัตกรรม
6. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. การจัดทาระเบียบการประชุม
2. การจัดรายงานการประชุม
3. เทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุม
4. เทคนิคการจัดเตรียมเอกสารการประชุม
5. เทคนิคการประสานงาน/การประชุมนอกสถานที่
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการประชุม
7. ทักษะการประสานงานในด้านต่าง ๆ
8. การจัดทาผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
9. ทักษะการให้บริการ
10. ทักษะงานสารบรรณ การจัดทาหนังสือราชการทุก
ชนิด
11. ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
12. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน
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ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักประชาสัมพันธ์

บุคลากร

ทักษะที่จาเป็น
1. ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาเว็ปไซต์
2. ความรู้เกี่ยวกับงานระบบเครือข่าย
3. ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาระบบงานเครือข่ายเว็ปไซต์
และสารสนเทศ
1. มีทักษะด้านการสื่อสาร
2. มีความรู้ด้านการเขียนข่าว
3. มีความรู้ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
4. มีทักษะการประสานงาน
5. มีทักษะด้านการถ่ายภาพ
6. มีความรอบรู้เรื่องสื่อ
7. มีทักษะการพูดที่ดี
8. มีใจรักบริการ
9. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน
1. มีทักษะการจัดทาระเบียบการประชุม และการจัดทา
รายงานการประชุม
2. มีความรู้การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
3. มีความรู้และทักษะการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจา
4. มีความรู้และทักษะการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
5. มีความรู้และทักษะการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
6. มีความรู้และทักษะการรับรองคุณวุฒิ
7. มีความรู้และทักษะการโอนย้าย
8. มีความรู้และทักษะการจัดทาทะเบียนประวัติ
9. มีความรู้และทักษะมีความรู้และทักษะในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
10. มีทักษะการประสานงาน
11. มีความรู้และทักษะผลงานทางวิชาการ
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ตาแหน่ง
นิติกร

สถาปนิก

ทักษะที่จาเป็น
1. มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย เช่น กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์กฎหมายอาญา, กฎหมายวิธิพิจารณาความ ,
แพ่ง, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็นต้น
2. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาโดยเฉพาะการเขียน
บรรยายข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
3. มีความรู้และทักษะในการสอบสวน
4. มีความรู้และทักษะในการจัดทาสัญญา บันทึกความ
เข้าใจ
5. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน
1. ความรู้ด้านข้อกฎหมายในการก่อสร้างและควบคุม
อาคาร
2. ความรู้ด้านการออกแบบอาคารและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
3. ความรู้เบื้องด้านข้อระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ที่เกี่ยวข้องกับ
งานก่อสร้าง
4. ทักษะในการใช้โปรแกรมเพื่องานออกแบบและเขียน
แบบ
5. ทักษะการจัดทาประมาณราคางานก่อสร้างและ
รายการประกอบแบบ
6. ทักษะการวางแผนการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
7. ทักษะการประสานงานดาเนินงานที่เกี่ยวข้
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ช่างโยธา/ช่างเขียนแบบ

วิศวกรรมไฟฟ้า

ทักษะที่จาเป็น
1. ความรู้ด้านข้อกฎหมายในการก่อสร้างและควบคุม
อาคาร
2. ความรู้เบื้องด้านข้อระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ที่เกี่ยวข้องกับ
งานก่อสร้าง
3. ทักษะในการใช้โปรแกรมเพื่องานเขียนแบบการ
ก่อสร้าง
4. ทักษะการจัดทาประมาณราคางานก่อสร้างและ
รายการประกอบแบบ
5. ทักษะการประสานงานดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
1. ทักษะการบริหารจัดการ ช่วยให้จัดการเวลาการ
ทางานวางแผนอย่างเป็นระบบ
2. ทักษะทางภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารหรืออ่าน
คู่มืออุปกรณ์
3. ทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งพื้นฐานสาหรับอาชีพ
ด้านวิศวกรรม
4. ทักษะการพูดและนาเสนองาน การพูด การเรียบเรียง
ข้อมูล
5. ทักษะการเขียนในการนาเสนอข้อมูลและทาคู่มือ
6. ทักษะการแก้ปัญหาตัดสินใจ ไหวพริบการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าต่าง ๆ
7. ทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
8. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน
9. ทักษะการประสานงาน
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(เกณฑ์ 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความสามารถให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักที่กาหนด
มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จาเป็นและทันสมัยให้กับบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ
หน่วยงานใช้แผนบริหารและการพัฒนาบุคลากร ปี 2565 ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในโครงการต่าง ๆ ตามสมรรถนะหลักของหน่วยงานและสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน ในการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ดังนี้
1) จัดทาแนวปฏิบัติการเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรและประกาศใช้เพื่อความเป็นธรรมของบุคลากร
ทุกระดับ
2) จั ดโครงการพัฒ นาบุ คลากรทุก ระดั บ เช่น โครงการพัฒ นาสมรรถนะบุคลากร เช่น การอบรม
" การวิเคราะห์และการประเมินค่างานและการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลัก สาหรับบุคลากร สายสนับสนุน"
เพื่อประเมินเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565/
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกราฟิก ด้วย Canva” สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 23 - 24
มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3) โครงการพัฒนาบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน บุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมภายนอกปีละ 1 ครั้ง /1 คน โดยจัดหาหลักสูตร
จากทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทาเรื่องขอเข้าอบรมกับผู้อานวยการกองกลางและหัวหน้างาน จัดบุคลากร
ที่มีความต้องการพัฒนาทักษะที่ตรงกันไปด้วยกัน และยังมีการสนับสนุนให้จัดหาหลักสูตรการอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ ที่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่งตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จากการสนับสนุนดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มศักยภาพและทักษะให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้ใช้ความรู้และทักษะ
ใหม่ในที่ทางาน
4) ส่งเสริมให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในที่ทางานโดยมีการกาหนดให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
นาความรู้มาใช้และสอนงานแก่บุคลากรด้ว ยกัน เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานสอดคล้ องกับ
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และแผนพลิกโฉม เช่น การส่งเสริมและสร้างทักษะการจัดสถานที่สาหรับการประชุม
สัมมนา และพิธีการต่าง ๆ การฝึกอบรมการจับจีบผ้า การตัดตัวอักษร และการจัดดอกไม้ ให้กับบุคลากรทุกกลุ่ม
ร่วมกัน และการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการให้สอบปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้พิจารณาเพิ่มขึ้นร้อยละ10
และในปีงบประมาณ 2565 มีการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีที่นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระบบ
พัฒนาบุคลากร HRD ที่พัฒนาขึ้น
5) บูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้นาระบบพัฒนาบุคลากร HRDS ไปใช้สาหรับการ
วางแผน และการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้เป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน และใช้
เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร
6) สรุปและรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงสมรรถนะ
ของหน่วยงาน
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(เกณฑ์ 3) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการบริการ และมีความสามารถในการให้บริการแทนกันได้ที่
ครอบคลุมเรื่องสาคัญ อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- สามารถตอบคาถามพื้นฐานให้กับผู้รับบริการได้
- สามารถแก้ไข/รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตามมาตรฐานการให้บริการ
- การสื่อสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการบริการ และสิ่งอานวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ โดยในแต่ละงานมีการให้บริการที่หลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งการบริการต่าง ๆ จะต้องมี
กระบวนการในการให้บริการและระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
การบริการ และมีความสามารถในการบริการแทนกัน จะต้องวิเคราะห์จากผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการปีที่ผ่านมา วิเคราะห์จากคู่มือการปฏิบัติงานที่อาจมีกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป/วิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันภายใต้สถานการณ์วิกฤต มาวางแผนการให้บริการต่าง ๆ และวางแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลภายในหน่วยงาน จากผลการประเมิน และการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปหน่วยงานได้นามาประชุมเพื่อ
พัฒนาการให้บริการ ให้แต่ละงานประสานให้เป็นที่น่าพึงพอใจ และถูกต้อง โดย
1. ลดขั้นตอนการให้บริการ ในรูปแบบออนไลน์ เช่น การขอออกหนังสือตรวจสอบสิทธิ การขอหนังสือ
รับรองเงินเดือน และหนังสือรับรองปฏิบัติงาน การขออนุญาตใช้รถของมหาวิทยาลัย การขอใช้ห้องประชุมใน
รูปแบบออนไลน์
2. จัดทาป้ายป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกจุดบริการ ป้ายแสดงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ ป้ายแสดงขั้นตอน
การทางาน
3. การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอหลังการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ
ให้ทันท่วงทีเป็นระเบียบการเงิน เป็นต้น
จากนั้นนาสิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขจากการประเมินมาพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางด้านการบริการ และ
สามารถให้บริการแทนกันได้ กระทาโดย 1) หัวหน้างานจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในงาน
2) การจัดระบบพี่เลี้ยงให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 3) มอบหมายงานกันกรณีไม่อยู่ 4) รับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการด้วยตนเองหรือจากระบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถที่จะ
ให้ข้อมูลการบริการต่าง ๆ แทนกันได้
ปัจจุบัน หน่วยงานได้มีการทบทวนผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการให้บริการเป็นประจาทุกปีเพื่อให้
แน่ใจว่าสามารถตอบสนองงานด้านบริการที่นาไปสู่ความสาเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ได้ และได้มีการปรับปรุงข้อ
คาถามการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สามารถทางาน
แทนกันได้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการให้บริการดังกล่าว โดยมีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.591
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(เกณฑ์ 4) มีการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและนาไปปรับปรุงให้บุคลากรมีสมรรถนะที่
สูงขึ้น
การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มีการกาหนดวิธีการประเมินผลที่เป็นธรรม มีหลักฐาน
ในการตรวจสอบได้ การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทาแบบประเมิน มีการกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินก่อนที่จะทาการประเมิน มีกระบวนการประเมินผล ดังนี้ 1) กาหนดกรอบสมรรถนะบุคลากร
2) จัดทาหลักเกณฑ์การวัดและประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร 3) ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตาม
เกณฑ์ที่กาหนด 4) ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 5) นาผลไปปรับปรุงสมรรถนะบุคลากร ซึ่งจาก
กระบวนการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ดังกล่าว ได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนา เช่น
ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เชื่อมโยงในหลาย ๆ ตัวชี้วัด ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การศึกษา การพัฒนาบุคลากร การเข้าสู่ตาแหน่งระดับชานาญการ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานอยู่ในระดับร้อยละ 93.02 โดยมีแผน
ปรับปรุง
1) ให้มีการจัดโครงการพัฒนาคณะบุคลากรปีละ 1-2 ครั้ง
2) จัดทาบันทึกข้อความกระตุ้นการเข้าสู่ตาแหน่งให้มากขึ้น
3) การกาหนดให้ทบทวนภาระงานหลักของบุคคลและหน่วยงาน
4) จัดส่งบุคลากรเข้าทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ปีละ 2 ครั้ง
5) ส่งเสริมให้เป็นวิทยากรหรือพี่เลี้ยงในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่น
ซึ่งมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในอันที่จะทาให้มี
บุคลากรที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(เกณฑ์ 5) มีแผนหรือระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย
และการพัฒนาตนเองของบุคลากร อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- พิจารณาถึงสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน
- ปรับปรุงการให้บริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
- การถ่ายโอนความรู้บุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ
- การผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนการปรับปรุงผลการดาเนินการของหน่วยงาน และการสร้างนวัตกรรม
การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโต และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานที่จาเป็นและทันสมัย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้ทาการวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยรวบรวม
ความต้องการจากความต้องการขององค์กร ได้แก่ 1) สมรรถนะหลักขององค์กร ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
การบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการ การปรับปรุงผลการดาเนินงาน การสร้างนวัตกรรม และการมุ่งเน้น
ลูกค้า 2) ความต้องการในงาน ได้แก่ ความรู้ในงาน และการปฏิบัติงาน 3) จากผลการประเมินบุคลากร
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ได้แก่ การประเมินจากประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน จากนั้นกาหนดให้หัวหน้างานดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนและเส้นทางในทักษะวิชาชีพ หากพบว่ามีการพัฒนาในหลายด้าน จะวางแผนให้ครอบคลุมในระยะเวลา
1 - 5 ปี เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้กันภายในองค์กร โดยผู้รับผิดชอบกระบวนการในแต่ละงานจะกาหนด
วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะงานนั้น ๆ ได้แก่ 1) กาหนดให้บุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา และศึกษาดูงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรประจางานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้อัตราจานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต้องได้ 60 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 2) การ
มอบหมายงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานปกติ หรือให้เรียนรู้ทักษะใหม่ที่จาเป็น เช่น การเป็นคณะทางานใน
โครงการต่าง ๆ หรือให้เรียนรู้ทักษะใหม่ที่จาเป็นเช่นการเป็นคณะทางานในโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยการตั้งแต่การจัด
สถานที่ (ป้ายโครงการจับจีบผ้า จับจีบโต๊ะลงทะเบียน ตะแกรงนิทรรศการการจัดแจกันดอกไม้) 3) นาความรู้ที่
ได้มาจัดทานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายในงาน 4) จัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อ
ถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการให้สามารถทางานแทนกันได้ สาหรับการสืบทอด
ตาแหน่ง มุ่งเน้นตาแหน่งผู้บริหารและหัวหน้างาน ซึ่งมีความสาคัญในการวางเส้นทางความก้าวหน้า
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถตามความเหมาะสมโดยในแต่ละตาแหน่งจะมีกรอบอัตรากาลังรองรับ
ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จของวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยในปีการศึกษา 2564 (มิ.ย. 64 – ก.ค. 65) ปีงบประมาณ
2565 (ต.ค. 2564 – มิ . ย. 2565) มี ผ ลการด าเนิ น งานของสายสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร
คิดเป็นร้อยละ 93.02 และมีแนวทางเสริม ดังนี้
แนวทางเสริมพัฒนาการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีตาแหน่งทางวิชาชีพระดับชานาญการสูงขึ้น และพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการเลื่อนระดับตาแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าตามตาแหน่งงาน
(Career Path) และเกิดความก้าวหน้าในสายงานวิชาการหรือวิชาชีพ จึงได้จัด ทาโครงการวิเคราะห์และการ
ประเมินค่างานและการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลัก สาหรับบุคลากร สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565
2. พัฒนาหน่วยงานให้มีการใช้และพัฒนานวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาในงานหรือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในระดับชาติ
3. ปรับปรุงการให้บริการและการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อลูกค้าที่สอดคล้องกับความผูกพัน
ของลูกค้า และบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ที่ การปฏิบัติการ 6
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการออกแบบกระบวนการทางานที่สาคัญของหน่วยงาน ทั้งกระบวนการหลัก ( Core Process ) และ
กระบวนการสนับสนุน ( Support Process ) และมีการกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
2. มีการนากระบวนการทางานไปสู่ปฏิบัติโดยการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญรวมถึงมี
วิธีการในการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดการแปรปรวนของกระบวนการและสามารถให้ผลการ
ดาเนินการที่บรรลุเป้าหมาย
3. มีการวัดด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการทางานโดยกาหนด
ตัววัดที่สาคัญ เช่น
- นาเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ รวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่นๆ มาพิจารณา
ในกระบวนการทางาน
- ป้องกันการทางานผิดพลาดของการปฏิบัติงานและให้บริการ และการทางานซ้า
- ลดการสูญเสียผลิตภาพของลูกค้า/ผู้รับบริการให้น้อยที่สุด
4. มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุม ถูกต้อง โดยมีการระบุ
ขั้นตอน ระยะเวลา และข้อมูลจาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานไว้ในคู่มือฯ อย่างชัดเจน รวมถึงการ
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และค้นหาข้อมูลได้ง่าย
5. มีการพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีจากกระบวนการทางานที่สาคัญ
หน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการบริหารงานภายใต้โครงสร้างการดาเนินงานของสานักงาน
อธิการบดี โดยมีผู้อานวยการกองกลางเป็นผู้นาการขับเคลื่อน ทั้งยังมีการกระจายอานาจในการบริหารงานลงมายัง
หัวหน้างาน มีการจัดประชุมหน่วยงานโดยการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน มาทบทวน ปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นการพิจารณาการกาหนดกระบวนการทางานที่สาคัญ
และกระบวนการสนับสนุนเพื่อตอบสนองความสาเร็จการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และการพัฒนา
หน่วยงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดียังเปิดรับเสียงจาก
ผู้ใช้บริการของหน่วยงาน รวมถึงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมาทบทวนและเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอีกด้วย ในรูปแบบการบริหารแบบห่วงโซ่อุปทาน ตามรูปที่ 1-1.6
(เขียนแบบห่วงโซ่อุปทาน) แผนผังกระบวนการบริหารงานหน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี
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แผนการ
ปฏิบตั งิ าน

กระบวนการ
ปฏิบตั งิ าน

ความต้องการ / ความพึง
พอใจ จากกลุม่ ผูใ้ ช้บริการ

รูปที่ 1-1.6แผนผังกระบวนการบริหารงานหน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี (เขียนแบบห่วงโซ่อุปทาน)
โดยหน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดีได้ออกแบบกระบวนการทางานเป็นการนาเครื่องมือของ
กระบวนการ Input Output Outcome และ Process มาเป็นตัวช่วยในการวางกรอบแนวทางการดาเนินงาน ดัง
รูปที่ แผนผังแสดงกระบวนการสาคัญของการปฏิบัติงาน หน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี 2-1.6
การรับเสียงการผู้ใช้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
INPUT
พันธกิจของหน่วยงานกองกลาง
พัฒนางานด้านบริการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
ดาเนินงานตามนโยบาย
สานักงานสีเขียว
ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาสังคม

PROCESS
การบริหารจัดการหน่วยงานกองกลาง
หลักการการกระจายอานาจการ
บริ ห ารงานจากผู้ อ านวยการสู่
หัวหน้าหน่วยงาน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ภ า ย ใ ต้
แนวความคิด ECRS

SUPPORT PROCESS
การให้ บริก ารด้า นวิชาการ เช่น การเปิดพื้ นที่เพื่ อ เป็ นแหล่งเรีย นรู้ด้นการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
เพิ่มโอกาสในการจัดหารายได้ เช่น การเปิดหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาชีพ ,
การจาหน่ายปุ๋ยหมักจากเศษขยะใบไม้ภายใต้โครงการสานักงานสีเขียว เป็นต้น

OUTPUT
มี ก าระบวนงานบริ ก ารที่ ทั น สมั ย
เข้ า ถึ ง ง่ า ย เกิ ด ความรวดเร็ ว ในการ
ปฏิบัติงาน
บุ ค ลากรได้ รั บ การสนั บ สนุ น ในการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านได้ ดี
ยิ่งขึ้น
มีพันธมิตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
สร้างสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน
OUTCOME
ผู้ ใช้ บริ ก ารเกิด ความพึง พอใจในการ
ให้บริการของหน่วยงาน
มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
สามารถดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมไป
ยังหน่วยงานอื่นๆได้มากขึ้น
เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

รูปที่ ตารางแสดงกระบวนการสาคัญของการปฏิบัติงาน หน่วยงานกองกลาง 2-1.6 สานักงานอธิการบดี
การเขียนกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน
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การให้บริการตามคาขอ
ใช้บริการ

Step 4

สอบถามข้อมูล
ผู้ใช้บริการ (เพื่อการ
ประสานงานและติดตาม
การให้บริการ)

Step 3

การแจ้งความต้องการ
การใช้บริการภายใน
หน่วยงาน โดยปัจจุบัน
มี 2 ช่องทาง คือ
1. กรองแบบคาขอใช้
บริการ ณ ที่ตั้ง
2. กรองแบบคาขอใช้
บริการผ่านทางระบบ
สารสนเทศ

Step 2

Step 1

ตามที่หน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานในการให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีการให้บริการในหลากหลายงานโดยแต่ละงานมีการให้บริการงานที่แตกต่างกันออกไปตามแต่
ภารกิจของแต่ละงาน ทั้งนี้หน่วยงานกองกลาง ได้กาหนดขั้นตอนหลักในการให้บริการงาน
ขั้นตอน ดังนี้ 4 ตามขั้นตอน
การติดตามผลและการ
ประเมินความพึงพอใจ
หลังใช้บริการ

รูปที่ 3-1.6 ขั้นตอนการให้บริการหลักทุกงานภายในหน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี
จากข้างต้นหน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการบริการงานโดยการกระจายอานาจการบริหาร
ลงสู่งาน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานตามภาระงานหลักของหน่วยงาน ดังนี้

สานักงานอธิการบดี
กองกลาง
งานการเจ้าหน้าที่

งานเลขานุการ

งานพัสดุ

งานการเงิน

งานประชาสัมพันธ์

งานอาคารสถานที่

งานบริหารทั่วไป

และนิติการ
งานธุรการ

งานสวัสดิการ

งานพัฒนาเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานไฟฟ้าและอนุรักษ์
พลังงาน
งานยานพาหนะ

งานวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา

รูปที่ .1.64 แผงผังโครงสร้างหน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี

84
ในการปฏิบั ติงานในแต่ ล ะงานของหน่ว ยงานกองกลางส านั ก งานอธิ การบดี อยู่ภ ายใต้ข้อ กฎหมาย
ข้อกฏหมาย , ข้อกาหนด กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในแต่ละงาน เช่น ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ข้ อ กฎหมายด , ควบคุ ม อาคาร ้า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย , ข้ อ ระเบี ย บด้ า นการเงิ น และพั สดุ ,
ข้อระเบียบงานสารบรรณ ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการ เป็นต้น ซึ่งจากการปฏิบัติงานที่ต้อง ,
ข้อระเบี ย บ ดังกล่ าวข้างต้นส่ งผลให้ หน่ วยงานในแต่ละงานมีการจัดทาแนวทา , อยู่ภ ายใต้ข้อกฎหมาย งการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการโดยมีการกาหนดขั้นตอนและวิธี การให้บริการอย่างชัดเจน สอดคล้องกับข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงานราชการ มีการแนะนาประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
ให้บริการในแต่ละงาน ทั้งยังสามารถตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้
ตารางที่ 6.1-5 ตารางแสดงข้อกาหนดที่สาคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี
การบริการของหน่วยงาน
กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานทั่วไป
ข้อระเบียบงานสารบรรณ
ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการ
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
ข้อระเบียบงานสารบรรณ
ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการ
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
งานการเงินและบัญชี
ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการ
พรบ.ด้านการเงินและพัสดุ
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
งานประชาสัมพันธ์
ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการ
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
พรบ.ด้านการเงินและพัสดุ
ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการ
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
งานเจ้าหน้าที่และนิติกร
ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการ
พรบ.มหาวิทยาลัยฯ
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
งานเลขานุการ
ข้อระเบียบงานสารบรรณ
ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการ
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
งานอาคารสถานที่
พรบ.ด้านการเงินและพัสดุ
ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการ
ข้อกฎหมายควบคุมอาคาร
ข้อกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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การบริการของหน่วยงาน

กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
พรบ.ด้านการเงินและพัสดุ
ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการ
ข้อกฎหมายควบคุมอาคาร
ข้อกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
รูปที่ 1.6-5 ตารางแสดงข้อกาหนดที่สาคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี
การปฏิบัติงานตามภาระงานหลักของงานและงานในหน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดีมุ่งเน้นงาน
ให้บริการที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามหลักการดาเนินงานตามพันธกิจ ของหน่วยงาน พร้อม
กันนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานกองกลาง สานักงาน
อธิการบดียังพร้อมรับมือและสร้างความท้าทายในการดาเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกระบวน
การสร้างความมั่นคงในความก้าวหน้าของสายอาชีพ การกาหนดพันธกิจที่เอื้อต่อการสร้างความรักความสามัคคีใน
หมู่คณะ โดยทั้งนี้ยังมีการผลักดันให้งานย่อยมีการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เกิดการลดรอบของ
การปฏิบัติงาน โดยจะเห็นได้ว่าหน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการส่งคา
ขอใช้บริการ เช่น ระบบพัฒนาบุคลากร HRDS , ระบบสานักงานอัตโนมัติ (E-office) , ระบบขอจัดสถานที่และ
แจ้งซ่อม (งานอาคารสถานที่) , ระบบคาขอใช้ห้องประชุม (อาคารเรียนรวมและอานวยการ อาคาร 14 ) , ระบบ
ค้นห้องเรียน , ระบบข้อมูลบุคลากร , ระบบประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ทั้งใน
รูปแบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://ga.kpru.ac.th/ ทั้งในส่วนคอมพิวเตอร์และทางเครื่องโทรศัพท์แบบพกพา

รูปที่ -1.66 ภาพแสดงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อลดรอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานกองกลาง
สานักงานอธิการบดี
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ทั้งนี้ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ยังเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนส่งเสริม การจัดโครงการให้ความรู้
ต่ อ บุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ก าแพงเพชรในการจั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ การวิ เ คราะห์ ค่ า งาน ,
เพื่อเป็นการพัฒนาคน พัฒนางาน ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ กาแพงเพชร ในส่วนของหน่วยงาน
กองกลาง สานักงานอธิกาบดี ยังมีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ โดยสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ลิงค์เว็บไซต์ในการสืบค้นข้อมูลคู่มือของหน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี
https://ga.kpru.ac.th/investigate/work_manual ทั้งยังมีการทบทวนปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ การ
ปฏิบัติงานต่างที่สามารถสื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ ทาให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานและการให้บริการที่รวดเร็ว
ถูกต้องมีความเป็นธรรมเท่าเทียมตามหลักธรรมภิบาล
ปัจจุบันในปีงบประมาณ เล่ม 7 กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีคู่มือปฏิบัติงาน จานวน 2565
โดยกระบวนงานหลักมีทั้งปรับปรุงและงานใหม่ โดยได้ทาการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่สามารถสื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ ทาให้
เกิดแนวทางการปฏิบัติงานและการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องมีความเป็นธรรมเท่าเทียมตามหลักธรรมาภิบาล ดัง
ตารางที่ 7-1.6 คู่มือปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565
ที่
1
2
3
4
5
6
7

เรื่อง
การจั ดทาหนั งสื อราชการอิเล็ กทรอนิกส์ ด้ว ยระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม
การไปราชการและยืมเงินทดรองจ่าย (ฉบับปรับปรุง)
การจัดทารายงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วิธีบันทึกบัญชีในระบบ มิติ เงินรับฝากและเงินประกันค่าประกันของเสียหาย 3 (ฉบับปรับปรุง)
การลงทะเบียนรับส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ของมหวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ด้วยระบบ
สานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) (ฉบับปรับปรุง)
การตรวจสอบรายรับ รายจ่าย บัญชีประจาวัน (ฉบับปรับปรุง)

จากการพัฒนางานและพัฒนาคู่มือต่าง ๆ ที่หลากหลาย พร้อมปัญหาอุปสรรคทั้งต่อการปฏิบัติงานและ
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีจากกระบวนการทางานที่สาคัญ โดย
กาหนดให้ทุกหน่วยงานดาเนินการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี ปีละ 1 / เรื่อง 1หน่วยงาน ภายใต้โครงการนาเสนอ
น วั ต ก ร ร ม / แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ส า ห รั บ บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ซึ่ ง ก อ ง ก ล า ง ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ได้มีการนาปัญหาในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับภาระงานมาจัดทาเป็นโครงการการจัดการความรู้ที่ให้บุคลากร
ทุ ก ระดั บ สามารถปฏิ บั ติ แ ละใช้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ เชื่ อ มโยงไปในการพั ฒ นาบุ ค ลากรระดั บ
News kill ได้ คื อ การส่ ง เสริ ม และสร้ า งทั ก ษะการจัด สถานที่ ส าหรั บการประชุม สั ม มนา และพิ ธี ก ารต่ างๆ
การจับจีบผ้า โต๊ะ ตะแกรง การจัดดอกไม้ และการตัดตัวอักษรป้ายชื่อโครงการต่าง ๆ มีการถ่ายทอดให้บุคลากร
ปฏิ บั ติ เมื่ อ วั น ที่ โดยบุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ แ ละใช้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ได้ เ ช่ น กั น 2565 พฤษภา คม 5
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ซึง่ บุคลากรสังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้นาองค์ความรู้ที่ได้ ไปใช้ได้จริง และสามารถให้บริการหน่วยงาน
ภายนอก และสามารถให้บริการในการจัดสถานที่ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้จริง อาทิเช่น
การดาเนินการจัดสถานที่ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ ในการตกแต่งสถานที่ ตกแต่งดอกไม้ที่ปรัมพิธี .1
การตัดตัวอักษรสาหรับชื่องาน
7 การจัดสถานที่ในงานบาเพ็ญกุศล ฌาปณกิจ และทาบุญ .2วัน ของผศ.วิเชียร รักการ ได้แก่ การจับผ้า
ที่เต็นท์รับแขก การตัดตัวอักษรชื่องาน การจับผ้าตกแต่งลายสาหรับโต๊ะวางของที่ระลึก และจัดตกแต่งดอกไม้
ประดับพิธีทาบุญ วัน 7
2 การตัดตัวอักษรชื่องาน โครงการนาเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ .3
คณะกรรมการจั ด กา รความรู้ ได้ ส รุ ป ผลการด าเนิ น งาน และแนวทางในการด าเนิ น งานต่ อ ไป
องค์ความรู้ที่ได้ และรายงานผลการดาเนินการจัดการความรู้ เรื่อง ทักษะการจัดสถานที่สาหรับการประชุม สัมมนา
และพิธีการต่างๆ นาไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกลาง สานักงานอธิการบดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจทั่วไป และยังคงพร้อมใจรวมพลังในการให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการจัดสถานที่
ของงานอาคารสถานที่ หรือมีผู้มาขอใช้บริการทั้งจากบุคลากรภายใน หน่วยงานต่างๆ และบุคคลภายนอก
และจากกระบวนการจัดการความรู้ ของกองกลาง สานักงานอธิการ บดี ทาให้บุคลากรสังกัดสานักงาน
อธิการบดี มีความเชี่ยวชาญ ในการถ่ายทอดประสบการณ์ จึงได้รับการติดต่อขอใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก
บุคลากร และบุคคลภายนอก ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
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ตัวบ่งชี้ 7 ผลลัพธ์
เกณฑ์ 1 ผลลัพธ์ของตัววัดที่สาคัญด้านการสื่อสารของผู้นาระดับสูงและการสร้างความผูกพันกับ
บุคลากรและลูกค้า ผู้รับบริการ/ผลลัพธ์ด้านจริยธรรมและภาระความรับผิดชอบในการกากับดูแล
องค์กรของผู้นาและคณะกรรมการกากับดูแลหน่วยงาน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีมาตรการสร้างงานบริการและการสร้างความผูกพันต่อลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว แม่นยา
ซึ่งในการสร้างความผูกพันของลูกค้าหรือการให้ลูกค้าประทับใจในการบริการและการปฏิบัติงานนั้น จากนั้น
คณะทางานได้ออกแบบสอบถามระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อหน่วยงาน โดยได้มีการจัดทาแบบ
ประเมินภาพลักษณ์องค์กรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ได้รับผลกระทบจาก
การดาเนินการและความสาเร็จของสถาบัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและภายนอก ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา ผู้รับจ้าง/ผู้ประกอบการ/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป
หน่วยงานราชการ มีผลการประเมินภาพลักษณ์ของหน่วยงาน จากด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม ดังนี้
1. ผลประเมินความผูกพันของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีต่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2564/
ปีงบประมาณ 2565 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02 โดยจาแนกออกเป็น 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนี้
1) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 4.21
2) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.32
3) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.96
4) ด้านวัฒนธรรมองค์กร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.25
5) ด้านการบริหารงานของผู้บริหารรวมถึงการสื่อสารของผู้บริหาร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.95
6) ด้านสวัสดิการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.59
7) ด้านการพัฒนาบุคลากร/เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.87
2. ผลประเมินความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 จาแนกเป็นความพึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ ของกองกลาง สานักงาน
อธิการบดี 5 ด้าน ดังนี้
1) ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.25
2) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.33
3) ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.32
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.33
5) ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับใด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.31
ซึ่งผลการประเมินมีความสอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 4 พันธกิจของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ได้มีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลรายงานต่อกองกลาง สานักงานอธิการบดี เพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุงและ
เป้าหมายปี 70 อยู่ในระดับมากที่สุด พร้อมทั้ง กาหนดให้บุคลากรศึกษามาตรฐานการให้บริการในปีงบประมาณ
2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ISO งานบริการ ในปีงบประมาณ 2567
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ผลประเมินความผูกพันของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มตี อ่ หน่วยงาน
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4.21

4.32

3.96

4.25

3.95

3.59

3.87

ดังรูปที่ 7.1-1 ผลประเมินความผูกพันของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีต่อหน่วยงาน
ผลประเมินความผูกพันของลูกค้าที่มีตอ่ หน่วยงาน
4.34
4.32
4.3
4.28
4.26
4.24
4.22
4.2

4.33

4.32

4.25

ดังรูปที่ 7.1-2 ผลประเมินความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อหน่วยงาน

4.33
4.31
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การดาเนินงานต่าง ๆ ผู้อานวยการได้กาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินงานที่เชื่อมโยงการดาเนินงาน
ต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร สาหรับการขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานภายในกองกลาง ที่ได้ร่วมรับผิดชอบการดาเนินงานและ
การประเมินคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร จะดาเนินการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในสานักงาน
อธิการบดี ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กากับดูแล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงาน
อธิการบดีพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 40 คน มีผลการประเมินรายข้อ ดังนี้
ตารางที่ 7.1-3 ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาล
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3

พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ด้านการบริหารจัดการ
มีแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างชัดเจน
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามที่กาหนดไว้อย่างดี
มีการชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานและนโยบาย
ต่อบุคคลทุกระดับ
แต่งตั้งบุคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะกับงาน
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มีระบบกากับติดตาม ปรับปรุงและประเมินผลงานที่ดี
จัดระบบสื่อสารในองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
มีความรู้และทักษะทางการบริหารจัดการ
ด้านความเป็นผู้นา
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี
กล้าคิดกล้าตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างมี/
ประสิทธิภาพ
มีความเป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างที่ดี
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสุขุมรอบคอบ
มีความเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้านธรรมาภิบาลในการบริหาร
มีการดาเนินงานอย่างครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
วางแผนไว้
การบริหารจัดการได้ผลงานคุ้มค่าสมทรัพยากรงบประมาณ และ
เวลาที่ใช้ไป
บริหารงานสาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนดและตรงตามความ
ต้องการของบุคลากรและผู้รับบริการโดยรวม

147.13
156
153
139

3.68
3.90
3.83
3.48

142
141
154
140
152
150.50
144
153
152

3.55
3.53
3.85
3.50
3.80
3.76
3.60
3.83
3.80

0.75
0.82
0.74
0.91
0.79

138
157
159
149.70
153

3.45
3.93
3.98
3.74
3.825

0.81
0.73
0.77

152

3.8

0.79

153

3.825

0.68

0.74
0.78
0.72

0.90
0.78
0.69

0.81
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ข้อ
4
5
6
7
8
9
10

พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย

มีความสานึกในความรับผิดและรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้น
บริหารงานอย่างโปร่งใส โดยมีกระบวนการตรวจสอบภายใน
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบ
บริหารงานโดยมีการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการ
ตั ด สิ น ใจการด าเนิ น งานให้ แ ก่ บุ ค ลากรใน คณะ หน่ วยงาน/
อย่างเหมาะสม
การบริหารงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
บริหารงานโดยคานึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับ
หารปฏิบัติ
มีกระบวนการหาข้อสรุปและการตัดสินใจด้วยความเห็นพ้อง
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ในการบริหารงาน
เฉลี่ย

142

3.55

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.75

154

3.85

0.70

146

3.65

0.89

157

3.925

0.73

142

3.55

0.88

144

3.6

0.87

154

3.85

0.66

149.04

3.73

จากผลการประเมินดังกล่าว พบว่า มีผู้อานวยการกองกลาง มีผลการบริหารงานและ
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อแยกรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านความเป็นผู้นา ค่าเฉลี่ย 3.76 รองลงมาคือด้านธรรมาภิบาลในการบริหาร 3.74 รองลงมาอันดับที่สาม คือ
ด้านการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย 3.68 ตามลาดับ
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เกณฑ์ 2. ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน รวมทั้งผลการ
ดาเนินการตามความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ด้วยกระบวนการสาคัญ
ดังนี้ 1) ชี้แจงและมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานในการดาเนินการตามตัวชี้วัด โครงการ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีการระบุ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และผู้รับผิดชอบ 2) จัดให้มีระบบกากับติดตาม ประเมิน และการรายงาน
ผลความก้าวหน้าของการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการ ปีละ 4 ครั้ง ได้แก่ รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ
12 เดือน 3) รายงานผลออนไลน์ลงในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (e-SPR)
จากการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปีปัจจุบัน
โดยในปัจจุบันมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผน จานวน 3 ครั้ง ดังนี้ รอบ 3 เดือน มีผลงาน 1.44 คะแนน
(คิดเป็นร้อยละ 28.8) รอบ 6 เดือน มีผลงาน 1.94 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 38.8) รอบ 9 เดือน 2.66 คะแนน
(คิดเป็นร้อยละ 53.2) ตารางที่ 7.2-1 ตารางสรุปคะแนนผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
2562-2565
ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

4.08

4.48

4.58

ปีงบประมาณ 2565
(รอบ 6 เดือน)
2.66

ตาราง 7.2-2 การบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกองกลาง สานักงานอธิการบดี
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละบุคลากรทีม่ ีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.จานวนนวัตกรรมแนว/ปฏิบัติทดี่ ที ี่ ได้รับการเผยแพร่
3.ระดับความสาเร็จในการพัฒนา หน่วยงานสู่สถาบัน
การเรียนรู้
4. จานวนงานวิจัย R2R ของ บุคลากรสายสนับสนุน
5. จานวนฐานข้อมูลที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
6.ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
7. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เป้าหมาย/
ผล
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล

ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ)
2562 2563 2564
40
50
50
6.38 89.13 88.46
2
2
2
3
2
2
3
3
3
5
5
5

ปัจจุบนั หน่วยวัด
2565
50
ร้อยละ
02.93
2
เล่ม
2
3
ระดับ
4

เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล

3
5
2
2

3
3
2
2

3
4
3
5

2
4
3
5

เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล

5.3
33.4
5.3
4.051

5.3
45.4
5.3
30.4

3.5
4.30
3.5
4.30

3.5
n/a
5.3
59.4

ชิ้น
ระดับ

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
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ตัวชี้วัด
8.ร้อยละของผลคะแนนสานักงานสีเขียว
9.ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านพลังงาน
10. ผลการประเมินภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย โดยผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย
11. ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ดาเนินของมหาวิทยาลัย
12. ผลการจัดอันดับหน่วยงานตามเกณฑ์
Webometrics ของมหาวิทยาลัย
13 จานวนหลักสูตรระยะสั้นทีก่ ่อให้เกิดรายได้
14. จานวนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ พัฒนาสังคม

เป้าหมาย/
ผล
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล

ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ)
2562 2563 2564
70
70
70
02.94 02.94 94.02
2.5
5.2
2.5
3.5
3.5
5.3
3.5
3.5
3.5
4.11 3.93 4.07
80
72
72
100 92.34 91.90
6
18
2
3
3
5

ปัจจุบนั หน่วยวัด
2565
70
ร้อยละ
n/a
5.2
อันดับ
n/a
3.5
อันดับ
4.31
72
ร้อยละ
n/a
อันอับ
2
จานวน
n/a
3
กิจกรรม
5
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เกณฑ์ 3 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้า/ผู้รับบริการ โดยแยกตาม
ประเภทของการให้บริการหรือกลุ่มลูกค้า รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพการบริการและการจัดการ
เสียงร้องเรียนของลูกค้า
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการตามกระบวนการด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ลูกค้า/ผู้รับบริการ โดยแยกตามประเภทของการให้บริการหรือกลุ่มลูกค้า 4 ประเภท แบ่งส่วนงานออกเป็น 9 งาน
ได้แก่ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานการเงิน งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ งานเลขานุการ งาน
บริหารทั่วไป งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน งานอาคารสถานที่ ซึ่งแสดงผลลัพธ์ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีงบประมาณ ดังตารางที่ 7.3-1 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565

ค่าคะแนนเฉลี่ย
4.05
4.30
4.30
4.59

แสดงระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

กราฟแสดงระดับความพึงพอใจตามรอบการประเมิน
4.7

4.59

4.6
4.5
4.4

4.3

4.3

2563

2564

4.3
4.2
4.1

4.05

4
3.9

3.8
3.7
2562

2565

ปี งบประมาณ

รูปที่ 7.3-1 กราฟแสดงระดับความพึงพอใจตามรอบการประเมิน
จากผลการประเมินความพึงพอใจ 4 ปี ดังกล่าว พบว่า กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการพัฒนาการ
ให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับมาก ถึง ระดับมากที่สุดในปี 2565
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กองกลาง สานักงานอธิการบดี นาข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
โดยจัดทาเป็นแผนการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการปีการศึกษา
2564 (ปรับปรุงในปี 2565) ระดับหน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี
1. ลดขั้นตอนการให้บริการ “1 กงาน 1 กระบวนงาน” เช่น การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการในรูปแบบออนไลน์
2. แผนการให้บริการแบบมุ่งเน้นจิตบริการ
3. แผนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
เกณฑ์ 4 ผลการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ Webometrics และผลประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บไซต์โดยผู้ใช้
กองกลาง สานักงานอธิการบดี รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลผลการดาเนินงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์
ซึ่งมีการวัดและประเมินผลในตัวชี้วัดผลการจัดอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยฯ โดยผลการพัฒนา
เว็บไซต์ Backlink ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี รายเดือน มีดังนี้
ตารางที่ 7.4-1 ข้อมูลผลการดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometric
Backlink
ชื่อ
เว็บไซต์
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ที่มา : งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , 2565
จานวน Back Link ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (เกณฑ์ IMPACT 50%)
ตารางที่ 7.4-2 เปรียบเทียบผลการเรียงลาดับตามจานวน Back Link ของ 14 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม
ถึง เดือนกรกฎาคม 2565)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หน่วยงาน
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักส่งเสริมและงาน
ทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด
สานักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันวิจยั และพัฒนา
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

Back Link
(พ.ค. 2565)
500,081
109,495
52,171
51,777
21,365
4,264
2,683
808
555
554
111
43

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หน่วยงาน
สานักส่งเสริมและงาน
ทะเบียน
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สถาบันวิจยั และพัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

Back Link
(มิ.ย.
2565)
109,208
87,789
51,293
50,989
20,854
7,268
4,259
1,912
1,521
551
108
38

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หน่วยงาน
สานักส่งเสริมและงาน
ทะเบียน
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด
สานักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สถาบันวิจยั และพัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

Back Link
(ก.ค. 2565)
107,770
51,045
50,380
49,947
20,756
7,428
3,427
2,167
1,517
548
104
27

97
ลาดับ

หน่วยงาน

Back Link
(พ.ค. 2565)

13

สานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้

14

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

6

14

ลาดับ
13
14

หน่วยงาน
สานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได้
สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

Back Link
(มิ.ย.
2565)
14
6

ลาดับ
13
14

หน่วยงาน
สานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้

7

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

3

จากตารางดังกล่าว พบว่า เดือน กรกฎาคม 2565 หน่วยงานกองกลาง สานักงนอธิการบดี มีจานวน Back
Link อยู่อันดับ 4 ของหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย

เกณฑ์ 5 ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่สาคัญด้านขีดความสามารถของบุคลากรตามสมรรถนะหลัก และ
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการพัฒนาบุคากรและผู้นา (เช่น ตัวชีว้ ัดผลประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการพัฒนาทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน) โดยจาแนกตามประเภทของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะรักษาสมรรถนะหลักขององค์กรใด้ดารงอยู่ได้ กาหนดให้บุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา และศึกษาดูงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรประจางานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้อัตราจานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต้องได้ 60 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยตั้งแต่ปี
2562 – 2565 บุคลากรมีการฝึกอบรมและมีความก้าวหน้าตามสมรรถนะที่กาหนด ดังกราฟที่ 7.5-1 ร้อยละ
บุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
ปี
2562
2563
2564
2565

ร้อยละ
6.38
89.13
88.46
93.02

Back Link
(ก.ค. 2565)
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ร้อยละการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
100
90
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70
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30
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0
2562

2563
ชุดข้อมูล 1

2564
คอลัมน์1

2565

คอลัมน์2

ดังรูปที่ 7.5-1 ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
จากผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร ดังกล่าว พบว่า กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการพัฒนาการ
บุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 90 ในปีงบประมาณ 2565
เกณฑ์ 6 ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินงานด้านการปฏิบัติการ/การบริการ ของ
กระบวนการทางานหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา และตัววัดอื่น
ๆ ที่เหมาะสมด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมของกระบวนการ โดยจาแนกตาม
ประเภทของกระบวนการ
ตัววัดผลการดาเนินการของผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ การให้บริการด้านงานธุรการ การให้บริการ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย การให้บริการรับชาระค่าศึกษาเล่าเรียน การยืมเงินทดรองจ่าย การ
ให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การให้บริการการรับสมัครงาน การให้บริการจัด
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก การให้บริการยานพาหนะ การให้บริการด้านกฎหมาย การให้บริการซ่อม
บารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา เป็นต้น ซึ่งมีผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการดังตารางที่ 7.6-1
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565

ค่าคะแนนเฉลี่ย
4.05
4.30
4.30
4.59

แสดงระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

99
ตัววัดผลการดาเนินงานระดับบุคคล สาหรับบุคลากรประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(A2) ประเมินผลโดยหัวหน้างานที่ประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน การนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน และการนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานจะกาหนดตัวชี้วัดร่วมกันกับบุคลากรภายในงาน และกาหนดเกณฑ์
การประเมินให้สอดคล้องกับภาระงานและแนวทางปฏิบัติให้ไปสู่ความสาเร็จ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
สู่ระดับชานาญการ โดยมีผลการได้รับชานาญการ ดังตารางที่ 7.6-2 ตารางการได้รับตาแหน่งระดับชานาญการ
สรุปข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย
ณ วันที่ 1 เม.ย. 2565
วุฒิการศึกษา
หน่วยงาน

ประเภทตาแหน่ง

ตรี โท เอก รวม

ปฏิบัติ ชานาญ

ชานาญ

การ

การ

การพิเศษ

รวม

1. สานักงานอธิการบดี

19 19

0

38

22

16

0

38

2. สานักศิลปะและวัฒนธรรม

1

1

0

2

1

1

0

2

3. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้

3

0

0

3

2

1

0

3

4. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3

2

0

5

3

2

0

5

5. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

4

1

10

5

5

0

10

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา

5

1

0

6

5

1

0

6

7. บัณฑิตวิทยาลัย

4

0

0

4

4

0

0

4

8. คณะครุศาสตร์

9

3

0

12

8

4

0

12

9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5

1

0

6

6

0

0

6

10. คณะวิทยาการจัดการ

4

2

0

6

5

1

0

6

11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

1

0

7

7

0

0

7

12. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3

2

0

5

5

0

0

5

13. ม.ราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

9

1

0

10

9

1

0

10

76 37

1

114

82

32

0

114

รวม

จากการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรประเภทการเข้าสู่ตาแหน่งระดับชานาญการ บุคลากรของสานักงาน
อธิการบดี มีการเข้ารับตาแหน่งระดับชานาญการมากที่สุด จานวน 16 คน หากนับรวมกองพัฒนานักศึกษาและ
กองนโยบายและแผน แต่หากเป็นของกองกลาง สานักงานอธิการบดี นั้น จะได้รับการเข้าสู่ตาแหน่งระดับ
ชานาญการ จานวน 14 คน

100
ตัววัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการอาจรวมถึงการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
ตารางที่ 7.6-3 ตารางเปรียบเทียบใช้ทรัพยากรประเภทกระดาษ

101
ตารางที่ 7.6-4 ตารางเปรียบเทียบใช้ทรัพยากรประเภทวัสดุอุปกรณ์

102

ตัวบ่งชี้ที่ 8 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการสร้างความผูกพันระยะยาว รวมถึงมีกิจกรรมการให้ขวัญกาลังใจแก่อาจารย์/บุคลากรและ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม มีการประเมินความผูกพัน และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการสร้างความผูกพัน
เพื่อผลการประเมินที่พัฒนาขึ้นหรือเป็นไปตามเป้าหมาย
2. มีการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรตามสมรรถนะหลักที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
4. มีแผนอัตรากาลังคน และการทดแทนบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุอย่างทันท่วงที
5. มีกระบวนการพัฒนาทักษะที่สาคัญ และมีการวางแผนเพื่อเตรียมบุคลากรทดแทนตาแหน่งผู้นา
ระดับสูง
6. มีฐานข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับบุคลากร ที่สามารถสืบค้นได้ง่ายและนามาจัดทาเป็นสารสนเทศเพื่อใช้
ในการกาหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจ (อัตราการคงอยู่ของบุคลากร การขาดงาน การร้องทุกข์ ความ
ปลอดภัย ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ ฯลฯ)
7. มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ผู้เรียน/ผู้รับบริการ) และมีระบบจัดการหรือส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองข้อร้องเรียน
8. มีการจัดให้มีพื้นที่ Learning Space ให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง มีระบบตรวจสอบความเหมาะสม
เพียงพอของการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพสังคม และจิตใจของผู้เรียน รวมถึงการจัด
พื้นที่ให้กับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น คนพิการ คนป่วย
9. ผลดาเนินการตามเกณฑ์ Green Office (ผลลัพธ์)
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(เกณฑ์ 1) มีการสร้างความผูกพันระยะยาว รวมถึงมีกิจกรรมการให้ขวัญกาลังใจแก่อาจารย์/บุคลากรและ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม มีการประเมินความผูกพัน และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการสร้างความผูกพันเพื่อผลการ
ประเมินที่พัฒนาขึ้นหรือเป็นไปตามเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นสถาบันการศึกษาที่ต้องแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในหลายๆด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มจานวนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อ รวมถึงต้องสร้างความผูกพันระยะยาวกับนักศึกษาที่มี
อยู่ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และนักเรียน การสร้างภาพลักษณ์องค์กรถือเป็นการสร้างความประทับใจให้กับบุคคล
ทั้งภายในและภายนอก
กระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการส่งเสริมและประเมินภาพลักษณ์และความผูกพันของลูกค้า
ภายในมหาวิทยาลัย
2) กาหนดโครงการที่ตอบสนองภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ Kpru Road Show แนะแนวการศึกษา
ต่อ การจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมจัดกิจกรรมสร้างขวัญกาลังใจต่อบุคลากร (งานปีใหม่ สงกรานต์)
3) จัดทาแบบประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) คณะกรรมการและงานประชาสัมพันธ์ได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุงทาแผนงาน/โครงการที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรต่อไปในแต่ละ
ปีงบประมาณพร้อมทั้งยังมีการปรับปรุงเป้าหมายผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
จากการรับฟังเสียงลูกค้า มีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับองค์กร และนาข้อมูล
เหล่านั้นไปดาเนินการปรับปรุงตามกลยุทธ์เพื่อลดช่องว่างของความคาดหวังในสิ่งที่องค์กรตอบสนองแก่ลูกค้า
ซึ่งผลการประเมินภาพลักษณ์องค์กรประจาปี 2564 ของกลุ่มบุคลากร อยู่ในระดับมาก กลุ่มลูกค้าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียนักศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการผู้ ประกอบการ อยู่ในระดับมาก โดยมีผลประเมินภาพและองค์กร
ดังนี้
1) ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน 4.00
ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัยฯ 4.43 ด้านการยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 4.01 ด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมหาวิทยาลัย 4.26 ด้านความทุ่มเทความรู้
ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ บรรลุเป้าหมาย 4.47 และด้านความปรารถนาที่แน่วแน่
อันจะดารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยฯ 4.36 ซึ่งผลคะแนนระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยฯ โดยเฉลี่ยทั้งสิ้น 4.26 อยู่ในระดับดีมาก
2) แบบสอบถามความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยฯ 3.91
ด้านอัตราการใช้ซ้า หรือการให้ความร่วมมือ/ช่วยเหลือ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ 3.83 ด้านการพูดถึงในทางที่ดี ให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ 3.87 ด้านการบอกต่อผู้อื่นให้มาใช้บริการ ของมหาวิทยาลัยฯ 3.84 และด้านการยกย่องชมเชย
มหาวิทยาลัยฯ 3.95 ซึ่งผลคะแนนระดับความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉลี่ยทั้งสิ้น 3.88 อยู่ใน
ระดับดีมาก
พร้อมรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยในการทาแผนพัฒนาปรับปรุงผลสะท้อนของ
ภาพลักษณ์องค์กรให้ดียิ่งขึ้น
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(เกณฑ์ 2) มีการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรตามสมรรถนะหลักที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้ ก าหนดสมรรถนะหลั ก ของบุ ค ลากรจากคุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรม
ของบุคลากรทุกตาแหน่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
ในองค์กรให้บุคลากรในสังกัดสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถในทุก ๆ ด้าน ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เป็นตัวจักรสาคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยสมรรถนะหลักของบุคลากรมี 3 สมรรถนะ
ได้แก่ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะด้านทักษะวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาตามสายงานตามแผนบริหารและการพัฒนาบุคลากร ปี 2561 - 2565 เป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุ คลากรให้ส อดคล้ องกับภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย และมีการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วม ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในโครงการต่าง ๆ โดยการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ให้ทุกหน่วยงาน
จากการใช้แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร ได้มีการทบทวนตัวชี้วัดของแผนเป็นประจา
ทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีประสิทธิภาพในการนาไปสู่ วิสัยทัศน์ โดยในปี 2565 ได้ปรับเป้าหมายตัวชี้วัดการ
พัฒนาทักษะความรู้แนวใหม่ เป็นร้อยละ 60 - 100 ตามลาดับ และตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี วางเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
(เกณฑ์ 3) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุ่งพัฒนาการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งรักษาคนดี คนเก่ง
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและมีความสุข รวมทั้งมีความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการ
สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยการส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากร
สายสนับสนุนเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น มีวิธีการสนับสนุนและส่งเสริม ดังนี้
1. จัดการอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากร จานวน 7 ครั้ง
- โครงการฝึกอบรมการจัดทาระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้า
สู่ตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ให้กับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่ตาแหน่ง
มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อให้ ข้าราชการ พนั กงานหาวิทยาลั ยสายสนับสนุนที่เข้าร่ว มฝึ กอบรม มีความเข้าใจในการ
วิเคราะห์งานภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่เข้าร่วมฝึกอบรม
มีความเข้าใจในการประเมินค่างานตามองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ และเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับ
ตาแหน่ งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื อเชี่ย วชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ โดยได้เชิญ
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ คุณบุษยมาศ แสงเงิน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
- โครงการฝึกอบรมการจัดทาระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้า
สู่ตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ให้กับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่ตาแหน่ง
(ครั้งที่ 2) โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ คุณบุษยมาศ แสงเงิน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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- การอบรม เรื่อง การประชุมชี้แจงการประเมินค่างานบุคลากร สายสนับสนุน มีวัตถุประสงค์
เพื่อชี้แจงการประเมินค่างานของบุคลากร สายสนับสนุน ที่เข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น และให้บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง
สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง คือ
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิ ใน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
- การฝึ กอบรมเชิง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่อง การวิเคราะห์ และประเมิ นค่ า งานและการจัด ท าคู่ มื อ
ปฏิบัติงานหลัก สาหรับบุคลากร สายสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สายสนับสนุน มีความรู้ ความ
เข้าใจในการวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อให้บุคลากร สายสนับสนุน
สามารถจัดทาวิเคราะห์และประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง และจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเข้าใจง่าย เพื่อให้บุคลากร สายสนับสนุนเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง คือ รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ า
มหาวิทยาลัย
- โครงการอบรม เรื่ อง การประเมินสมรรถนะเพื่ อประเมิน บุค คลให้ ดารงตาแหน่ง สู ง ขึ้ น
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมิน
สมรรถนะ สามารถจัดทาการประเมินสมรรถนะได้อย่างถูกต้อง และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินเข้า
สู่ตาแหน่งสูงขึ้น โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง คือ รองศาสตราจารย์สุรชัย
ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจามหาวิทยาลัย
- โครงการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลัก สาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะ สามารถจัดทาการวิเคราะห์สมรรถนะได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนประเมินเข้าสู่
ตาแหน่งสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และพนักงานราชการ จัดทาคู่มือปฏิบัติหลักได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ โดยได้
เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง คือรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
- โครงการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์และประเมิ นค่างานและการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลัก
ส าหรั บ บุ คลากรสายสนั บ สนุ น มีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ บุคลากร สายสนับสนุน มีความรู้ ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อให้บุคลากร สายสนับสนุน สามารถจัดทา
วิเคราะห์และประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง และจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
เข้าใจง่าย เพื่อให้บุคลากร สายสนับสนุนเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยได้เชิญ
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีป ระสบการณ์ สูง คือรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
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2. วางแผนให้มีการดาเนินการจัดทาวิเคราะห์ค่างานการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
3. การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทาผลงานการเข้าสู่ตาแหน่งภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน
4. การกากับติดตามแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. จัดทาบันทึกข้อความติดตามความก้าวหน้าการจัดทาผลงานในการประเมิน
2. จัดอบรมเพื่อกระตุ้นให้บุคคลากรส่งผลงาน
จากผลการส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากร สายสนับสนุน เข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น ส่งผลให้มีบุคลากร
สายสนับสนุน ส่งผลงานทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ
จานวน 32 ราย ในแต่ละรุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ จานวน 8 คน
รุ่นที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ จานวน 9 คน
รุ่นที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ จานวน 3 คน
รุ่นที่ 4 ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ จานวน 2 คน
รุ่นที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ จานวน 7 คน
รุ่นที่ 6 ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ จานวน 3 คน
ซึ่งการดาเนิน การส่งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย ด้านตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยในแต่ละปีมีการวางเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
(เกณฑ์ 4) มีแผนอัตรากาลั งคน และการทดแทนบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุอย่างทันท่วงที
การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เป็นการสร้างเส้นทางสั่งสม ประสบการณ์และ
ผลงานที่จาเป็นสาหรับการดารงตาแหน่งเป้าหมาย เพื่อให้หน่วยงานสามารถวางแผนพัฒนากาลังคน คุณภาพ
และเป็นการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้สั่งสมประสบการณ์ และผลงานได้ตามเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร จึงได้กาหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการวางแผนอัตรากาลังคน
จากสถานการณ์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหมุ น เวี ยนคนอย่ า งรวดเร็ ว มี ก ารวิ เ คราะห์ ง าน การจั ด ท าค าอธิบาย
คุณลักษณะงาน หน้าที่หลัก เพื่อใช้ในการกาหนดกรอบอัตรากาลัง
ขั้นตอนการจัดทาแผนอัตรากาลัง
1. เตรียมข้อมูลกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันในเชิงปริมาณ (มีจานวนเท่าไหร่ ตาแหน่งใดบ้าง) มีภาระงาน
ของแต่ละคนอย่างชัดเจน
2. คาดการณ์กาลังคนในอนาคต ในระยะเวลาข้างหน้าที่กาหนดไว้ต้องการบุคลากรเพิ่มเท่าไหร่
อย่างไรบ้าง ทั้งจานวนรวม และแยกประเภท ตลอดจนระบุรายละเอียดคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความรู้
ความชานาญ ทักษะ และประสบการณ์
3. แผนกาลังคน หรือแบบฟอร์มอัตรากาลัง จากการวิเคราะห์คาดการณ์ทั้งหมดแล้ว ให้นามาระบุ
จานวนที่ชัดเจนลงแบบฟอร์มเพื่อคานวณค่าส่วนต่างที่จะได้เพิ่มจานวนเท่าไหร่และอัตรากาลังณปัจจุบัน
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การวางแผนอัตรากาลังเป็นกระบวนการวางแผนกาลังคนเพื่อให้ได้กาลังคนที่เหมาะสม รวมทั้ง มีทักษะ
ที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสมที่จะช่วยให้องค์กรสามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย โดยการวางแผน
อัตรากาลังที่ดีจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการทบทวนการบริหารกาลงคนในปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร มีกรอบอัตรากาลังระยะยาว ปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการในการจัดการทรัพยากร
บุคคลของคนในองค์กร และแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร ได้มีการทบทวนตัวชี้วัดของแผนเป็น
ประจาทุกปี โดยในปี 2565 ได้ปรับเป้าหมายตัวชี้วัดจานวนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาชีพ เป็นจานวนเพิ่มขึ้น
ปีละ 5 คน ตามลาดับ
(เกณฑ์ 5) มีกระบวนการพัฒนาทักษะที่สาคัญ และมีการวางแผนเพื่อเตรียมบุคลากรทดแทนตาแหน่ง
ผู้นาระดับสูง
เพื่อการได้มาของผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ต้องมีกระบวนการการดาเนินงานที่ชัดเจน เป็นธรรม และ
โปร่งใส ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงกาหนดขั้นตอนการสรรหาผู้บริหารแต่ละระดับไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ส่วนการสืบทอดตาแหน่งผู้นาระดับสูงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัย
สาหรับบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงเส้นทางความก้าวหน้า
โดยได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ เพื่อให้สายสนับสนุนสามารถ
เข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้นได้ ซึ่งบุคคลที่จะสามารถเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น ระดับชานาญการนั้นต้องดาเนินการ ดังนี้ 1)
วิเคราะห์ค่างาน ตามองค์ประกอบหลักในการประเมิน ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบ ความยุ่งยากของงาน
การกากับตรวจสอบ และการตัดสินใจ 2) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ 3) ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถระที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน 4) ผลงานที่แสดความความเป็น
ชานาญการ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 1 เล่ม และบุคคลที่จะสามารถเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น ระดับ
ชานาญการพิเศษนั้นต้องดาเนินการ ดังนี้ 1) วิเคราะห์ค่างาน ตามองค์ประกอบหลักในการประเมิน ได้แก่
หน้าที่และความรับผิดชอบ ความยุ่งยากของงาน การกากับตรวจสอบ และการตัดสินใจ 2) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ 3) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถระที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะ
ประเมิน 4) ผลงานที่แสดความความเป็นชานาญการ ได้แก่ ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนางานของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง และงานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง/รายการ
การเข้าสู่ตาแหน่ งสูงขึ้น ระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ ในกรณีตาแหน่งหัวหน้าหน่ว ยงานฯ
ได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้า
หน่ ว ยงานที่มี ลั กษณะใช้วิช าชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ นั้น ต้องดาเนินการ ดังนี้ 1) วิเคราะห์ ค่างาน ตาม
องค์ประกอบหลักในการประเมิน ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบ ความยุ่งยากของงาน การกากับตรวจสอบ
การตัดสินใจ และการบริหารจัดการ 2) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ 3) ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถระที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน 4) สมรรถนะทางการบริหาร

108
สำหรับกำรเข้ำสู่ตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหำร อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำประกำศฯ ต่ำง ๆ ซึ่งจะต้อง
นำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล และนำเสนอสภำมหำวิทยำลัย เพื่ออนุมัติประกำศฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประเมินประเภทผู้บริหำร
สำหรับกำรสรรหำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ /คณบดี /ผู้อำนวยกำรสถำบัน/สำนักระดับมหำวิทยำลัย
มีขั้นตอนกำรดำเนินกำร แนวปฏิบัติของบุคลำกรที่รับผิดชอบ และระบบกำกับติดตำม ดังนี้
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียดงาน
จัดทาวาระเพื่อพิจารณาการหมดวาระของผู้ดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
**ต้องดาเนินการสรรหาภายใน 90 วัน หลังนายก
สภามหาวิทยาลัยหมดวาระ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย

- จัดทาหนังสือเชิญประชุม
- จัดทาหนังสือขออนุญาตจัดประชุม
- จัดทาประกาศกาหนดแนวปฏิบัติการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- จัดทารายงานการประชุม
- จัดทาบันทึกข้อความแจ้งเลือกเข้าสังกัดคณะหรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ
- จัดทาแบบฟอร์มเลือกสังกัด
จัดทาประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อและ
กลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่สมควรดารงตาแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยของแต่ละหน่วยงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เลขานุการสภานาเสนอเรื่องการหมดวาระของผู้ดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ จานวน 5
คน ประกอบด้วย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
- กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อื่ น เป็ น
กรรมการ 2 คน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
เป็นกรรมการ 1 คน
- กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห ารเป็น
กรรมการและเลขานุการ 1 คน
คณะกรรมการสรรหาฯ จัดทาประกาศเพื่อกาหนดแนว
ปฏิบัติในการดาเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อนายกสภาฯ
ให้ทราบโดยทั่วกัน
- ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เรื่ อ ง การสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณาจารย์ประจา ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ เลือกเข้า
สังกัดคณะหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะเพียงหน่วยงานเดียว เพื่อใช้สิทธิ์ในการเสนอ
ชื่อบุคคลที่สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศบัญชีรายชื่อคณาจารย์ประจา
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่สมควร
ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยของแต่ละหน่วยงาน
- ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง การ
จัดทาบัญชีรายชื่อคณาจารย์ประจา ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ เข้าสังกัดคณะ ส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะตามกฏกระทรวงและรวมถึงหน่วยงานภายใน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
- จัดทาแบบฟอร์มประวัติ
แต่ละคณะ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- จั ด ท าแบบฟอร์ ม บั น ทึ ก ข้ อ ความขอส่ ง รายชื่ อ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามกฎกระทรวง และรวมถึง
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
หน่วยงานภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย พิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน
ข้าราชการ จานวนไม่เกิน 1 คน ตามกระบวนการที่ได้ตก
ลงกันไว้ในหน่วยงานนาเสนอกรรมการสรรหาฯ พร้อม
ผลงานโดยย่อตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กาหนด ที่
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สานักงานอธิการบดี
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ และ
- จัดทาหนังสือขออนุญาตจัดประชุม
หลักฐานต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และดาเนินการ
- จัดทารายงานการประชุม
คัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ไว้
- จั ด ท าบั น ทึ ก รายงานผลการเลื อ กนายกสภา จานวนไม่เกิน 3 คน จากนั้นจัดทาบันทึกรายงานผลการ
มหาวิทยาลัยรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
เลือกนายกสภามหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
จัดทาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นารายชื่อผู้ได้รับการ
เลือกบุคคลที่เหมาะสมดารงตาแหน่งนายกสภา
คัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมสาหรับดารงตาแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการต่อไป
- จัดทาหนังสือราชการทาบทามบุคคลได้รับ
มหาวิทยาลัยดาเนินการทาบทามบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก
คัดเลือกดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
- จัดทาแบบฟอร์มทาบทามบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก
จัดทาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบผล ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นารายชื่อผู้ได้รับการ
การเลือกบุคคลที่เหมาะสมดารงตาแหน่งนายกสภา
คัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

110
รายละเอียดงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดทาหนังสือราชการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาหนังสือราชการภายนอก
นายกสภามหาวิทยาลัย และเอกสารประกอบตาม
โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนาม ส่งสานักงาน
แนวปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการเสนอขอโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
จัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่างๆ
มีการเก็บเอกสารเข้าแฟ้มแยกประเภท และมีที่จัดเก็บ
เอกสารสาหรับการสรรหาโดยเฉพาะที่สามารถป้องกันการ
สูญหาย
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ
รายละเอียดงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดทาหนังสือเชิญประชุม
มหาวิทยาลัยจัดประชุม รองอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกกันเองเพื่อ
เป็นกรรมการสรรหาฯ ตามข้อบังคับ กลุ่มละ 1 คน
จัดทาวาระเพื่อพิจารณาการหมดวาระของผู้ดารง
เลขานุการสภานาเสนอเรื่องการหมดวาระของผู้ดารง
ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้กรรมการสภา
**ต้องดาเนินการสรรหาภายใน 90 วัน หลัง
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหมดวาระ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้วย
- อธิการบดี เป็นประธาน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
เป็นกรรมการ 1 คน
- รองอธิ ก ารบดี ที่ คั ด เลื อ กกั น เองตามข้ อ 1 เป็ น
กรรมการ 1 คน
- คณบดี ที่คัดเลือกกันเองตามข้อ 1 เป็นกรรมการ 1
คน
- ผู้อานวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐ านะเที ยบเท่ าคณะ ที่คัด เลื อกกัน เองตามข้อ 1
เป็นกรรมการ 1 คน
- ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
1 คน
- กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห ารเป็น
กรรมการและเลขานุการ 1 คน
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รายละเอียดงาน
จัดทาหนังสือเชิญประชุม
จัดทาหนังสือขออนุญาตจัดประชุม
จัดทาประกาศแนวปฏิบัติและกาหนดการในการ
สรรหา
จัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
จัดทารายงานการประชุม

- จัดทาแบบฟอร์มประวัติ
- จั ดทาแบบฟอร์ มบั น ทึก ข้ อ ความขอส่ งรายชื่ อ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- จัดทาประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเสนอ
ชื่อและกลั่ น กรองรายชื่ อบุ คคลที่ส มควรด ารง
ต า แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของแต่ละหน่วยงาน (รายชื่อโดย
ปกติจะเป็นประกาศฉบับเดียวกับที่สรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย เนื่องจากมีระยะเวลาในการ
สรรหาใกล้เคียงกัน)
-

จัดทาหนังสือเชิญประชุม
จัดทาหนังสือขออนุญาตจัดประชุม
จัดทารายงานการประชุม
จัดทาบันทึกรายงานผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯเพื่อดาเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิดาเนินการจัดทาประกาศ
- ประกาศฯ เรื่องกาหนดแนวปฏิบัติ ในการเสนอชื่ อ
บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป็ น กรรมการสภ า
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ประกาศฯ เรื่ อ งก าหนดการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ประกาศฯ เรื่ อ ง รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภา มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณาจารย์ประจา ข้าราชการพลเรือน พนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ตามประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเสนอชื่อฯ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ส่ง
ใบเสนอชื่อที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
- ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง การ
จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ คณาจารย์ ป ระจ า ข้ า ราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ เข้าสังกัด
คณะ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเที ย บเท่ า คณะตามกฏกระทรวงและรวมถึ ง
หน่วยงานภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสรรหาจัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อ จากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน
ราชการ ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และทาการ
สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมจานวนไม่เกินสองเท่าของ
จานวนที่ต้องการสรรหา คือไม่เกิน 22 คน จากนั้นจัดทา
บันทึกรายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
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รายละเอียดงาน
จั ด ท าวาระการประชุม สภามหาวิท ยาลั ย เพื่อ
พิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมดารงตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จัดทาบัตรลงคะแนน
จัดทาแบบฟอร์มผลการลงคะแนน
จัดทาหนังสือเชิญประชุม
จัดทาหนังสือขออนุญาตจัดประชุม
จัดทารายงานการประชุม (ผู้รับรองรายงานการ
ประชุ ม เป็ น คณะกรรมการที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ทั้งหมด)
จั ด ท าหนั ง สื อ ราชการทาบทามบุ ค คลได้ รั บ
คั ด เ ลื อ ก ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย
จั ด ท าแบบฟอร์ ม ทาบทามบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การ
คัดเลือก

จัดทาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ผลการเลือกบุคคลที่เหมาะสมดารงตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จัดทาหนังสือราชการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
เอกสารประกอบตามแนวปฏิบัติของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่างๆ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นาเสนอผลการสรรหา
รายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม ต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นายกสภามหาวิทยาลัยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 16 (2), (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พิจารณาสรรหาบุคคลที่มี
ความเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ
นาเสนอและคัดเลือกให้เหลือ จานวน 11 คน
ที่ประชุมคณะกรรมกาสภาตามมาตรา 16 (2), (3) และ (4)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยทาบทามความสมัครใจของผู้
ได้รับการคัดเลือกตามลาดับ ให้ครบจานวน และรายงาน
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและดาเนินการเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นาเสนอผลการเลือกบุคคล
ที่มีความเหมาะสม ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาหนังสือราชการภายนอก
โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนาม ส่งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการเสนอขอโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
มีการเก็บเอกสารเข้าแฟ้มแยกประเภท และมีที่จัดเก็บ
เอกสารสาหรับการสรรหาโดยเฉพาะที่สามารถป้องกันการ
สูญหาย
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การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร
รายละเอียดงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม
มหาวิทยาลัยจัดประชุม รองอธิการบดี คณบดี
- จั ด ท า แ บ บ ฟ อ ร์ ม เ ลื อ ก ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ผู้อานวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
มหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
ฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกกันเอง
- รองอธิการบดี จานวน 2 คน
- คณบดี จานวน 1 คน
- ผู้อานวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ จานวน 1 คน
จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการเลือกกรรมการ เลขานุการที่ประชุมแต่ละกลุ่มจัดทาบันทึกรายงานผลต่อ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารแต่ละกลุ่ม
อธิการบดี
จัดทาประกาศรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ราชภัฏกาแพงเพชร จากผู้บริหาร
สภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เรื่ อ ง
รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร จากผู้บริหาร
จัดทาวาระเพื่อทราบรายงานผลการสรรหาฯ
อธิการบดีรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
จัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่างๆ
มีการเก็บเอกสารเข้าแฟ้มแยกประเภท และมีที่จัดเก็บ
เอกสารสาหรับการสรรหาโดยเฉพาะที่สามารถป้องกันการ
สูญหาย
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การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
รายละเอียดงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม
มหาวิทยาลัยเชิญประชุมรองอธิการบดี คณบดี และ
- จัดทาหนังสือขออนุญาตจัดประชุม
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
**ต้องดาเนินการสรรหาภายใน 90 วัน หลัง
คณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหมดวาระ
- จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการสภา
เลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จาก มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
คณาจารย์ประจา
ประกอบด้วย
- อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน
- คณบดี เป็นกรรมการ 2 คน
- ผู้อานวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ จานวน 2 คน
- ผู้ อานวยการส านักงานอธิ การบดี เป็น กรรมการและ
เลขานุการ
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการสภา
- จัดทาประกาศแนวปฏิบัติในเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จากคณาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
และดาเนินการจัดทา
- จั ด ท าประกาศก าหนดการในการสเลื อ ก - ประกาศคณะกรรมการด าเนิ น การเลื อ ก ฯ เรื่ อ ง
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์
ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการเลื อ กกรรมการสภ า
ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจากคณาจารย์ประจา
- ประกาศคณะกรรมการด าเนิ น การเลื อ กฯ เรื่ อ ง
กาหนดการ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร จากคณาจารย์ประจา
จัดทาประกาศมหาวิทยาลัย การรับสมัครคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศมหาวิทยาลัย การรับสมัคร
ประจา เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการสภา
คณาจารย์ประจา เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จากคณาจารย์ประจา
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง การ
รับสมัครคณาจารย์ประจา เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จากคณาจารย์
ประจา
- จัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภา คณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
จากคณาจารย์ประจา ดาเนินการจัดทาและประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร จากคณาจารย์ประจา และบัญชี
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รายละเอียดงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- จั ด ท าประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เลื อ ก รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ลงสมัคร) เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก กาแพงเพชร จากคณาจารย์ประจา
คณาจารย์ประจา

จัดทาแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม
- จัดทาหนังสือขออนุญาตจัดประชุม
- จัดทาประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์
ประจา

- จั ดทาแบบฟอร์ มบั น ทึ กขออนุ ญ าตลงคะแนน
ล่วงหน้า
- จัดทาบัตรลงคะแนน
- จั ดทาบั ญชีร ายชื่อผู้ มีสิทธิล งคะแนน (ส าหรับ
เซ็นรับบัตรลงคะแนน)

- ประกาศคณะกรรมการด าเนิ น การเลื อ กฯ เรื่ อ ง
รายชื่อคณาจารย์ประจาผู้ มีสิ ทธิเลื อกกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร จากคณาจารย์
ประจา
- ประกาศคณะกรรมการด าเนิ น การเลื อ กฯ เรื่ อ ง
รายชื่ อ คณาจารย์ ป ระจ าผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จาก
คณาจารย์ประจา
ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ สานักงานอธิการบดี
คณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์
ประจา แล้วประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
- ประกาศคณะกรรมการด าเนิ น การเลื อ กฯ เรื่ อ ง
รายชื่อคณาจารย์ประจาผู้ส มัครเข้ารับการเลือ กเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จาก
คณาจารย์ประจา
ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จากคณาจารย์ประจา ที่ไม่สามารถลงคะแนนในวันที่
กาหนดได้เนื่องจากไปราชการ หรือ ลาที่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยแล้ว ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และ
ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จากคณาจารย์ประจา ออกเสียงลงคะแนนในวันเวลาที่
กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการดาเนินการเลือกฯ ประกาศผลการนับ
คะแนนและรายงานผลการดาเนินการเลือกต่อมหาวิทยาลัย

จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการนับคะแนนเสนอ
มหาวิทยาลัย ลงชื่อกรรมการดาเนินการเลือกฯ
ทุกคน
จัดทาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
อธิการบดีประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
สภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
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จัดทาวาระเพื่อทราบรายงานผลการคัดเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
จัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่างๆ

การสรรหาอธิการบดี
รายละเอียดงาน
จัดทาวาระเพื่อทราบการหมดวาระของผู้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดี
**ต้องรายงานให้ 60 วัน ก่อนอธิการบดีหมดวาระ
จัดทาวาระเพื่อพิจารณาการหมดวาระของผู้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดี
**ต้องดาเนินการสรรหาภายใน 45 วัน ก่อน
อธิการบดีหมดวาระ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร เรื่อง ผู้
ได้ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จาก
คณาจารย์ประจา
อธิการบดีรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มีการเก็บเอกสารเข้าแฟ้มแยกประเภท และมีที่จัดเก็บ
เอกสารสาหรับการสรรหาโดยเฉพาะที่สามารถป้องกันการ
สูญหาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาเสนอเรื่องการหมดวาระของ
ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาเสนอเรื่องการหมดวาระของ
ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาดาเนินการสรรหา

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ประกอบด้วย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
- กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อื่ น เป็ น
กรรมการ 2 คน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
เป็นกรรมการ 1 คน
- กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห ารเป็ น
กรรมการและเลขานุการ 1 คน
จัดทาหนังสือเชิญประชุม
ประชุมคณะกรรมการการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
จัดทาหนังสือขออนุญาตจัดประชุม
ราชภัฏกาแพงเพชร และดาเนินการจัดทา
จัดทาประกาศกาหนดแนวปฏิบัติการสรรหาฯ - ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง การ
จัดทารายงานการประชุม
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จั ดทาบั น ทึกข้อความแจ้ งเลื อกเข้าสั ง กั ด คณะ มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณาจารย์ประจา ข้าราชการ พนักงาน
หรื อ ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ มหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ เลือกเข้าสังกัดคณะ
เทียบเท่าคณะ
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
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- จัดทาแบบฟอร์มเลือกสังกัด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพียงหน่วยงานเดียว เพื่อใช้สิทธิ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่
สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
จัดทาประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อ
มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาประกาศบัญชีรายชื่ออาจารย์
และกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่สมควรดารงตาแหน่ง ประจา ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน
นายกสภามหาวิทยาลัยของแต่ละหน่วยงาน (รายชื่อ ราชการ เข้าสังกัดคณะ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่
ผู้มีสิทธิในการเสนอชื่อ กรณีมีการสรรหาในปี
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
เดียวกับนายกสภาจะใช้ประกาศฉบับเดียวกับที่สรร - ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง การ
หานายกสภามหาวิทยาลัย)
จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ คณาจารย์ ป ระจ า ข้ า ราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ เข้าสังกัด
คณะ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะตามกฏกระทรวงและรวมถึ ง
หน่วยงานภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย
จัดทาบันทึกข้อความ แจ้งคณะ ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
และบุคคลากรในสังกัดดาเนินการสรรหาตาม
ประกาศ
-

-

มหาวิทยาลัยแจ้งคณะ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ดาเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง การสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อ
ดาเนินการให้มีการเสนอชื่อและกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อให้ได้รายชื่อบุคคลจานวนไม่เกินสองคน
จั ด ท าแบบฟอร์ ม บั น ทึ ก ข้ อ ความเสนอชื่ อ ผู้ - คณบดี และ ผู้อานวยการส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เสนอชื่อผู้
จัดทาแบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนอชื่อตนเอง
สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีและผลงานโดยย่อตาม
จัดทาแบบฟอร์มประวัติ
แบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกาหนดที่
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สานักงานอธิการบดี
- ผู้สมัครเสนอชื่อด้วยตนเองพร้อมแบบฟอร์มประมวล
ประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรร
หากาหนดที่งานการเจ้าหน้าที่แ ละนิติการ สานักงาน
อธิการบดี
จัดทาหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ประชุมเพื่อตรวจสอบ
จัดทาหนังสือขออนุญาตจัดประชุม
คุณสมบัติ หลักฐานเอกสารต่างๆ และจัดทาบัญชีรายชื่อผู้
จัดทารายงานการประชุม
ได้รับการเสนอชื่อ และออกหนังสือทาบทามผู้ได้รับการ
จัดทาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ/เสนอ เสนอชื่อ
ชื่อตนเองเพื่อรับการทาบทาม
- ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และ/หรือเสนอชื่อตนเองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้
สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
- จั ด ท าหนั ง สื อ ทาบทามผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ / คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ออกหนังสือทาบทามผู้
เสนอชื่อตนเอง
ได้รับการเสนอชื่อ จากนั้นผู้ได้รับการทาบทามจัดส่ง
- จัดทาแบบฟอร์มทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ เอกสารแจ้งปฏิเสธ หรือตอบรับสาหรับผู้ตอบรับให้จัดส่ง
เสนอชื่อตนเอง
เอกสารแสดงวิทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สานักงานอธิการบดี
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตรวจเอกสารตอบรับ
- จัดทาหนังสือขออนุญาตจัดประชุม
การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
- จัดทารายงานการประชุม
- จัดทาแบบฟอร์มให้คะแนนการแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีเสนอวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม
- จั ด ท าแบบฟอร์ ม ผลการให้ ค ะแนนการแสดง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ
วิสัยทัศน์
จัดทาประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่ง คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดารง
อธิการบดี
ตาแหน่งอธิการบดีจานวนไม่เกินสามคน และประกาศผล
การคัดเลือกขั้นต้น
- ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เรื่ อ ง ผลการสรรหาขั้ น ต้ น ผู้
สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
- จั ด ท าวาระการประชุม สภามหาวิท ยาลั ย เพื่อ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นาเสนอผลการ
พิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมดารงตาแหน่ง คัดเลือกขั้นต้นต่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อธิการบดี
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่ง
- จัดทาบัตรลงคะแนน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการต่อไป
- จัดทาแบบฟอร์มผลการลงคะแนน
จัดทาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นาเสนอผลการ
ผลกาเลือกบุคคลที่เหมาะสมดารงตาแหน่งอธิการบดี เลือกอธิการบดีรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
จัดทาหนังสือราชการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาหนังสือราชการภายนอก โดย
อธิการบดี และเอกสารประกอบตามแนวปฏิบัติของ มีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนาม ส่งสานักงาน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการเสนอขอโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
จัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่างๆ
มีการเก็บเอกสารเข้าแฟ้มแยกประเภท และมีที่จัดเก็บ
เอกสารสาหรับการสรรหาโดยเฉพาะที่สามารถป้องกันการ
สูญหาย
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จัดทาวาระเพื่อพิจารณาการหมดวาระ
ของผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
**ต้องดาเนินการสรรหาภายใน 45
วัน ก่อนคณบดีหมดวาระ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาคณบดี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาเสนอเรื่องการหมดวาระของผู้ดารง
ตาแหน่งคณบดีให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้วย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นเป็นกรรมการ 2 คน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจาเป็นกรรมการ
1 คน
- กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู้ แ ทนผู้ บริห ารเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ 1 คน
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม
ประชุมคณะกรรมการการสรรหาคณบดีและดาเนินการจัดทา
- จั ด ท า ห นั ง สื อ ข อ อ นุ ญ า ต จั ด - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง กาหนดแนวปฏิบัติใน
ประชุม
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี
- จั ด ท า ป ร ะ ก า ศ ก า ห น ด แ น ว - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง กาหนดการสรรหาคณบดี
ปฏิบัติการสรรหาฯ
- จัดทาประกาศกาหนดการสรรหา
- จัดทารายงานการประชุม
จัดทาบันทึกแจ้งให้ดาเนินการสรรหา
- แจ้งให้คณะฯ ดาเนินการสรรหาคณบดีรายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิ์
ตามประกาศ
ในการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีให้ทราบทั่วกัน เพื่อ
ดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ไม่เกิน 3 คน
- จั ดทาแบบฟอร์ มบั น ทึกเสนอชื่อ - คณะฯ เสนอชื่อผู้ ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณบดี ตามแบบฟอร์มที่
คณบดี
กาหนด พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติการทางานใน
- จั ดทาแบบฟอร์ มบั น ทึกเสนอชื่อ
อดีตและปัจจุบันให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีที่งานการเจ้าหน้าที่
ตนเอง
และนิติการ สานักงานอธิการบดี
- จัดทาแบบฟอร์มประวัติ
- ผู้สมัครเสนอชื่อตนเองตามแบบฟอร์มที่กาหนดพร้อมรายละเอี ยด
เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ประวั ติ ก ารท างานในอดี ต และปั จ จุ บั น ต่ อ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดีตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐานต่าง ๆ
- จั ด ท า ห นั ง สื อ ข อ อ นุ ญ า ต จั ด ของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้เสนอชื่อตนเอง จากนั้นจัดทาบัญชีรายชื่อ
ประชุม
เรียงตามลาดับตัวอักษร
- จัดทารายงานการประชุม
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รายละเอียดงาน
จัดทาประกาศรายชื่อผู้ได้รั บ การ
เสนอชื่อ/เสนอชื่อ ตนเองเพื่ อ รั บ
การทาบทาม
จัดทาหนังสือทาบทามผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ/เสนอชื่อตนเอง
จัดทาแบบฟอร์มทาบทามผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ/เสนอชื่อตนเอง
จัดทาหนังสือเชิญประชุม
จั ด ท า ห นั ง สื อ ข อ อ นุ ญ า ต จั ด
ประชุม
จัดทารายงานการประชุม
จั ด ท าแบบฟอร์ ม ให้ ค ะแนนการ
แสดงวิสัยทัศน์

จัดทาประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควร
ดารงตาแหน่งคณบดี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและ/หรือเสนอชื่อ
ตนเองเป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ออกหนังสือทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ
จากนั้นผู้ได้รับการทาบทามจัดส่งเอกสารแจ้งปฏิเสธ หรือตอบรับ สาหรับ
ผู้ที่แจ้งตอบรับให้จัดส่งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะ ที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สานักงานอธิการบดี
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเอกสารตอบรับและวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา เรียงลาดับ
อักษรของแต่ละคณะ และเรียงตามลาดับอักษรของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็น
คณบดี
คณะกรรมการสรรหาประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่ง
คณบดี โดยพิจารณาจากความสามารถในทางวิชาการ ประสบการณ์ใน
การทางาน การยอมรับของสังคม และศักยภาพในการพัฒนาคณะ คณะ
ละไม่เกิน 3 คน
- ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบ ดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชรเรื่อง ผลการสรรหาขั้นต้นผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี นาเสนอผลการคัดเลือกขั้นต้นต่อ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดารง
ตาแหน่งคณบดี

- จั ด ท า ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลั ย เพื่อ พิจ ารณาเลื อ ก
บุ คคลที่เหมาะสมดารงต าแหน่ ง
คณบดี
- จัดทาบัตรลงคะแนน
- จัดทาแบบฟอร์มผลการลงคะแนน
จัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณบดีที่ได้รับการคัดเลือก
จัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่างๆ
มีการเก็บเอกสารเข้าแฟ้มแยกประเภท และมีที่จัดเก็บเอกสารสาหรับการ
สรรหาโดยเฉพาะที่สามารถป้องกันการสูญหาย
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การสรรหาหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
รายละเอียดงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดทาวาระเพื่อพิจารณาการหมดวาระของผู้ดารง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาเสนอเรื่องการหมดวาระ
ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน ของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้
**ต้องดาเนินการสรรหาภายใน 45 วัน ก่อน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หมดวาระ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วน สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ ราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ฐานะเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
- กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อื่ น เป็ น
กรรมการ 2 คน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
เป็นกรรมการ 1 คน
- กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห ารเป็น
กรรมการและเลขานุการ 1 คน
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ หรือ
- จัดทาหนังสือขออนุญาตจัดประชุม
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
- จัดทาประกาศกาหนดแนวปฏิบัติการสรรหาฯ และดาเนินการจัดทา
- จัดทารายงานการประชุม
- ประกาศคณะกรรมการสรรหาหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
หรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเท่าคณะ เรื่อง กาหนดแนวปฏิบัติในการสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
จัดทาบันทึกแจ้งให้ดาเนินการสรรหาตามประกาศ คณะกรรมการสรรหาฯ แจ้งประกาศคณะกรรมการ
สรรหาฯ เรื่อง กาหนดแนวปฏิบัติ ในการสรรหาบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
- จั ด ท าแบบฟอร์ ม บั น ทึ ก เสนอชื่ อ หั ว หน้ า ส่ ว น บุคลากรที่มีสิทธิในการเสนอชื่อ และผู้เสนอชื่อตนเอง
ราชการฯ
ขอรับแบบฟอร์ม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับ
- จัดทาแบบฟอร์มบันทึกเสนอชื่อตนเอง
การสรรหาเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
- จัดทาแบบฟอร์มประวัติ
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และยื่นแบบฟอร์ม
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-

จัดทาหนังสือเชิญประชุม
จัดทาหนังสือขออนุญาตจัดประชุม
จัดทารายงานการประชุม
จัดทาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ/เสนอ
ชื่อตนเองเพื่อรับการทาบทาม

- จั ด ท าหนั ง สื อ ทาบทามผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ /
เสนอชื่อตนเอง
- จัดทาแบบฟอร์มทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ/
เสนอชื่อตนเอง
-

จัดทาหนังสือเชิญประชุม
จัดทาหนังสือขออนุญาตจัดประชุม
จัดทารายงานการประชุม
จัดทาแบบฟอร์มให้คะแนนการแสดงวิสัยทัศน์

จัดทาประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เสนอชื่อพร้อมเอกสารที่กาหนด ต่องานการเจ้าหน้าที่และ
นิติการ สานักงานอธิการบดี
คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐาน
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และผู้เสนอชื่อตนเอง จัดทาบัญชี
รายชื่อเรียงตามลาดับตัวอักษร
- ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ออกหนังสือทาบทามผู้
ได้รับการเสนอชื่อ จากนั้นผู้ได้รับการทาบทามจัดส่ง
เอกสารแจ้งปฏิเสธ หรือตอบรับ สาหรับผู้ที่แจ้งตอบรับให้
จัดส่งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน ที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สานักงาน
อธิการบดี
คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณาเอกสารตอบรับ
และเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และผู้เสนอชื่อตัวเอง
คณะกรรมการสรรหาฯ สัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทาม
เรียงตามลาดับอักษรของหัวหน้าส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และ
เรียงตามลาดับอักษรของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และเสนอชื่อ
ตัวเองของแต่ละหน่วยงาน
คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควร
ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หน่วยงานละไม่
เกิน 3 คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
- ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ กาแพงเพชรเรื่อง ผลการสรรหาขั้นต้นผู้ สมควร
ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หรื อ หั ว หน้ า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
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รายละเอียดงาน
- จั ด ท าวาระการประชุม สภามหาวิท ยาลั ย เพื่อ
พิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมดารงตาแหน่ ง
หัวหน้าส่วนราชการฯ
- จัดทาบัตรลงคะแนน
- จัดทาแบบฟอร์มผลการลงคะแนน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นาเสนอผลการคัดเลือก
ขั้นต้นต่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือก
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ

จัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะที่ได้รับการคัดเลือก
มีการเก็บเอกสารเข้าแฟ้มแยกประเภท และมีที่จัดเก็บ
เอกสารสาหรับการสรรหาโดยเฉพาะที่สามารถป้องกันการ
สูญหาย

จัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่างๆ

แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร
เจ้าหน้าที่ที่ได้รั บมอบหมาย จะเป็นผู้จัดทาร่างประกาศ คาสั่ง บันทึกข้อความ ตลอดจนเอกสาร
ประกอบการประชุม เพื่อใช้ประกอบการประชุมสรรหา โดยผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และแนวปฏิบั ติที่เกี่ย วข้องเพื่อประกอบการจัดทาเอกสาร และเป็นข้อมูล ประกอบให้ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณา รวมถึงจัดส่งเอกสารที่ถูกต้องเสนอหน่วยงาน (เช่น การเสนอเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) ที่รับผิดชอบเพื่อให้การแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมี
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
ผู้เป็นเลขานุการต้องเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้ที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้และเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนั้น
ในทางปฏิบัติแล้ว งานเลขานุการ ควรเป็นผู้มีความสามารถในหลายๆ ทักษะ เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบขึ้นตรง
กับผู้บริหาร มีความรับผิดชอบในงานที่ทาอยู่ โดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือสั่งการ เลขานุการที่ดีมีส่วนช่วยให้
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถใช้ความคิดพิจารณาตัดสินในในขอบเขตงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหน่วยงานจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรอย่างน้อยหนึ่งคนทาหน้าที่
เลขานุการ เพื่อแบ่งเบาภารกิจของผู้บริหารหรือเป็นผู้ช่วยเป็นผู้เชื่อมโยงให้กับผู้บริหาร กับผู้ใต้บังคับบัญชาและ
บุคคลภายนอกองค์กร
ระบบติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานต่างๆ ควรดาเนินการครอบคลุมระยะเวลาตามที่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกาหนด
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามกาหนดการที่กาหนด ดังนี้
1. การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ต้องดาเนินการสรรหาหลังจากนายกสภามหาวิทยาลัยพ้น
จากตาแหน่งตามวาระ ภายใน 90 วัน เพื่อจัดทาหนังสือราชการส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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2. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องดาเนินการสรรหาหลังจาก
กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ภายใน 90 วัน เพื่อจัดทาหนังสือราชการส่งสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา นาเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
3. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร กรณีที่ตาแหน่งว่างลง ให้อธิการบดีจัด
ประชุมเพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร เพื่อจัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีลงนาม
แต่งตั้ง นาเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
4. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา ต้องดาเนินการสรรหาหลังจาก
กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ภายใน 90 วัน เพื่อจัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีลงนามแต่งตั้ง
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
5. การสรรหาอธิการบดี ต้องดาเนินการแจ้งให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน 60 วัน และดาเนินการสรรหาภายใน 45 วัน ก่อนวันที่วาระการดารงตาแหน่ง
ของอธิการบดีคนเดิมจะสิ้นสุด เพื่อจัดทาหนังสือราชการส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นาเสนอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่อไป
6. การสรรหาคณบดี ต้องดาเนินการสรรหาภายใน 45 วัน ก่อนวันที่วาระการดารงตาแหน่ง
ของคณบดีคนเดิมจะสิ้นสุด เพื่อจัดทาวาระนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
7. การสรรหาหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ต้องดาเนินการสรรหาภายใน 45 วัน ก่อนวันที่วาระการดารงตาแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะคนเดิมจะสิ้นสุด เพื่อจัดทาวาระนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา จัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
(เกณฑ์ 6) มีฐานข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับบุคลากร ที่ สามารถสืบค้นได้ง่ายและนามาจัดทาเป็นสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจ (อัตราการคงอยู่ของบุคลากร การขาดงาน การร้องทุกข์
ความปลอดภัย ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ ฯลฯ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร มีการสังเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (BSC-SWOT Matrix)
ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2564 ) ประจาปี
2565 ได้วิเคราะห์งานด้านบุคลากรในมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ความสามารถขององค์กรในการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุ คลากรให้ เป็ น มื อ อาชี พ โดยระบุอยู่ในประเด็นยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒ นาระบบบริห ารจั ด การ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
ในการดาเนินงานด้านบุคลากรได้มีการจัดทาฐานข้อมูลที่สาคัญเกี่ ยวกับบุคลากร คือ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS) ในการเป็นฐานข้อมูลหลักของงานบุคลากรในการสืบค้นข้อมูลเพื่อนามา
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานด้านบุคลากร และได้มีการดาเนินงานจัดทาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องต่อ
การปฏิบัติงานในสถาณการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
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ตารางที่ 8.6-1 การใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อระบบปฏิบัติการ
ระบบสานักงานอัตโนมัติ e-Office
ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน Time KPRU
ระบบรายงานการปฏิบัติการ
KPRU E-Report
ระบบพัฒนาบุคลากร HRDS
ระบบขอหนังสือรับรองเงินเดือนและวันเริ่ม
ปฏิบัติราชการ

การใช้งานของระบบ
ระบบปฏิบัติการเพื่อการปฏิบัติงานสานักงานซึ่งในส่วนงาน
บุคลากรเป็นการดาเนินงาน งานลาราชการ และการขอไป
ราชการทั้งภายในและภายนอก ประเทศ
ระบบปฏิบัติการเพื่อการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรในการตอบสนองกับ
สถาณการณ์ปัจจุบัน
ระบบปฏิบัติการเพื่อให้บุคลากรรายงานปฏิบัติการในช่วง
การประกาศให้มีการปฏิบัติงาน Work From Home
ระบบปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร
ระบบปฏิบัติการเพื่อขอหนังสือราชการ
ขอหนังสือรับรองเงินเดือนและวันเริ่มปฏิบัติราชการ

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯมีการดาเนินงานจัดทาระบบทั้งส่วนของฐานข้อมูลหลักของ
มหาวิทยาลัยฯ และฐานข้อมูลในการตรวจสอบ กากับ ติดตาม และพัฒนาบุคลากร ซึ่งแยกย่อยไปตามหัวข้อเรื่อง
เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพั ฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน
ตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยฯกาหนด
(เกณฑ์ 7) มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ผู้เรียน / ผู้รับบริการ) และมีระบบจัดการหรือส่งต่อไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองข้อร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นแน่วแน่ต่อสาธารณชนว่าจะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สาเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อย่างมีธรรมาภิบาล ดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กาหนด
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/การร้องเรียนทั่วไป มาตรการ
ในการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการของหน่วยงานในการให้ความสาคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนหรือ
ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน โดยจะต้องมีกระบวนการจัดการและ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดช่องทางการร้องเรียน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท
ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ ตู้รับฟังความคิดเห็น สายตรงผู้บริหาร ด้วยตนเอง โดยมีกระบวนการการจัดการ
ข้อร้องเรียน ดังนี้
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1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทามาตรการ ระบบ กลไก และการจัดการข้อร้องเรียน
มีหน้าที่จัดระบบการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน
รวมถึงกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
2. มีแนวปฏิบัติด้านการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
4. มีขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนโดยระบุผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
5. มีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน
6. มีระบบและกลไกการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยฯ
7. มีแนวทางการติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติ
แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางต่าง ๆ ดาเนินการรับและ
ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ดังตารางที่ 8.7-1 ตารางช่องทางการร้องเรียนและความถี่ในการปฏิบัติงาน

ช่องทาง

ความถี่ในตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการรับข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์ /การทุจริต/
ผู้รับผิดชอบ
และประพฤติมิชอบ เพื่อ
ประสานงานหาแนวทางแก้ไข
ภายใน วันทาการ 2 – 1
กองกลางทุกหน่วยงาน/

โทรศัพท์

ทุกวัน

โทรสาร

ทุกวัน

ภายใน วันทาการ 2 – 1

งานธุรการ

ไปรษณีย์

ทุกวัน

ภายใน วันทาการ 2 – 1

งานประชาสัมพันธ์

ทุกเดือน

ภายใน วันทาการ 2 – 1

กองกลางทุกหน่วยงาน/

ทุกวัน

ภายใน วันทาการ 2 – 1

งานเลขานุการ

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน

ภายใน วันทาการ 2 – 1

กองกลางทุกหน่วยงาน/

ตู้รับฟังความคิดเห็น
Web site
ด้วยตนเอง

(สายตรง)
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การดาเนินการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่กาหนด
1. จัดทาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมการรายงานผลการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาจารย์ /
การร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง/การรับสินบน/การทุจริตภายในหน่วยงาน
2. ดาเนินการให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการร้องเรียนจากช่องทางที่กาหนดไว้ ปีละ 2 ครั้ง
เสนอต่อประธานคณะกรรมการการจัดการข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานโดยสรุปปีละ ครั้ง 2
1. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน /
ร้องทุกข์ที่เข้ามายังหน่วยงาน
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการร้องเรียนโดยคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนของทุกคณะ/
สานัก/สถาบัน/กอง
ประเมินและสรุปผลการร้องเรียน
1. จัดทารายงานผลการร้องเรียน รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน เสนอต่อประธานคณะกรรมการการ
จัดการเรื่องร้องเรียนและรวบรวมนาเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด
2. การพัฒนาและปรับปรุงผลการดาเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการพัฒนาหรือ
แก้ไขเพื่อการเข้าถึงและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
และปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการในปีถัดไป
ซึ่งจากกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียนที่แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางออนไลน์
โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยในปีงบประมาณ 2564 และ
ปีงบประมาณ 2565 ปรากฏว่าไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบแต่อย่างใด
เกณฑ์ 8 มีการจัดพื้นที่ สภาพแวดล้อมที่เพียงพอเหมาะสมและเอื้อต่อการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
และสภาพจิตใจของผู้เรียนและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่นคนพิการ (ผลลัพต์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรมีการจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยแบ่งพื้นที่สาหรับอาคารเรียน
ในส่วนของการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงการจัดการพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ
ให้เป็นพื้นที่สาหรับการจัดกิจกรรมกลุ่มของทั้งนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น โดยการจัดการ
สภาพแวดล้อมภายใต้แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการกาหนด
นโยบายสิ่งแวดล้อม โดยการดาเนินงานบริหารจัดการการใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมโดยสานักงาน
อธิการบดีเป็นหน่วยงานต้นแบบในการดาเนินงานสานักงานสีเขียว โดยในปี 2562 สานักงานอธิการบดีได้เข้าร่วม
การตรวจประเมินสานักงานสีเขียว ได้รับการประเมินในระดับเหรียญทอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน
สานักงานสีเขียว หน่วยงานสานักงานอธิการบดียังคงดาเนินงานสานักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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ทั้งยังมีการขยายโครงข่ายความร่วมมือทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไปยังหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ
เช่น สานักศิลปวัฒนธรรมโดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ, โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม , มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร แม่สอด ทั้งนี้สานักงานอธิการบดีได้จัดการให้พื้นที่ใน
การกากับดูแลเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสานักงานสีเขียว เช่น การจัดทาปุ๋ยหมัก
อินทรีย์จากเศษขยะใบไม้ , การดาเนินงานธนาคารขยะ , การจัดทาแปลงสาธิตผักสวนครัวรั้วกินได้ รวมถึงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมระดับมหาวิทยาลัยที่เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ เช่น การจัดการระบบ
บาบัดน้าเสียร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้การ
ผลิตน้าสาหรับการใช้น้าภายในมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย นอกเหนือจากการจัดการพื้นที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว
นั้น มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการจัดการพื้นที่สาธารณะที่เปิดให้บริการทั้งนักศึกษา บุคลากร ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ทั้งในด้านวิชาการและนันทนาการ เช่น พื้นที่สวนสุขภาพ(บ่อปลาบึก) พื้นที่สนามกีฬา พื้นที่
อาคารหอประชุมภายในมหาวิทยาลัย โดยคานึกถึงการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการทุกประเภทรวมไปถึงผู้ใช้บริการ
พิเศษ เช่น คนชรา , ผู้พิการและทุพลภาพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯยังเปิดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถ
ส่งคาร้องขอปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้
งานเหมาะสมกับสถาณการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
(เกณฑ์ 9) ผลดาเนินการตามเกณฑ์ Green Office (ผลลัพธ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดสรรงบประมาณโครงการสานักงานสีเขียว Green Office
เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียวเป็นประจาทุกปี มีแผนการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงาน
สีเขียวตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2565 จากกรมส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอดคล้องกับการรณรงค์
ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาชาติ ตามแนวนโยบายรัฐบาล และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดใช้พลังงาน และการประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ
3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานภายในมหาวิทยาลัยฯให้เกิดการร่วมมือกันประหยัดค่าใช้จ่าย
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี
4. เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ต่า
ผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยฯ โดยอาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) ได้รับรางวัล
การเป็นสานักงานสีเขียวในระดับดีเยี่ยม G – Green (เหรียญทอง)
ปีงบประมาณ 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์สถานเรือนไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาแพงเพชร
ได้รับรางวัลการเป็นสานักงานสีเขียวในระดับดีเยี่ยม G – Green (เหรียญทอง)
ปีงบประมาณ 2564 อาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลการเป็นสานักงานสีเขียวในระดับดี (เหรียญทองแดง)
ประโยชน์ที่บุคลากรและประชาชนได้รับ
1. มีพื้นที่สีเขียวสาหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นจานวนมาก
2. ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น กระดาษ น้า ไฟ
3. เกิดการร่วมมือกันประหยัดค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี
4. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศที่ต่าลง
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสานักงาน
อาคาร 14 สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า.1
ภาพที่ 9.1-1 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจาเดือน ระหว่างปี 2562 2564
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* รวบรวมข้อมูลและรายงานผลตามปีงบประมาณ

จากภาพที่ 9.1-1 ผลการคานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายใน
อาคารสานักงานอธิการบดี ตลอด 3 ปี มีดังนี้
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณ
มากที่สุด เท่ากับ 14,203.66 kgCO2/เดือน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณน้อยที่สุด เท่ากับ 8,726.25 kgCO2/เดือน ซึ่งแนวโน้มของการปลดปล่อยก๊าซในปีนี้ จะมีปริมาณมาก
ในช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และมีปริมาณน้อยลงในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 –
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และเริ่มมีปริมาณสูงขึ้นอีกรอบ ในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 12,990.40 kgCO2/เดือน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกปริมาณน้อยที่สุด เท่ากับ 5,961.31 kgCO2/เดือน ซึ่งแนวโน้มของการปลดปล่อยก๊าซในปีนี้ จะมีปริมาณ
มากในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 และมีปริมาณน้อยลงในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ.
2563 และเริ่มมีปริมาณสูงขึ้นอีกในช่วงเดือน เมษายน – กันยายน พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2564 ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณ
มากที่สุด เท่ากับ 13,889.22 kgCO2/เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณน้อยที่สุด เท่ากับ 5,960.81 kgCO2/เดือน ซึ่งแนวโน้มของการปลดปล่อยก๊าซในปีนี้ จะมีปริมาณมาก
ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 และมีปริมาณน้อยลงในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2564 และเริ่ม
มีปริมาณสูงขึ้นอีกในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2564
ภาพที่ 9.1-2 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม ระหว่างปี 2562 - 2564
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จากภาพที่ 9.1-2 ข้อมูลผลการคานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า
รวมภายในอาคารสานักงานอธิการบดี ตลอด 3 ปี พบว่า แนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณลดลงเหลือ 213,393.00 kgCO2/ปี
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2. การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้น้า
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* รวบรวมข้อมูลและรายงานผลตามปีงบประมาณ

ภาพที่ 9.2-1 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณการใช้น้าประจาเดือน ระหว่างปี 2562 - 2564
จากภาพที่ 9.2-1 ข้อมูล ผลการคานวณปริมาณการปลดปล่ อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณ
การใช้น้าภายในอาคารสานักงานอธิการบดี ตลอด 3 ปี มีดังนี้
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 มีการปลดปล่ อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 36.39 kgCO2/เดือน ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกปริมาณน้อยที่สุด เท่ากับ 14.78 kgCO2/เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 108.03 kgCO2/เดือน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 มีปริมาณมากเป็นลาดับที่
สอง เท่ากับ 102.06 kgCO2/เดือน ซึ่งมีแนวโน้มของการปลดปล่อยก๊าซเพิ่มใน 2 เดือนสุดท้ายของปี
ปีงบประมาณ 2564 ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณ
มากที่ สุ ด เท่ า กั บ 150.68 kgCO2/เดื อ น ซึ่ ง มี ค่ า สู ง ต่ อ เนื่ อ งมาจากเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2563
ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณลดลงในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เท่ากับ 78.47 kgCO2/เดือน และลดลงเหลื อน้อยที่สุ ดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เท่ากับ 9.67
kgCO2/เดือน
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ภาพที่ 9.2-2 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณการใช้น้าประจาปี ระหว่างปี 2562 – 2564
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จากภาพที่ 9.2-2 ข้อมูลผลการคานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้น้ารวม
ภายในอาคารสานักงานอธิการบดี ตลอด 3 ปี พบว่า แนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณลดลงเหลือ 440.10 kgCO2/ปี
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3.ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิ
ภาพที่ 9.3-1 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช้น้ามันเชื้อเพลิงชนิดเบนซิน ประจาเดือน
ระหว่างปี 2562 - 2564
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* รวบรวมข้อมูลและรายงานผลตามปีงบประมาณ

จากภาพที่ 9.3-1 ข้อมูลผลการคานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิงชนิดเบนซินของอาคารสานักงานอธิการบดี พบว่า มีเพียงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่มีการใช้น้ามันชนิดนี้
ซึ่งมีค่าการปลดปล่อย เท่ากับ 162.09 kgCO2/เดือน
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ภาพที่ 9.3-2 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช้น้ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ประจาเดือน
ระหว่างปี 2562 - 2564
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* รวบรวมข้อมูลและรายงานผลตามปีงบประมาณ
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จากภาพที่ 9.3-2 ข้อมูลผลการคานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิงชนิดดีเซลของอาคารสานักงานอธิการบดี ตลอด 3 ปี มีดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 3,932.38 kgCO2/เดือน ลาดับที่สอง เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 2,055.42
kgCO2/เดือน และในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเพียง 2 เดือนเท่านั้นที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือ นกระจก โดยเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2563 มีค่าเท่ากับ 1,511.25 kgCO2/เดือน และเดือนกันยายน มีค่าเท่ากับ 284.30 kgCO2/เดือน
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ภาพที่ 9.3-3 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ามันเชื้อเพลิงรวม ประจาเดือน
ระหว่างปี 2562 – 2564
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จากภาพที่ 9.3-3 ข้อมูลผลการคานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิงชนิดดีเซลของอาคารสานักงานอธิการบดี ตลอด 3 ปี พบว่า แนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณลดลงเหลือ 1,795.55 kgCO2/ปี
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4. ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้กระดาษ
ภาพที่ 9.4-1 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้กระดาษประจาเดือน ระหว่างปี 2562 –
2564
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* รวบรวมข้อมูลและรายงานผลตามปีงบประมาณ

จากภาพที่ 9.4-1 ข้อมูลผลการคานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้
กระดาษของอาคารสานักงานอธิการบดี ตลอด 3 ปี มีดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 2,960.37 kgCO2/เดือน ลาดับที่สอง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 2,566.02
kgCO2/เดือน ซึ่งการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีนี้มีค่าสูงเกิน 1,000.00 kgCO2/เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
– กันยายน พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากที่สุดในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2563 มีค่าเท่ากับ 2,052.81 kgCO2/เดือน ลาดับที่สอง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 มีค่าเท่ากับ 1269.50
kgCO2/เดือน และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 มีค่าการปลดปล่อยน้อยที่สุด เท่ากับ 54.02 kgCO2/เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากที่สุดในเดือนกันยายน พ.ศ.
2564 มีค่าเท่ากับ 2,717.28 kgCO2/เดือน ลาดับที่สอง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 มีค่าเท่ากับ 1815.12 kgCO2/
เดือน และเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 ไม่มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ภาพที่ 9.4-2 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจากปริมาณการใช้กระดาษรวมประจาปี ระหว่างปี
2562 – 2564
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จากภาพที่ 9.4-2 ข้อมูลผลการคานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการใช้กระดาษ
ของอาคารสานักงานอธิการบดี พบว่า แนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากปี พ.ศ. 2562 มีค่าเท่ากับ
14,996.34 kgCO2/ปี ลดลงเหลือ 6,417.14 kgCO2/ปี ในปี พ.ศ. 2563 และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2564 มีค่าเท่ากับ
9,329.50 kgCO2/ปี
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5. ปริมาณขยะที่นาไปฝังกลบ
ภาพที่ 9.5-1 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณขยะที่นาไปฝังกลบ ประจาเดือน
ระหว่างปี 2562 – 2564
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ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
399.74
361.79
356.73
112.84
172.04
91.08
112.84
17.20
79.95

มกราคม
70.84
125.24
87.79

กุมภาพันธ์
143.96
234.28
0.00
2562

มีนาคม
298.54
268.18
901.19
2563

เมษายน พฤษภาคม
183.43
350.41
93.61
105.50
59.46
69.83

มิถุนายน
175.84
206.95
63.25

กรกฎาคม
379.50
61.23
186.46

สิงหาคม
428.84
6.45
221.88

กันยายน
459.20
26.57
77.67

2564
* รวบรวมข้อมูลและรายงานผลตามปีงบประมาณ

จากภาพที่ 9.5-1 ข้อมูลผลการคานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณขยะที่นาไปฝัง
กลบของอาคารสานักงานอธิการบดี ตลอด 3 ปี มีดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 459.20 kgCO2/เดือน ลาดับที่สอง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 428.84 kgCO2/
เดือน และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดเท่ากับ 70.84 kgCO2/เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากที่สุดในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2563 มีค่าเท่ากับ 268.18 kgCO2/เดือน ลาดับที่สอง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 มีค่าเท่ากับ 234.28
kgCO2/เดือน และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 มีค่าการปลดปล่อยน้อยที่สุด เท่ากับ 6.45 kgCO2/เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากที่สุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
มีค่าเท่ากับ 901.19 kgCO2/เดือน ลาดับที่สอง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 มีค่าเท่ากับ 221.88 kgCO2/เดือน
และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไม่มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ภาพที่ 9.5-2 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณขยะที่นาไปฝังกลบประจาปี
ระหว่างปี 2562 – 2564
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จากภาพที่ 9.5-2 ข้อมูลผลการคานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณขยะที่นาไปฝัง
กลบของอาคารสานักงานอธิการบดี พบว่า แนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากปี พ.ศ. 2562 มีค่าเท่ากับ
3,608.79 kgCO2/ปี ลดลงเหลือ 1,503.96 kgCO2/ปี ในปี พ.ศ. 2563 และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2564 มีค่าเท่ากับ
1,877.51 kgCO2/ปี
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ภาพที่ 9.5-3 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการขยะทั่วไปประจาเดือน ประจาปี
ระหว่างปี 2562 – 2564
800.00

700.00
600.00
500.00
400.00
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0.00
2562
2563
2564

ตุลาคม
105.03
508.09
508.09

พฤศจิกายน
149.41
449.01
449.01

ธันวาคม
309.84
428.01
635.44

มกราคม
456.89
669.58
564.55

กุมภาพันธ์
441.13
502.84
280.96
2562

มีนาคม
546.17
420.13
404.37
2563

เมษายน
270.46
229.76
262.58

พฤษภาคม
261.53
216.63
372.86

มิถุนายน
218.99
418.82
362.36

กรกฎาคม
252.08
501.53
297.50

สิงหาคม
321.92
120.79
357.11

กันยายน
498.90
144.42
428.01

2564
* รวบรวมข้อมูลและรายงานผลตามปีงบประมาณ

จากภาพที่ 9.5-3 ข้อมูลผลการคานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณขยะที่
นาไปฝังกลบของอาคารสานักงานอธิการบดี ตลอด 3 ปี มีดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 498.20 kgCO2/เดือน ลาดับที่สอง เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 456.89 kgCO2/
เดือน และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดเท่ากับ 105.03 kgCO2/เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากที่สุดในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2563 มีค่าเท่ากับ 669.58 kgCO2/เดือน ลาดับที่สอง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 มีค่าเท่ากับ 508.09
kgCO2/เดือน และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 มีค่าการปลดปล่อยน้อยที่สุด เท่ากับ 120.79 kgCO2/เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากที่สุดในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564 มีค่าเท่ากับ 635.44 kgCO2/เดือน ลาดับที่สอง เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 มีค่าเท่ากับ 262.58
kgCO2/เดือน
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ภาพที่ 9.5-4 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการขยะทั่วไปประจาปี
ระหว่างปี 2562 – 2564
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จากภาพที่ 9.5-4 ข้อมูลผลการคานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณขยะ
ทั่วไปของอาคารสานักงานอธิการบดี พบว่า แนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี
พ.ศ. 2562 มีค่าเท่ากับ 3,832.36 kgCO2/ปี ปี 2563 มีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4,609.59 kgCO2/ปี และในปี พ.ศ.
2564 มีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4,923.38 kgCO2/ปี
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แผนการดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียว
1. มีการแต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมประจามหาวิทยาลัยฯ
2. จัดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสานักงานสีเขียว
เป็นประจาทุกปี
3. การเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมไปยังช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จัดทาหนังสือเวียน เว็บไซต์
http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/โปสเตอร์ Line Facebook ป้าย LED บริเวณหน้าอาคารสานักบริการวิชาการฯ
ป้าย LCD หน้าลิฟท์อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ในลิฟท์เสียงตามสาย วัน
จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.15 – 13.45 น.
4. ดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคคล
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียวอย่างจริงจัง
5. จัดประชุมและกากับติดตามผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวเดือนละ 1 ครั้ง
หรือ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. สรุปผลการดาเนินงานและรับการตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
การบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียว ตามคุณลักษณะและการใช้
ประโยชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีการบูรณาการการทางานร่วมกันกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการรับเชิญหัวหน้าโครงการ Green Office ไทยแลนท์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและเป็น
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ และการบูรณาการกับชุมชนวัดวังยางในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการ
ดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในวัดและบริเวณลานวัดเพื่อให้ชุมชนได้ทากิจกรรมในด้านต่าง ๆ
เช่น การเล่นกีฬาในบริเวณวัด และการเสริมสร้างสุขภาวะร่างกาย คือ การร่วมกันปรับปรุงสนามกีฬาเปตองให้กับ
โรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่อาเภอคลองสมบูรณ์ จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
เด็ก ๆ และคนในชุมชนหันมาออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

