ก
คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของกองกลาง สานักงานอธิการบดี ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในและการด าเนิ นงานของกองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561
ทั้งนี้ การรายงานการประเมินตนเองเป็นขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดทาขึ้นตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2 มีนาคม 2560) โดยรายงานผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนาแผน
และภาวะผู้นาของผู้บริหาร การบริหารจัดการ และการดาเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน
โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 10 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
การดาเนินงานของกองกลาง สานักงานอธิการบดี
กองกลาง ส านั กงานอธิการบดี ขอขอบคุ ณผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่ งเป็น คณะกรรมการประจาส านั ก และ
ขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้ ประสบความสาเร็จ
และมีการพัฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อง และจะเป็ นประโยชน์ อ ย่า งยิ่ ง ในการพัฒ นาปรับ ปรุ ง การด าเนิน การของ
สานักงานอธิการบดีต่อไป
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บทสรุปผู้บริหำร
การดาเนิ น งานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2560 ได้แบ่ง โครงสร้าง
หน่วยงานออกเป็น 9 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานธุรการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานอาคาร
สถานที่ และ กลุ่ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป (ส านั ก งานผู้ อ านวยการกองกลาง) มี บุ ค ลากรรวมทั้ ง สิ้ น 100 คน
ประกอบด้ว ย ข้าราชการ 4 คน พนั กงานมหาวิทยาลั ยสายสนับสนุน จานวน 22 คน พนักงานราชการ
จานวน 9 คน ลูกจ้างประจา 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว 59 คน
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา 2560 โดยเริ่มตั้งแต่ 1
มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 โดยประเมินตามองค์ประกอบ จานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนา
แผนและภาวะผู้นาของผู้บริหาร การบริหารจัดการ การดาเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน
ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด คะแนนผลการประเมินตนเองในทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.80 โดยทาง
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้จัดทารายผลการประเมินตนเองเป็นประจาทุกปีซึ่งผลการประเมินดังกล่าว
ทาให้หน่วยงานได้รับทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดทา
แผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
ประวัติควำมเป็นมำของกองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี (โดยย่อ)
ตามที่ ส ถาบั น ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้ เ ปลี่ ย นสถานภาพมาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา
มีผลทาให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น 10 หน่วยงาน และสานักงานอธิการบดี เป็นหนึ่ง
ในหน่วยงานดังกล่าว ปัจจุบัน กองกลาง สานักงานอธิการบดี แบ่งโครงสร้างประกอบด้วยกลุ่ มงาน ดังนี้
กลุ่ มงานบริ หารทั่ วไป กลุ่ ม งานธุ ร การ กลุ่ ม งานเลขานุ ก าร กลุ่ ม งานการเงิ น กลุ่ ม งานพั ส ดุ กลุ่ ม งาน
การเจ้าหน้าที่และนิติการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
วิสัยทัศน์
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน
ให้มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

ง
แผนผังโครงสร้ำงภำยในองค์กร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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การเงิน

กลุ่มงานไฟฟ้า
และอนุรักษ์
พลังงาน

กลุ่มงานอาคาร
สถานที่

กลุ่มงาน
เลขานุการ

กลุ่มงานพัสดุ

กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงาน
การเจ้าหน้าที่
และนิติการ

จ
คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
ชื่อ – นำมสกุล
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พธูราไพ ประภัสสร
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางมะลิวัลย์ รอดกาเหนิด
นายเอนก บัวสาลี
นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา
นางสาวเกศกนก ไทยแท้
นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการกองกลาง
ที่ปรึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน/รักษาการ
หัวหน้างานยานพาหนะ
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (สานักงานผู้อานวยการกองกลาง)
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ยานพาหนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พธูราไพ
ประภัสสร
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ

นายเอนก บัวสาลี
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่

นางสาวเกศกนก ไทยแท้
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ

นางสาวนฤมล ส่งต่าย
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ ไป

บทที่ 1
ส่วนนำ
1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ
1.1 ชื่อหน่วยงำน กองกลาง สานักงานอธิการบดี
1.2 ที่ตั้ง
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2
อาคารกลุ่มงานอาคารสถานที่
1.3 ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
ตามที่ ส ถาบั น ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้ เ ปลี่ ย นสถานภาพมาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา
มีผลทาให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น 10 หน่วยงาน และสานักงานอธิการบดี เป็นหนึ่ง
ในหน่วยงานดังกล่าว ปัจจุบัน กองกลาง สานักงานอธิการบดี แบ่งโครงสร้างประกอบด้วยกลุ่ มงาน ดังนี้
กลุ่ มงานบริ หารทั่ วไป กลุ่ ม งานธุ ร การ กลุ่ ม งานเลขานุ ก าร กลุ่ ม งานการเงิ น กลุ่ ม งานพั ส ดุ กลุ่ ม งาน
การเจ้าหน้าที่และนิติการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
2. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์
วิสัยทัศน์ (Vision)
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มี
คุณภาพ มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อตอบสนองนโยบายการดาเนินงาน
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา
2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
เป้ำประสงค์ (Goals) :
1. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย และ
นวัตกรรม
2. มีระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล

2
กลยุทธ์
1.1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
2.1 พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
2.2 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green
University)
2.4 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนจำแนกตำมประเภทบุคคล
ประเภทบุคลำกร
ข้าราชการพลเรือน (PC)
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง
รวม

จำนวน
4
6
22
9
59
100
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561

4. งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2561 (จาแนกตามหมวดรายจ่าย) กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
แหล่งงบ
งบ บกศ.
รวม

ได้รับกำรจัดสรร
3,218,600 บาท
3,218,600 บำท
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5. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน
ผลกำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2559
ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
1. ควรมีการจัดโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการตาม
เกณฑ์สานักงานสีเขียว
2. จัดทานโยบายสิ่งแวดล้อมตามหมวด
3. จัดประชุมคณะกรรมการทั้ง 7 หมวด
4. ดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
5. จัดส่งเข้าประกวดสานักงานสีเขียว
เดือนมกราคม 2560
6. รับการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว อาคาร
14 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560
ระบบบริหำรงำนคุณภำพ
1. อธิบายหลักในการกาหนดกระบวนงานหลักและแนว
1.จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อกาหนดภาระ
ทางการกาหนดกระบวนงานหลัก
งานหลักของกระบวนงานหลักให้กับข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจา
2. ทบทวนกระบวนงานหลักของบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ตรงกับสายงานและมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง ก.พ.อ.
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
1. ควรเขียนผลการดาเนินการให้เห็นถึงที่มาของกรอบการ
1. ออกแบบการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เครื่องมือในการศึกษา ของผู้รับบริการโดยศึกษาจากแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ กระบวนการในการสร้างเครื่องมือให้มีความ
เพื่อเป็นกรอบการประเมิน
เที่ยงตรง อธิบายถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ 2. จัดส่งแบบประเมินฯให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน
แหล่งข้อมูลให้ชัดเจน
ตรวจสอบเนื้อหาของการให้บริการ
ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
1. ควรเขียนผลการดาเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ในทุก
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและ
ประเด็น และแสดงให้เห็นรายละเอียดของการดาเนินงานและ แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2560
ผลของการดาเนินการ แสดงให้เห็นทั้งแผนการบริหารและ
เพื่อประเมินผลสาเร็จของแผนจากปีการศึกษา
แผนการพัฒนาบุคลากรแยกเป็นสาหรับสายวิชาการกับสาย
2559 นามาจัดทาแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
สนับสนุน
ประจาปีการศึกษา 2560 และดาเนินการ
ตามแผนฯ
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บทที่ 2 ส่วนสำคัญ
กำรประกันคุณภำพภำยในสำหรับหน่วยงำนสนับสนุน
องค์ประกอบที่ 1 กำรพัฒนำแผนและภำวะผู้นำของผู้บริหำร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
กระบวนกำรพัฒนำแผน
ชนิดตัวบ่งชี้
กระบวนกำร
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลกำรประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์มำตรฐำน
 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล
การวิเคราะห์ SWOT และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยเชื่อมโยง/สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสถาบัน
ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิด
จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน

ผลดำเนินงำน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการ ดังนี้
1. มีการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ของสานักงาน
อธิการบดี พ.ศ. 2561–2565 (กล.1.1-1-1) โดยนาผลการ
วิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน
มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนฯ เพื่อเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
โดยมีการประชุมของคณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ 2561 –2565 และแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 สานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่
9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 4 อาคาร 14 (กล.1.1-1-2)
ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าวทาให้เกิดการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี เพื่อถ่ายทอดไป
ยังทั้ง 3 กอง เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 2561
นาเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560
เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและ
อานวยการ วาระที่ 5.4 หน้า 5 (กล.1.1-1-3)
2. กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ประจาปี 2561 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของสานักงาน ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์
กองกลาง
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่
มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ มีการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า สอดคล้องกับ
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้น
ให้บริการพัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ มีการบริหาร

หลักฐำน
กล.1.1-1-1 แผนกลยุทธ์
พ.ศ. 2561 – 2565
สานักงานอธิการบดี
กล.1.1-1-2 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ 2561 –
2565 และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
2560
กล.1.1-1-3 รายงาน
การประชุมครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2560
วาระที่ 5.4 หน้า 5

5
มี

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน
จัดการทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า และพัฒนานักศึกษาให้เป็น
ที่ยอมรับของสังคม
สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์
กองกลาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับ
สานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 เป้ำประสงค์
กองกลาง
เป้าประสงค์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1 บุลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัยและ
นวัตกรรม สอดคล้องกับ
สานักงานอธิการบดี
เป้าประสงค์ที่ 1 บุลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัยและ
นวัตกรรม สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
กองกลาง
เป้าประสงค์ที่ 2
เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับ
สานักงานอธิการบดี
เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
2.4 กลยุทธ์
กองกลาง
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อ
ต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ

หลักฐำน

6
มี

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

 2 มีการนาแผนกลยุทธ์ที่พัฒนาไปสู่
แผนปฏิบัติการประจาปี พร้อม
กาหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อ
วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนทั้ง
สองไปสู่บุคลากรทุกระดับภายใน
หน่วยงาน

ผลดำเนินงำน
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้
ผลิตสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนากระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ที่ 2.2 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับ สานักงานอธิการบดี ทุกกลยุทธ์ และ
สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการ
รักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา สมรรถนะบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพ
4.2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการทีด่ ี
4.3 พัฒนากระบวนการทางานให้มี ประสิทธิภาพ
โดยการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัย อิเล็กทรอนิกส์
4.4 สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการเรียนรู้ ผลิตสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
4.5 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (ECO University)
4.6 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการ ดังนี้
1. มีการนาแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561-2565
ของสานักงานอธิการบดี มาจัดทาเป็นแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี 2561 (กล.1.1-2-1)
2. มีการกาหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ประจาปีงบประมาณ 2561
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสาเร็จของ
การดาเนินงาน โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
- ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ จานวน 19 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัตริ าชการ จานวน 11
ตัวชี้วัด
3. มีการจัดทาแผนงาน/โครงการของแผนกลยุทธ์
ดังนี้ (กล.1.1-2-2)
- แผนงาน/โครงการของแผนกลยุทธ์สานักงาน
อธิการบดี จานวน 42 โครงการ มีตัวชี้วัด ทั้งหมด 126
ตัวชี้วัด

หลักฐำน

กล.1.1-2-1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
พ.ศ. 2561 กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
กล.1.1-2-2 แผนงาน/
โครงการ ประจาปี
งบประมาณ 2561
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ผลดำเนินงำน
- แผนงาน/โครงการของแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จานวน 34 โครงการ มีตัวชี้วัด ทั้งหมด 109 ตัวชี้วัด
4. จัดให้มีการประชุมหัวหน้างานและบุคลากร
ทุกระดับเพื่อถ่ายทอดแผนฯ ที่ระบุ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน และผูร้ ับผิดชอบ ไปสู่ระดับ
หน่วยงานสู่ระดับบุคคลพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
กองกลาง สานักงานอธิการบดี (กล.1.1-2-3)
 3 มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการ ดังนี้
การประจาปี และมีการติดตามผล
1. มีการจัดทาปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
การโครงการที่จาแนกไว้ในแต่ละพันธกิจ ประจาปี
แผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อย งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ 2561
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
(กล.1.1-3-1)
ผู้บริหารหน่วยงานและ
2. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน
โดยมีการจัดทาบันทึกข้อความกากับติดตามปีละ 4 ครั้ง
เพื่อพิจารณา
เพื่อให้รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ และมีการ
รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจา
หน่วยงาน ดังนี้
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12
เดือน มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด 33
โครงการ ตัวชี้วัดทั้งหมด 106 ตัวชี้วัด ผลการบรรลุ
เป้าหมาย จานวน 98 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.45
คิดเป็นร้อยละ ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 8 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 7.54 (กล.1.1-3-2) พร้อมเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจาสานัก ครัง้ ที่ 3/2560 วันที่ 25
ตุลาคม 2560 วาระที่ 5.1 (1) (กล.1.1-3-3)
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ทั้งหมด 34
โครงการ ตัวชี้วัดทั้งหมด 109 ตัวชี้วัด ผลการบรรลุ
เป้าหมาย จานวน 58 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 53.21
อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 49 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 44.95 ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 1.83 (กล.1.1-3-4) พร้อมเสนอต่อ
กรรมการประจาสานักครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 เมษายน
2561 วาระที่ 4.1 (1) (กล.1.1-3-5)
 4 มีการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา

กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2561 มาใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ โดยมีการเปรียบเทียบ
ผลงานในช่วง 4 ปี พ.ศ. 2558, 2559, 2560 และ 2561
(กล.1.1-4-1) และรายงานผลต่อกรรมการประจาสานัก

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

กล.1.1-3-1 ปฏิทินการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
กล.1.1-3-2 รายงานผล
การติดตามและประเมิน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
กล.1.1-3-3 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจา
สานัก ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 25 ตุลาคม 2560
วาระที่ 5.1 (1)
กล.1.1-3-4 รายงานผล
การติดตามและประเมิน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รอบ 6
เดือน
กล.1.1-3-5 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจา
สานัก ครั้งที่1/2561
วันที่ 27 เมษายน 2561
วาระที่ 4.1 (1)
กล.1.1-4-1 รายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผน
กลยุทธ์ พ.ศ. 2558 –
2561
อ้ำงซ้ำ กล.1.1-3-4
รายงานการประชุม
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 5 มีการนาผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการประจาหน่วยงานไป
ประกอบการพิจารณาการ
ดาเนินงานระหว่างปี และ/หรือ
การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการในปีถัดไป

ผลดำเนินงำน
เพื่อพิจารณา ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 เมษายน 2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 วาระที่ 4.2 (1)
ปีงบประมำณ 2560 หน่วยงำนมีผลกำรดำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดในแผน รอบ 12 เดือน ดังนี้
(กล.1.2-2-2)
กองกลาง มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด
ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
72.22 ไม่บรรลุผล 5 ตัวชี้วัด ร้อยละ 27.77 คะแนน 3.81
ปีงบประมำณ 2561 หน่วยงำนมีผลกำรดำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดในแผน รอบ 6 เดือน ดังนี้ (กล.1.2-2-3)
กองกลาง มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด
ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
18.18 อยู่ระหว่างการดาเนินการ 8 ตัวชี้วัด ร้อยละ
72.72 ไม่บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด ร้อยละ 9.09คะแนน
2.0515
รอบ 9 เดือน ดังนี้
กองกลาง มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 11ตัวชี้วัด
ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ 7 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 63.63 อยู่ระหว่างการดาเนินการ 3 ตัวชี้วัด
ร้อยละ 27.27 ไม่บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด
ร้อยละ 9.09 คะแนน 3.07(กล.1.2-2-4)
กองกลาง สานักงานอธิการบดี นาผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการประจาสานัก
(กล.1.1-5-1) ร่วมกับรายงานผลการดาเนินงานต่างๆ
ในรอบปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลสาคัญ
ในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนกลยุทธ์ พ.ศ.
2561-2565 (กล.1.1-5-2) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ดาเนินการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามไตรมาสในปีถัดไป
ผลการปรับปรุง
1. จัดทาบันทึกข้อความติดตามการใช้จ่ายเงิน
รายไตรมาส
ข้อเสนอแนะ
2. จัดทาระบบกากับติดตามการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัตริ าชการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นในปีถัดไป
ผลการปรับปรุง
2.1 จัดทาระบบกากับติดตามการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
2.2 จัดทาบันทึกข้อความให้รายงานผลการ

หลักฐำน
คณะกรรมการประจา
สานัก ครั้งที่1/2561
วันที่ 27 เมษายน 2561
วาระที่ 4.2 (1) หน้า 3
กล.1.2-2-2 รายงาน
สรุปผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกองกลาง
รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
กล.1.2-2-3 รายงาน
สรุปผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกองกลาง รอบ
6 เดือน ปีงบประมาณ
2561
กล.1.2-2-4 รายงาน
สรุปผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกองกลาง รอบ
9 เดือน ปีงบประมาณ
2561
กล.1.1-5-1 แผนการ
ปรับปรุงตามผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของ
กรรมการประจาสานัก
กล.1.1-5-2 แผนกล
ยุทธ์ พ.ศ. 2561-2565
สานักงานอธิการบดี
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ผลดำเนินงำน
ดาเนินงานตามไตรมาสก่อนปิดไตรมาสทุกครั้ง
ข้อเสนอแนะ
3. แผนบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ สาหรับความ
เสี่ยงด้านผลงานการเข้าสู่ตาแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนเห็นควรให้ดาเนินการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ในการทาผลงานให้มากขึ้น
ผลการปรับปรุง
3.1 มีการจัดทากรอบอัตรากาลังสายสนับสนุน
เพื่อกาหนดความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุน

หลักฐำน

กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน 5



5 ข้อ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย (,)

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน 5



หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1073
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1051
E-mail : ………………………………………………………….
E-mail : took.kpru@gmail.com

10
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ภำวะผู้นำของผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 ข้อ มีการดาเนินการ 4 ข้อ มีการดาเนินการ 5 ข้อ
ผลกำรประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์มำตรฐำน
 1 ผู้บริหารดาเนินการกาหนด
วิสัยทัศน์และถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ไป
ยังบุคลากรทุกระดับภายใน
หน่วยงาน

 2 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10
ประการ ที่คานึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย โดย
อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

1. ผู้บริหารกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน
ในการดาเนินงาน เพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุ
ตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ ดาเนินการจัดทาแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2561
โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ “กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนา
งาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า” (กล.1.2-1-1)
2. มีการนาเสนอแผนกลยุทธ์ ประจาปี 2561 –
2565 และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2561 เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี โดยได้รับการพิจารณาแผนจาก
คณะกรรมการประจาสานัก ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่
25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอานวยการ วาระ5.3
(กล.1.2-1-2)
3. จัดให้มีการประชุมหัวหน้างานและบุคลากรทุก
ระดับเพื่อถ่ายทอดแผนฯ ที่ระบุ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน และผูร้ ับผิดชอบ ไปสู่ระดับ
หน่วยงานสู่ระดับบุคคล (กล.1.2-1-3)
4. กองกลางฯ ได้จดั ให้มีการเผยแพร่ วิสยั ทัศน์
ปรัชญา และพันธกิจ ให้กับบุคลากรรับทราบ ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://ga.kpru.ac.th (กล.1.2-1-4)

กล.1.2-1-1
แผนกลยุทธ์ 2561/
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาลครบถ้วนทั้ง
10 ประการ โดยหน่วยงานได้จัดให้บุคลากรได้
ประเมินผลความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงาน
และธรรมาภิบาล ซึ่งมีผลคะแนนอยู่ในระดับมาก
( x =3.83) (กล.1.2-2-1)
หลักประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก ( x = 3.85)
หลักประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.77)
หลักการตอบสนอง อยู่ในระดับมาก ( x = 3.81)
หลักภาระรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.92)
หลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ( x = 3.86)

กล.1.2-2-1 รายงานผล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานและธรรมาภิบาล
ของผู้อานวยการกองกลาง
สานักงานอธิการบดี

กล.1.2-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานัก ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561
วาระที่ 5.3
กล.1.2-1-3 หนังสือเชิญ
ประชุม/รายงานการประชุม
กล.1.2-1-4
http://ga.kpru.ac.th
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หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.81)
หลักการกระจายอานาจ อยู่ในระดับมาก
( x = 3.76)
หลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.88)
หลักความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก ( x = 3.78)
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.82)
1.หลักประสิทธิผล ผูบ้ ริหารสามารถบริหารงานให้
หน่วยงานมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมำณ 2560 หน่วยงำนมีผลกำร
ดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 12 เดือน ดังนี้
(กล.1.2-2-2)
กองกลาง มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 18
ตัวชี้วัด ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ 13 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 72.22 ไม่บรรลุผล 5 ตัวชี้วัด ร้อยละ
27.77 คะแนน 3.81
ปีงบประมำณ 2561 หน่วยงำนมีผลกำร
ดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 6 เดือน ดังนี้
(กล.1.2-2-3)
กองกลาง มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 11
ตัวชี้วัด ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 18.18 อยู่ระหว่างการดาเนินการ 8 ตัวชี้วัด
ร้อยละ 72.72 ไม่บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด ร้อยละ 9.09
คะแนน 2.0515
รอบ 9 เดือน ดังนี้
กองกลาง มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 11
ตัวชี้วัด ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ 7 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 63.63 อยู่ระหว่างการดาเนินการ 3
ตัวชี้วัด ร้อยละ 27.27 ไม่บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด
ร้อยละ 9.09 คะแนน 3.07(กล.1.2-2-4)
2.หลักประสิทธิภำพ ผู้บริหารสนับสนุนให้แต่ละ
งานมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่ทาให้
หน่วยงานใช้ทรัพยากรต่างๆ หรือคิดค้นนวัตกรรม/
แนวปฏิบัติที่ดีให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพการทางานที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงาน ดังนี้
1. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการความรู้
เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to
Research : R2R) เพื่อให้บุคลากรความสามารถใน

หลักฐำน

กล.1.2-2-2 รายงานสรุปผล
การปฏิบัตริ าชการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ
กองกลาง รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
กล.1.2-2-3 รายงานสรุปผล
การปฏิบัตริ าชการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ
กองกลาง รอบ 6 เดือน

กล.1.2-2-4 รายงานสรุปผล
การปฏิบัตริ าชการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ
กองกลาง รอบ 9 เดือน

กล.1.2-2-5 คู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีเกีย่ วกับการ
จัดการความรู้เรื่องการ
พัฒนางานวิจัยจากงาน
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การสังเคราะห์ปญ
ั หาจากงานประจาและพัฒนาเป็น
งานวิจัยได้ และเพื่อให้บุคลากรได้แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานประจาของตนเองสู่งานวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กล.1.2-2-5)
2. อาคารต้นแบบสานักงานสีเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร เป็นการดาเนินงาน
เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญใน
ปัจจุบันจะช่วยให้สานักงานมีการบริโภคทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นแนวทางในการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และก้าวสูส่ านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ระดับสากลตามเกณฑ์กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (กล.1.2-2-6)
3. โครงการปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน
เพื่อการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารเรียนรวม
และอานวยการและอาคารอื่น ๆ สามารถลด
ค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งสาธิตและต้นแบบการลดใช้
พลังงานไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานอื่น ๆและเพื่อ
ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการลดใช้พลังงานให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
(กล.1.2-2-7)
3.หลักกำรตอบสนอง
ผู้บริหารสามารถดาเนินการเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจในให้ผู้รบั บริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการภายในระยะเวลาที่
กาหนด ดังนี้
1. มีระบบและกลไกมาตรการ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน เพื่อการดาเนินการเกี่ยวกับการรับฟัง
เสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทาช่องทางการร้องเรียน
จานวน 6 ช่องทาง พร้อมทั้งระบุขั้นตอน/
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน
(กล.1.2-2-8)
2. การดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เป็นประจาทุกปี โดยในปีการศึกษา
2560 มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4.084 ระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 81.68 และมีผลของแต่ละหน่วยงาน
ดังนี้

หลักฐำน
ประจา (Routine to
Research : R2R)

กล.1.2-2-6 แนวปฏิบัติที่ดี
อาคารต้นแบบสานักงานสี
เขียว

กล.1.2-2-7 โครงการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน

กล.1.2-2-8 ระบบและ
กลไกมาตรการ การจัดการ
เรื่องร้องเรียน

กล.1.2-2-9 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ประจาปี
การศึกษา 2560

13
มี ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สานักงานกองกลาง) มีผล
ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.05
2. กลุ่มงานธุรการ มีผลความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยรวม = 4.13
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีผลความพึงพอใจ
ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ รวม = 4.12
4. กลุ่มงานการเงิน มีผลความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยรวม = 4.08
5. กลุ่มงานพัสดุ มีผลความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยรวม = 4.07
6. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ มีผลความพึงพอใจใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.05
7. กลุ่มงานเลขานุการ มีผลความพึงพอใจในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่ รวม = 4.12
8. กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน มีผลความพึง
พอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.08
9. กลุ่มงานอาคารสถานที่ มีผลความพึงพอใจใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.00 (กล.1.2-2-9)
4. หลักภำระรับผิดชอบ (กล.1.2-2-10)
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรโดยกลุม่
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการได้มกี ารประกาศ
เรื่อง มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
บริหารผลการปฏิบตั ิงานและการดาเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผมู้ ีผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั งิ านต่า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมขั้นตอน ทบทวนและ
พิจารณามาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
บริหารผลการปฏิบตั ิงานและการดาเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผมู้ ีผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั งิ านต่า
2. ได้มีกรอบแนวทางการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่
(บุคลากรของมหาวิทยาลัย) ผูม้ ีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่า ดังนี้
2.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน
2.1.1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
หรือการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรได้กาหนดให้บคุ ลากรประเภท
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาของ
มหาวิทยาลัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความตระหนักในหน้าที่ราชการและ

หลักฐำน

กล.1.2-2-10
ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร เรื่อง
ระบบและกลไกในการ
บริหารผลการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร/ระบบและ
กลไกการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร/ระบบและ
กลไก
ในการดาเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผมู้ ีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่า
/ขั้นตอนการดาเนินการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการ
ดาเนินการกับเจ้าหน้าทีผ่ ู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า
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การปฏิบัตริ าชการของตน ซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้สาหรับการ
ประเมินฯ ได้มาจากคณะกรรมการทบทวนระบบ
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการสาหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
2.1.2 การพิจารณาผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ได้กาหนดให้มีการพิจารณาผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินระดับคณะ/สานัก/สถาบัน เป็นผู้พิจารณา
ชั้นแรก และส่งผลการประเมินให้กับคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาใน
ชั้นที่สอง จากนั้นจะส่งผลการพิจารณาให้แก่
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการในขั้นสุดท้าย
2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษ
ต่อบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัตริ าชการ
ของบุคลากร และผลดี (ให้คุณ) ต่อการเลื่อน
เงินเดือนโดยตรง เช่น ผู้ที่มีผลการปฏิบัตริ าชการ
อยู่ในระดับดีเด่น จะได้รับอัตราการเลื่อนเงินเดือนที่
สูงกว่าผู้ที่มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการที่อยู่ใน
ระดับดีมาก ดี หรือพอใช้ เป็นต้น และไม่มีผลดี
(ให้โทษ) สาหรับบุคลากรผู้ทมี่ ีผลการปฏิบัตริ าชการ
อยู่ในระดับต้องปรับปรุงจะไม่ได้รบั การพิจารณาให้
เลื่อนเงินเดือน
2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้
กาหนดวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไว้ใน
ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย สาหรับการ
ดาเนินการกับเจ้าหน้าทีผ่ ู้มผี ลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ต่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้กาหนดให้
จัดทาคามั่นในการพัฒนาตนเอง ตามวิธีการ
ขั้นตอน และมีผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ในประกาศของ
มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดกลไกการกากับ
ติดตามการประเมินการปฏิบัตริ าชการ บุคลากร
ประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักฐำน
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พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาของ
มหาวิทยาลัย ให้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติ
ราชการอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ 6 เดือน (ยกเว้น
พนักงานราชการ จะประเมินฯ ปีละ 1 ครั้ง)
สาหรับบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการในระดับต้องปรับปรุงจะต้องจัดทาคามั่นใน
การพัฒนาตนเอง และให้มีการรายงานผลการ
พัฒนาจากผู้บังคับบัญชาทุกๆ 2 เดือน
5. หลักควำมโปร่งใส
ผู้บริหารมีกระบวนการดาเนินการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้
อย่างเสรี โดยมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ 2561 ได้คะแนนตามแบบสารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – based) 100
คะแนน ดังนี้
1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
- มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน EB1(1)
- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB1(2)
2. กลุ่มงานพัสดุ
- มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปี (ที่ผ่านมา) EB3(1)
- มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง EB3(2)
- มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปี EB3(3)
- มีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ
และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB3(4)
3. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
- มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการบริหารผลการปฏิบัตงิ านและการ
ดาเนินการกับเจ้าหน้าทีผ่ ู้มผี ลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
EB5
- มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับสินบน EB8

หลักฐำน

กล.1.2-2-11 ผลการ
ประเมินตามแบบสารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์
โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ 2561
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- มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน EB12(1)
4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน เพื่อ
รับข้อร้องเรียนและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนต่าง ๆ
ให้มีความโปร่งใส EB7
- มีการเผยแพร่กระบวนการอานวยความ
สะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดง
ขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต EB12(2)
(กล.1.2-2-11)
5. มีการรายงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจาปีต่อคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดีเพื่อโปรดพิจาณา
(กล.1.2-2-12)
6. หลักกำรมีส่วนร่วม
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้จัดให้ผู้บริหาร
บุคลากร และนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. มีการประกาศนโยบาย 5 ส. อาคารเรียนรวม
และอานวยการ (อาคาร 14) โดยได้นาเอาระบบ
5 ส. ซึ่งเป็นระบบการทากิจกรรม 5 ขั้นตอน ได้แก่
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย
มาใช้เป็นพื้นฐานการจัดการองค์กร เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ทางานของหน่วยงาน
สร้างนิสยั พื้นฐานของบุคลากรให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ในการจัดสถานที่ทางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและการให้บริการ
เป็นที่ประทับใจแก่ผรู้ ับบริการ (กล.1.2-2-13)
2. มีการประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการ
สานักงานสีเขียว ในการจัดการองค์การด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสูส่ านักงานสีเขียว (Green
office) เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย จึงประกาศ
นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสานักงานสีเขียวให้
คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน
มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม
(กล.1.2-2-14)

หลักฐำน

กล.1.2-2-12 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 3/2560 และครั้งที่
1/2561

กล.1.2-2-13 ประกาศ
นโยบาย 5 ส. อาคารเรียน
รวมและอานวยการ (อาคาร
14) /ภาพถ่ายภายในห้อง
สานักงานและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

กล.1.2-2-14 ประกาศ
นโยบายสิ่งแวดล้อม
โครงการสานักงาน
สีเขียว ประจาปีงบประมาณ
2561/ภาพถ่ายกิจกรรมสี
เขียว
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3. มีการประเมินผู้บริหารโดยบุคลากร เพื่อรับ
ฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง
(กล.1.2-2-15)
7. หลักกำรกระจำยอำนำจ (กล.1.2-2-16)
ผู้บริหารมีการกระจายอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารองค์กร ให้กับ
หน่วยงานอย่างชัดเจน โดยมอบหมายอานาจหน้าที่
ให้กับผู้อานวยการกอง หัวหน้ากลุม่ งานต่างๆ ให้มี
ความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้อง
8. หลักนิติธรรม (กล.1.2-2-17)
1. ผู้บริหารมีการใช้อานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย โดยจะดาเนินการ
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่บัญญัตไิ ว้ในกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่ระบุว่าเป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดที่แต่งตั้ง และนา กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆ มาบังคับใช้กับ
บุคลากรทุกระดับให้ถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
2. มีการกาหนดระบบกลไกการปองกันการรับ
สินบนและกรอบแนวทางการปองกันการรับสินบน
และอธิการบดีสั่งการใหนาระบบกลไกและกรอบแนว
ทางการปองกันการรับสินบน ดังกลาวไปปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยมีการดาเนินการ
ตามระบบกลไกและกรอบแนวทางการปองกัน
การรับสินบน ดังนี้ (กล.1.2-2-18)
1. มหาวิทยาลัยได้จัดทาประกาศนโยบายด้าน
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้น
ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่รับสินบน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อ
ประโยชน์ ปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งกองกลาง
สานักงานอธิการบดี ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
2. วางแผนการดาเนินงานการป้องกันการรับ
สินบน ทั้งด้านการปลุกจิตสานึกไม่รับสินบนทุก
รูปแบบและด้านการป้องกันการรับสินบน
3. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันการรับสินบนตามแผนการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 ด้านการปลุกจิตสานึกไม่รับสินบนทุก
รูปแบบ
3.1.1 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับ
บุคลากรเกี่ยวกับการรับสินบนและบทลงโทษทาง

กล.1.2-2-15 ผลการ
ประเมินการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน ประจาปีการศึกษา
2560
กล.1.2-2-16 คาสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานประจา
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง
กล.1.2-2-17 กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย

กล.1.2-2-18 ระบบกลไก
การ
ปองกันการรับสินบนที่
อธิการบดีเห็นชอบให้นาไป
ปฏิบัติ/กรอบแนวทางการป
องกันการรับสินบน
/ประกาศนโยบายด้านความ
ปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน/ภาพกิจกรรมจัด
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรับสินบน/คู่มือ
การป้องกันการรับสินบน
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กฎหมายสาหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ในวันที่ 29
มีนาคม 2561
3.1.2 จัดทาคู่มือการป้องกันการรับสินบน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินบน การรับ
สินบน และบทลงโทษเกี่ยวกับการรับสินบน และ
เผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร และเผยแพร่เป็นไฟล์
PDF ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
3.1.3 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การ
ปฏิบัติงานที่ปลอดจากการทุจริต ไม่เรียกรับสินบน
หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น
การใช้อานาจหน้าที่หรือตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ
อาทิเช่น ป้ายประกาศ จอ LED เว็บแบนเนอร์
เอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
3.2 ด้านการป้องกันการรับสินบน
3.2.1 จัดทาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
มาตรการป้องกันการรับสินบนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร และเผยแพร่ในทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย
3.2.2 เผยแพร่ จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2.3 เผยแพร่ตัวอย่างการกระทาที่เข้า
ข่ายรับสินบน และการได้รับโทษทางกฎหมาย
สาหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
4. จัดทาช่องทางการร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ
สินบนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และหากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนให้ใช้
แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
มหาวิทยาลัย
5. มีกลไกการกากับติดตามการป้องกันการรับ
สินบน และดาเนินการติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานป้องกันการรับสินบน อยางตอเนื่อง
โดยดาเนินการดังนี้
5.1 กาหนดปฏิทิน วิธีการการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานป้องกันการรับสินบนและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยกาหนดให้มีการติดตาม
การดาเนินงานป้องกันการรับสินบนจากข้อร้องเรียน
การรับสินบนทุกเดือน และมอบหมายงานการ
เจ้าหน้าที่และนิติการเป็นผู้ติดตาม
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5.2 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการดาเนินการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกันการรับ
สินบน
5.3 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการจัดทาสรุป
รายงานผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ป้องกันการรับสินบนต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ผลการ
ประเมินให้ผู้เกีย่ วข้องทราบ
6. ดาเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบและ
กลไกการป้องกันการรับสินบน
9.หลักควำมเสมอภำค (กล.1.2-2-19)
ผู้บริหาร ปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยก ไม่จากัดเพศ เชื้อชาติ ถิ่น
กาเนิด ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษา การฝึกอบรม อื่นๆ เช่น
- เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้ศึกษาต่อใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น
- สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการประชุม
อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาสมรรถนะความสามารถ
โดยในปีการศึกษา 2560 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 92
10.หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (กล.1.2-2-20)
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีการประชุมเพื่อหา
ข้อตกลงภายในกลุม่ ผู้ที่เกีย่ วข้อง เพื่อหาข้อคิดเห็น
ข้อสรุปการดาเนินงานต่างๆ
- ใช้การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ
โดยยึดมติของที่ประชุมเพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบัติ
ในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ
- จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
จากสายตรงผู้บริหารและแบบประเมินผู้บริหาร

 3 มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของผู้บริหารหน่วยงาน
โดยผู้ประเมินเป็นบุคคลประจา
หน่วยงาน

ผู้อานวยการกองกลาง ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เพื่อสารวจความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
หัวหน้าหน่วยงานทีเ่ ทียบเท่าคณะ ประจาปี
งบประมาณ 2561 และปีการศึกษา 2560
จากผู้ประเมินภายในหน่วยงานสานักงานอธิการบดี
ซึ่งมีผลคะแนนอยู่ในระดับมาก ( x =3.83)
(กล.1.2-3-1)
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กล.1.2-2-19 ตารางการ
ฝึกอบรมของบุคลากร
ประจาปีการศึกษา 2560

กล.1.2-2-20 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานัก/รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตาม
เกณฑ์สานักงานสีเขียว/ผล
การประเมินผู้บริหาร

อ้ำงซ้ำ กล.1.2-2-1
รายงานผลความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานและ
ธรรมาภิบาลของ
ผู้อานวยการกองกลาง
สานักงานอธิการบดี
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 4 มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของผู้บริหารหน่วยงาน
โดยผู้ประเมินเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลของสถาบัน

ผลดำเนินงำน
ผู้อานวยการกองกลาง และรักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักและผู้บริหาร
โดยคณะผู้ตรวจติดตามและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ ดี คะแนน 4.13
(กล.1.2-4-1)

หลักฐำน
กล.1.2-4-1 รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ 2560

 5 ผู้บริหารนาผลการประเมินในข้อ 3 กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้นาผลการประเมิน
และข้อ 4 ไปปรับปรุงการ
และข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ กล.1.2-5-1 แบบตรวจ
ปฏิบัติงานของตน
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมาดาเนินการ ประเมินตามเกณฑ์
ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
สานักงานสีเขียว
ข้อเสนอแนะตำมกำรประเมินในข้อ 3 ไม่มี
ข้อเสนอแนะจำกบุคลำกร ไม่มี
ข้อเสนอแนะตำมกำรประเมินในข้อที่ 4 ดังนี้
มี 2 ข้อ ดังนี้
1. มหำวิทยำลัย ควรมีกำรผลักดันนโยบำยในกำร
จัดกำรองค์กรด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ำสู่สำนักงำน
สีเขียว (Green Office) และมหำวิทยำลัยสีเขียว
(Green University) เพื่อลดกำรใช้พลังงำนอย่ำง
จริงจังและเป็นรูปธรรมมำกขึ้น
ผลกำรดำเนินงำน (กล.1.2-5-1)
ในปีงบประมาณ 2561 กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี มีแผนงาน/โครงการสานักงานสีเขียว มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อกาหนด
นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสานักงานสีเขียว
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 และสมัครเข้า
ร่วมโครงการในเดือนมกราคม 2561 โดยได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สื่อสารการปฏิบัตติ าม
นโยบายและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่วเิ คราะห์ได้ 3
ประเด็น คือ ด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านขยะจากเศษ
อาหาร และด้านปริมาณการใช้กระดาษ อย่าง
ต่อเนื่องผ่านช่องทางสื่อสารหลายช่องทาง รวมทั้ง
จัดกิจกรรมประชุม ฝึกอบรม กิจกรรม/โครงการ
นิทรรศการต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ทบทวนติดตาม เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการลดใช้
พลังงานน้า และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และได้มีการประเมินโครงการ
สานักงานสีเขียว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยมีแผนที่
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จะเข้าสูม่ หาวิทยาลัยสีเขียวภายในอีก 3 ปีข้างหน้า
ด้วย
2. มหำวิทยำลัยต้องดำเนินกำรเร่งรัด ในเรื่องของ
กำรบริหำรงำนบุคคล อันได้แก่ กำรจัดสรร
อัตรำกำลังที่สำคัญและมีควำมจำเป็น กำรอบรม
ให้ควำมรู้ แก่บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำในหน่วยงำนที่ตนปฏิบัติ กำรหำวิธี
ช่วยเหลือในด้ำนสวัสดิกำรแก่บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่
เพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้น จัดหำสิ่งอำนวยควำม
สะดวกในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ตลอดจนพัฒนำอำคำรสถำนที่
สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อบรรยำกำศในกำรปฏิบัติงำน
ผลกำรดำเนินงำน
มีการจัดทากรอบอัตรากาลังสายสนับสนุน
เพื่อกาหนดความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุน และมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัด
อบรม การเขียนวิเคราะห์ค่างานและการจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานหลัก โดย รศ.สุรชัย ขวัญเมือง เป็น
วิทยากร และจัดอบรม การจัดทาระดับทีส่ ูงขึ้น
การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้า
สู่ตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ โดย
คุณบุษยมาศ แสงเงิน เป็นวิทยากร และ
ผู้ทรงคุณวุฒสิ ภามหาวิทยาลัย รศ.สุรชัย ขวัญเมือง
ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับ
บุคลากรเกี่ยวกับการเขียนวิเคราะห์ค่างานและการ
ทาคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สามารถ
วิเคราะห์ค่างานและจัดทาคู่มือเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุง
ข้อบังคับว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ฉบับเพิ่มเติม ซึ่งต้องผ่าน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลาดับ
ในด้านสวัสดิการ มีสวัสดิการประกันสังคม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกันภัยกลุ่ม การตรวจ
สุขภาพประจาปี การพิจารณาผลการปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอ
สถานที่ทางานที่เป็นสัดส่วนของแต่ละหน่วยงานมีค่า
แสงสว่างที่เพียงพอตรงตามมาตรฐาน ตลอดจน
บรรยากาศอาคารสถานที่ทั้งภายในภายนอกสะอาด
ร่มรื่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน 5



5 ข้อ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน 5

บรรลุเป้ำหมำย (,)


หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา

โทรศัพท์ : 055-706555-1056
E-mail :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :
นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย์
โทรศัพท์ : 055-706555-1058
E-mail :

องค์ประกอบที่ 2 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ
ชนิดตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
เกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อย่างน้อย 15
ชั่วโมง/ปี/คน (5 คะแนน)
สูตรกำรคำนวณ
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบเป็นคะแนน โดยกาหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
=

จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนทั้งหมด

x 100

ผลกำรประเมินตนเอง
มี
ผลดำเนินงำน
 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน
46
= X 100
50

คะแนนประเมินตนเอง
=

92
100

X 5 = 4 คะแนน

หลักฐำน
กล.2.1-0-1 ระบบบันทึกการเข้า
ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ประจาปีการศึกษา 2560
กล.2.1-0-2 สรุปการเข้าร่วม
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มี

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน
ประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากร
สายสนับสนุน/คน/ชั่วโมง

ผลการดาเนินงาน ดังนี้
กองกลางมีระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน และการนาไปใช้ประโยชน์ ของบุคลากรประจากองกลาง
โดยในปีการศึกษา 2560 มีผู้เข้ารับการเพิ่มพูนความรู้ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง
จานวน 46 คน จาก 50 คน คิดเป็นร้อยละ 92
กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

ร้อยละ 80

ร้อยละ 92

คะแนน 4



ร้อยละ 80

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย (,)

ร้อยละ 80

ร้อยละ 92

คะแนน 4.6



หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1103
E-mail : j_fomilyvball@hotmail.com

1. นางสาวกรรณิกา อินแผลง
2. นางสาวมุกดา สุวรรณธนิกา
3. นางสาวนิลุบล รักงาม
4. นายวิทยา ศรีนรคุตร
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1101,1102,1104
E-mail : tae-kook@hotmail.com

mookda@hotmail.com
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง

มีงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา เป็นประจาทุกปี
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง

ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้มากขึ้น
ทั้งภายนอกหน่วยงาน และภายในหน่วยงาน
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี)

นวัตกรรมระบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากรสายสนับสนุน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 ข้อ
ผลกำรประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์มำตรฐำน
ผลดำเนินงำน
1

มีการกาหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันและแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน

คะแนน 4
มีการดาเนินการ 4 ข้อ

กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้
ดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
ระดับกองกลาง สานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา 2560
2. คณะกรรมการได้มีการจัดประชุม
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ระดับกองกลาง สานักงาน
อธิการบดี จานวน 18 คน และมีมติที่ประชุม ดังนี้
-ได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2560
- ให้จัดโครงการการจัดการความรู้
“การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to
Research : R to R)”
- โดยกาหนดรูปแบบกิจกรรมคือ
กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนางานวิจยั จากงานประจา
(Routine to Research : R to R)
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปญ
ั หา
และหาแนวทางแก้ปัญหาในงานประจา และแบ่งปัน
ประสบการณ์ของบคุลากรหนึ่งไปยังบุคลากรหนึ่ง
เพื่อให้บคุ ลากรภายใน กองกลางได้ลองนาไปใช้
แก้ปัญหา
กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหาที่แท้จริง และคัดเลือกประเด็นปัญหาทีไ่ ม่
สามารถแก้ปัญหาได้ หรือต้องอาศัยกระบวนการวิจัย
มาพัฒนา หรือแก้ปัญหา หรือ สร้างแนวปฏิบัติ
หรือองค์ความรู้ โดยสรุปเป็นประเด็นสาคัญ
กิจกรรมที่ 4 นาปัญหาเข้าสู่กระบวนการ
เขียนโครงร่างงานวิจัยจากงานประจา (Routine to
Research : R to R) เพื่อขอรับทุนที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
หลักฐำน

กล.2.3-1-1
คาสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ที่ 958/2560
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ระดับ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560
กล..2.3-1-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ระดับกองกลาง
สานักงานอธิการบดี ครั้งที่
1/2560
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
กล.2.3-1-3
แผนการจัดการความรู้ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา 2560
กล.2.3-1-4
- แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556 -2560
สานักงานอธิการบดี หน้า 36
กล.2.3-1-5
- แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 16
กล.2.3-1-6
สรุปผลการสารวจความต้องการ
การจัดโครงการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Know ledge
Management : KM)
ภายในสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา 2559

25
มี ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน
3. สอดคล้องกับแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี 2561 กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
- กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุ่งการเรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อ
พัฒนางาน

2

กาหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมาย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย
ที่จะพัฒนาความรู้และงานตาม คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้กาหนดเป้าหมาย
พันธกิจของหน่วยงานอย่าง
ในการดาเนินงาน ดังนี้
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
- กลุ่มเป้าหมาย เป็น บุคลากรประจา
กาหนดในข้อ 1
กองกลาง สานักงานอธิการบดี จานวน 60 คน
- จานวนงานวิจยั จากงานประจา
(Routine to Research : R to R) ของบุคลากรสาย
สนับสนุน เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 3 ผลงาน

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ ากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) เพื่อค้นหา
แนวทางปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคคล
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด

กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้จัดโครงการการ
จัดการความรู้การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
(Routine to Research : R to R) เมื่อวันที่ 31
สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียน
รวมและอานวยการ (อาคาร 14) โดยมีวิทยากร
ดังนี้
- รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
ที่ปรึกษาสานักงานอธิการบดี
- บุคลากรสายสนับสนุนที่มีประสบการณ์
จากการทาวิจัย วิจัยสถาบันและวิจัยจากงานประจา
เป็นพี่เลี้ยงประจากลุ่ม ได้แก่
1. นางสาวเกศกนก ไทยแท้
2. นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
3. นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
4. นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
5. นางสาวรติกานต์ เรื่อศรีจันทร์

หลักฐำน
กล.2.3-1-7
โครงการจัดการความรู้ “การ
พัฒนางานวิจัยจากงานประจา
(Routine to Research : R to
R)”

กล.2.3-2-1
อ้ำงซ้ำกล.2.3-1-3
แผนการจัดการความรู้ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา 2560
กล.2.3-2-2
อ้ำงซ้ำกล.2.3-1-7
โครงการจัดการความรู้ “การ
พัฒนางานวิจัยจากงานประจา
(Routine to Research : R TO
R)”
กล.2.3-2-3
อ้ำงซ้ำกล.2.3-1-4
- แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 16
กล.2.3-3-1
- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- รายชื่อวิทยากร
กล.2.3-3-2 หนังสือเชิญวิทยากร
กล.2.3-3-3 สรุปผลการจัดกิจกรรม
กล.2.3-3-4 รายงานโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ (KM)

26
มี ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

6. นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา
7. นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์
8. นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์
9. นางสาวนฤมล ส่งต่าย
10. นางสาวนิลุบล รักงาม
- กาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนางานวิจยั จากงานประจา
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปญ
ั หา
และหาแนวทางแก้ปัญหาในงานประจา และแบ่งปัน
ประสบการณ์ของบคุลากรหนึ่งไปยังบุคลากรหนึ่ง
เพื่อให้บคุ ลากรภายใน กองกลางได้ลองนาไปใช้
แก้ปัญหา
ทั้งนี้ ระหว่างการจัดกิจกรรมผู้เข้ารับการ
อบรม ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนุกสนาน สร้างองค์
ความรู้ใหม่ วิทยากรให้แนวทางและวิธีคิดทีส่ ามารถ
นาไปใช้ ได้
และกองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรูฯ้ ได้จัดอีกหนึ่งกิจกรรม
สาหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในการทางาน
แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาองค์กรให้กับบุคลากร
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาของแต่ละงานเพื่อนามา
สู่ ก า ร พั ฒ นางานวิ จั ย จ ากงา นป ระจ า โ ดย
กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนักการ ประจา
อาคารและภาคสนาม เมื่อวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม
2561 ณ ณ จังหวัดจันทบุรี – ระยอง โดยมีวิทยากร
ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
ที่ปรึกษาสานักงานอธิการบดี
- นางมะลิวัลย์ รอดกาเนิด ผู้อานวยการ
กองกลาง และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน ผู้ อ านวยการ
สานักงานอธิการบดี
- อาจารย์นิวดี คลังสีดา รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ
4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้ดาเนินการ ดังนี้
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
- จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่จดั กิจกรรมที่
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบตั ิที่ดี 3 และกิจกรรมที่ 4
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น ปัญหาที่แท้จริง และคัดเลือกประเด็นปัญหาทีไ่ ม่

กล.2.3-4-1
- อ้างซ้ากล.2.3-3-3
สรุปผลการจัดกิจกรรม
กล.2.3-4-2
โครงร่างงานวิจัยจากงานประจา
จานวน 6 ผลงาน

27
มี ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน
ลายลักษณ์อักษร (Explicit
Knowledge)

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

สามารถแก้ปัญหาได้ หรือต้องอาศัย
กระบวนการวิจยั มาพัฒนา หรือแก้ปัญหา หรือ
สร้างแนวปฏิบตั ิ หรือองค์ความรู้ โดยสรุปเป็น
ประเด็นสาคัญ
กิจกรรมที่ 4 นาปัญหาเข้าสู่กระบวนการ
เขียนโครงร่างงานวิจัยจากงานประจา เพื่อขอรับทุน
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
- จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีบุคลากร
ของ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้นาเสนอโครง
ร่างงานวิจัยจากงานประจา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2560 ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคาร 1
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) จานวน 6 ผลงาน ดังนี้
1. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี
ซ่อมแซมยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
2. การพัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารสาหรับผู้ปฏิบตั ิงานพัสดุ และผูเ้ กี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. แนวทางการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาระบบการจาแนกประเภท
พัสดุของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
5. การพัฒนาระบบสานักงานอัตโนมัติ (EOffice) สู่การจัดการงานสารบรรณของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. กระบวนการการจัดการขยะสาหรับ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
- ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
จากงบประมาณบารุงการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
- เผยแพร่โครงการ ผลงานผ่านเว็บไซต์
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
(http://pco.kpru.ac.th/pco/) และสื่อสิ่งพิมพ์
ได้แก่จดหมายข่าวสารสักทอง และจดหมายข่าว
พัสดุ “เขียนเรื่องเล่าข่าวพัสดุ”

กล.2.3-4-3
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เรื่อง ผลการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย จาก
งบประมาณบารุงการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
กล.2.3-4-4
เว็บไซต์สานักงานอธิการบดี
http://pco.kpru.ac.th/pco/
กล.2.3-4-5
จดหมายข่าวสารสักทอง
และจดหมายข่าวพัสดุ
“เขียนเรื่องเล่าข่าวพัสดุ”
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5 มีการนาความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(Explicit Knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่มีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้นาเสนอผลการ
จัดการความรู้ การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
(KM) ดังนี้
- โครงการนาเสนอผลการจัดการความรู้
ประจาปีการศึกษา 2560 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง
ทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยได้รับ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ด้านพันธกิจ
- โครงการนาเสนอผลงานการพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good
Practice) สายสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม
รัตนอาภา โดยได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
บุคลากร กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ได้นาข้อเสนอแนะจากกรรมการผูพ้ ิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ไปปรับปรุงโครงร่างงานวิจัย
จากงานประจา ทั้ง 6 ผลงาน เพื่อแนบสัญญาการ
รับทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

กล.2.3-5-1
เกียรติบตั รรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ด้านพันธกิจ โครงการ
นาเสนอผลการจัดการความรู้
ประจาปีการศึกษา 2560
กล.2.3-5-2
เกียรติบตั รรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 โครงการนาเสนอ
ผลงานการพัฒนานวัตกรรม
(Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี
(Good Practice) ประจาปี
การศึกษา 2560
กล.2.3-5-3
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จากเงินบารุงการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
กล.2.3-5-4
รายงานการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
(Good Practice)

กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน 5



5 ข้อ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน 5

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

นายเอนก บัวสาลี
นางสาวเกศกนก ไทยแท้

บรรลุเป้ำหมำย (,)

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :

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


นางชมภัค จารุฑีฆมั พร
นางปวีณณัฎฐ์ คงสมนาม
นางสาวภัทรวดี ไกรจันทร์
นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นางสุวิมล ภิญโญวัย
นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม
นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นางสาวยอดสร้อย ภูส่ งค์

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1070
E-mail : pazy_8888@hotmail.com
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จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
บุคลากรมีภาระงานประจาค่อนข้างมาก ทาให้มีเวลาว่างไม่ตรงกัน และทาให้การขับเคลื่อนกิจกรรม หรือการพัฒนา
ทักษะต่างๆ ของบุคลากรได้ไม่ต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
กระบวนการ
(รายงานผลการดาเนินงานตามปีงบประมาณ)
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 ข้อ มีการดาเนินการ 5 ข้อ มีการดาเนินการ 6 ข้อ
หรือ 4 ข้อ

ผลกำรประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะทางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผบู้ ริหารระดับสูง
และบุคลากรของหน่วยงาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทางาน

กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการแต่งตั้ง
บุคลากรในหน่วยงานเพื่อเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทางานบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน
เพื่อรับผิดชอบการจัดทาการบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสีย่ ง และการจัดทาแผนบริหาร
ความเสีย่ ง

กล.2.4-1-1 คาสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ที่ 2126/2560
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ประจากองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

 2 มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสีย่ ง และปัจจัยเสี่ยง
อันเกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างน้อย 1 ด้าน

กองกล า ง ส า นั ก งา นอธิ ก าร บดี โ ด ย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดาเนินการ
จั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ประจ าส านั ก งานอธิ ก ารบดี ในวั น พุ ธ ที่ 25
ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร
เรียนและอานวยการ เพื่อทาการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรื อ ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ที่
ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของ
หน่วยงาน ซึ่งระบุประเด็นความเสี่ยงเป็นจานวน
3 ด้านจากการประชุมสามารถสรุปความเสี่ยง ได้
ดังนี้
1. ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก
(Strategy : S) ได้แก่ ควำมเสี่ยงเรื่อง
- จากการด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย ง
ประจ าปี งบประมาณ 2560 ยั งมี โ ครงการที่ไม่
สามารถควบคุมได้จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินงาน
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2561 คือ ความเสี่ยง
การดาเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไป

กล.2.4-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดีครั้งที่ 3/2560
กล.2.4-2-2 แบบกาหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบตามประเด็น
ยุทธศาสตร์(RM-1)
กล.2.4-2-3 แบบการวิเคราะห์
ความเสีย่ ง(RM-2)
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ผลดำเนินงำน
ตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนดทาให้ไม่ได้รับรอง
ผลการประเมิ น มี ร ะดั บ ความเสี่ ย ง 20 อยู่ ใ น
ระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ให้
ทั น สมั ย ได้ ม าตรฐาน มี ธ รรมาภิ บ าล และเป็น
องค์กรแห่งวัฒนธรรม
- ผลงานการเข้าสูต่ าแหน่งของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 40 ของปี
2561 มีระดับความเสี่ยง 12 อยู่ในระดับสูง
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและ
บุคลำกร (Operation : O) ประจำปีงบประมำณ
2561 ได้แก่ควำมเสี่ยง เรื่อง
- จานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
มีระดับความเสี่ยง 16 อยู่ในระดับสูง
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- คุณภาพของน้าไม่ได้มาตรฐาน มีระดับความ
เสี่ยง 20 อยู่ในระดับสูงมาก
- บุคลากรขาดความเข้าใจในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ใหม่ มีระดับความ
เสี่ยง 15 อยู่ในระดับสูง
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานในด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารเพื่อตอบสนอง
นโยบายการดาเนินงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ประจำปี
งบประมำณ 2561 (Compliance : C) ได้แก่
ควำมเสี่ยง เรื่อง
- มีการเปลี่ยนระเบียบใหม่สาหรับการ
ดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มีระดับความเสี่ยง 15 อยู่ใน
ระดับสูง
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานในด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารเพื่อตอบสนอง
นโยบายการดาเนินงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ทาการรายงานผล
การวิเคราะห์ความเสีย่ งและระบุปจั จัยเสีย่ งให้กับ
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการ
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ประชุมครั้งที่ 3/2560 วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนและอานวยการ
 3 มีการประเมินโอกาสและ
สานักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการบริหาร
ผลกระทบของความเสี่ยง ความเสีย่ งมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้ ความเสีย่ งและจัดลาดับความเสีย่ งที่ได้จากการ
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 วิเคราะห์ในข้อ 2 ตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งสานักงานอธิการบดี
สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก
(Strategy : S) ได้แก่ ควำมเสี่ยงเรื่อง
- การดาเนินการของอาคาร 14 ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนดทาให้ไม่ได้รับรองผล
การประเมินและไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกมาในปริมาณทีต่ ่า มีระดับความเสี่ยง 20
อยู่ในระดับสูงมาก โดยประเมินโอกาสที่จะเกิดเท่ากับ
5 และผลกระทบเท่ากับ 4 ซึ่งมีระดับความเสี่ยงสูง
มาก(20) เป็นความเสี่ยงอันดับ 1
- ผลงานการเข้าสูต่ าแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนทีไ่ ด้ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 40 ของปี
2561 โดยประเมินโอกาสที่จะเกิดเท่ากับ 4 และ
ผลกระทบเท่ากับ 4 ซึ่งมีระดับความเสีย่ ง สูง(16)
เป็นความเสี่ยงอันดับ 3
และจะประเมินอีกครั้งหลังจากดาเนินกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว
2) ด้ำนปฏิบัติงำน (Operational : O)
ได้แก่ ควำมเสี่ยงเรื่อง
- จานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดย
ประเมินโอกาสที่จะเกิดเท่ากับ 4 และผลกระทบ
เท่ากับ 3 ซึ่งมีระดับความเสี่ยง สูง(12) เป็นความ
เสี่ยงอันดับ 5
- คุณภาพของน้าไม่ได้มาตรฐาน โดยประเมิน
โอกาสที่จะเกิดเท่ากับ 4 และผลกระทบเท่ากับ 5 ซึ่ง
มีระดับความเสี่ยงสูงมาก(20) เป็นความเสีย่ งอันดับ 2
- บุคลากรขาดความเข้าใจในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ใหม่ โดยประเมิน
โอกาสที่จะเกิดเท่ากับ 3 และผลกระทบเท่ากับ 5 ซึ่ง
มีระดับความเสี่ยงสูง(15) เป็นความเสี่ยงอันดับ 4
และจะประเมินอีกครั้งหลังจากดาเนินกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว

กล.2.4-3-1 แบบฟอร์มการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
(แบบ RM-2)
กล.2.4-3-2 แบบฟอร์มการระบุ
เหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง
(แบบ RM2-1)
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3) ด้ำนระเบียบข้อบังคับ (Compliance :
C) ได้แก่ ควำมเสี่ยงเรื่อง
- มีการเปลี่ยนระเบียบใหม่สาหรับการ
ดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยประเมินโอกาสที่จะเกิด
เท่ากับ 3 และผลกระทบเท่ากับ 5 ซึ่งมีระดับความ
เสี่ยง สูง(15) เป็นความเสีย่ งอันดับ 4
และจะประเมินอีกครั้งหลังจากดาเนินกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว
 4 มีการจัดทาแผนบริหารความ
สานักอธิการบดี โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และดาเนินงานตาม เสี่ยงมีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผน โดยผลจากการดาเนิน ดาเนินงานตามแผน โดยผลจากการดาเนินตามแผน
ตามแผนต้องส่งผลให้ระดับ ต้องส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ได้แก่
ความเสีย่ งลดลงจากเดิม
ควำมเสี่ยงอันดับที่ 1 ควำมเสี่ยงเรื่อง
- การดาเนินการของอาคาร 14 ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนดทาให้ไม่ได้รับรองผล
การประเมินและไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกมาในปริมาณทีต่ ่า โดยมีแผนงาน/
กิจกรรม คือ
1. จัดทานโยบายสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยพร้อมเผยแพร่สสู่ าธารณชนทราบ
2. จัดส่งแบบตรวจประเมินเบื้องต้นตาม
เกณฑ์สานักงานสีเขียวส่งไปยังกรมสิ่งแวดล้อม
3. จัดทาข้อปฏิบัติทั้ง 7 หมวดของ
สานักงานสีเขียวให้กับบุคลากรภายในอาคาร 14
4. ดาเนินการให้บุคลากรภายในอาคาร 14
ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตดิ ังกล่าวอย่างเคร่งครัด
5. รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2561
ควำมเสี่ยงอันดับที่ 2 ควำมเสี่ยงเรื่อง
- คุณภาพของน้าไม่ได้มาตรฐาน โดยมี
แผนงาน/กิจกรรม คือ
1. ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาแหล่งน้าดิบเพื่อ
ผลิตน้าประปาให้ได้มาตรฐานความสะอาด
2. ได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้า
ควำมเสี่ยงอันดับที่ 3 ควำมเสี่ยงเรื่อง
- จานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ
1. จัดประชุมทาความเข้าใจกับอาจารย์
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทาผลงานทาง
วิชาการ

กล.2.4-4-1 แผนบริหารความ
เสี่ยง กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา
2560 /ปีงบประมาณ 2561
กล.2.4-4-2 แบบแสดงแนว
ทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผน
บริหารความเสี่ยง
(แบบ RM-3)
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3. คณาจารย์สามารถติดต่อขอคาแนะนาจาก
งานเลขานุการฯ
ควำมเสี่ยงอันดับที่ 4 ควำมเสี่ยงเรื่อง
- บุคลากรขาดความเข้าใจในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ใหม่
- มีการเปลี่ยนระเบียบใหม่สาหรับการ
ดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ
1.แจก (เอกสาร)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/ ประชุม/
สัมมนาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3.จัดทาคู่มือวิธีการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
ควำมเสี่ยงอันดับที่ 5 ควำมเสี่ยงเรื่อง
- ผลงานการเข้าสู่ตาแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนทีไ่ ด้ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 40 ของปี
2561 โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ
1. จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน ได้แก่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์วิธีการประเมินของ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
2. จัดทาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
3. การดาเนินการส่งเสริมการเข้าสูต่ าแหน่ง
ของสายสนับสนุน
3.1 การจัดทาระดับทีส่ ูงขึ้น การประเมิน
ค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสูต่ าแหน่ง
ของบุคลากร สายสนับสนุนทั้งระบบ จานวน 5 ครั้ง
โดยในแต่ละครั้งกาหนดขั้นตอนและวิธีการในการ
วิเคราะห์ค่างาน
3.2 การจัดทาวิเคราะห์ค่างานและคูม่ ือ
ปฏิบัติงานหลัก โดยแต่ละครั้งกาหนดขั้นตอนและ
วิธีการในการวิเคราะห์ค่างานและการจัดทาคูม่ ือ
ปฏิบัติงานหลัก (กาหนดจัดโครงการวันที่ 20 - 22
ส.ค. 61)
4. กากับติดตามการจัดทาแบบบรรยาย
ลักษณะงาน

หลักฐำน
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5. มีบุคลากรดาเนินการยืน่ แบบวิเคราะห์ค่า
งาน จานวน 2 คน และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ประเมินตาแหน่ง
 5 มีการติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจา
หน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีการติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนของผู้รบั ผิดชอบหลักตามความ
เสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย ทาการประเมินผลการ
ดาเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการสานักงานอธิการบดี โดยในรอบ 12
เดือน ของปีงบประมาณ 2560 ในการประชุมครั้งที่
3/2560 วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารเรียนและอานวยการ วาระที่ 5.5
และรายงานรอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ
2561 ในการประชุมคณะกรรมการสานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนและอานวยการ
ดังนี้
ควำมเสี่ยงอันดับที่ 1 ควำมเสี่ยงเรื่อง
- การดาเนินการของอาคาร 14 ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนดทาให้ไม่ได้รับรองผล
การประเมินและไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกมาในปริมาณทีต่ ่า โดยมีแผนงาน/
กิจกรรม คือ
1. จัดทานโยบายสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยพร้อมเผยแพร่สสู่ าธารณชนทราบ
2. จัดส่งแบบตรวจประเมินเบื้องต้นตาม
เกณฑ์สานักงานสีเขียวส่งไปยังกรมสิ่งแวดล้อม
3. จัดทาข้อปฏิบัติทั้ง 7 หมวดของ
สานักงานสีเขียวให้กับบุคลากรภายในอาคาร 14
4. ดาเนินการให้บุคลากรภายในอาคาร 14
ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตดิ ังกล่าวอย่างเคร่งครัด
5. รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2561
และจากผลการดาเนินตามแผนควบคุม
ความเสีย่ งซึ่งระดับความเสี่ยงสูงมาก(20) ซึ่งยังไม่
สามารถควบคุมความเสีย่ งได้ คือ ยังคงอยู่ในระดับ
ความเสีย่ งสูงมาก(20) ซึ่งรายงานความก้าวหน้าตาม
รอบปีงบประมาณโดยรอบความก้าวหน้ารอบ 9
เดือนมีความก้าวหน้า ร้อยละ 60 ซึ่งเป็นไปตามแผน
ที่กาหนด

กล.2.4-5-1 แบบติดตามผลการ
จัดการความเสีย่ ง (แบบ RM-4)
กล.2.4-5-2 แบบสรุปผลการ
ประเมินความเสี่ยงภายหลังการ
ดาเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง (แบบ RM-5)
กล.2.4-5-3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561
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ควำมเสี่ยงอันดับที่ 2 ควำมเสี่ยงเรื่อง
- คุณภาพของน้าไม่ได้มาตรฐาน โดยมี
แผนงาน/กิจกรรม คือ ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
แหล่งน้าดิบเพื่อผลิตน้าประปาให้ได้มาตรฐานความ
สะอาด และจากผลการดาเนินตามแผนควบคุมความ
เสี่ยงซึ่งระดับความเสีย่ งสูงมาก(20) ซึ่งส่งผลให้ระดับ
ความเสีย่ งลดลง คือ ระดับความเสี่ยงสูง(12) รายงาน
ความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ร้อยละความคืบหน้า
50% รอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 90% ซึ่ง
เป็นไปตามแผน
ควำมเสี่ยงอันดับที่ 3 ควำมเสี่ยงเรื่อง
- จานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนในการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ
1. จัดประชุมทาความเข้าใจกับอาจารย์
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทาผลงานทาง
วิชาการ
3. คณาจารย์สามารถติดต่อขอคาแนะนาจาก
งานเลขานุการฯ
และจากผลการดาเนินตามแผนควบคุมความ
เสี่ยงซึ่งระดับความเสีย่ งสูง(16) ซึ่งส่งผลให้ระดับ
ความเสีย่ งลดลง คือ ระดับความเสี่ยงปานกลาง(9)
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ร้อยละความ
คืบหน้า 50% รอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหน้า
90% ซึ่งเป็นไปตามแผน
ควำมเสี่ยงอันดับที่ 4 ควำมเสี่ยงเรื่อง
- บุคลากรขาดความเข้าใจในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ใหม่
- มีการเปลี่ยนระเบียบใหม่สาหรับการ
ดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ
1.แจก (เอกสาร)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/ ประชุม/
สัมมนาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3.จัดทาคู่มือวิธีการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
และจากผลการดาเนินตามแผนควบคุมความ
เสี่ยงซึ่งระดับความเสีย่ งสูง(15) ซึ่งส่งผลให้ระดับ

หลักฐำน
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ความเสีย่ งลดลง คือ ระดับความเสี่ยงปานกลาง(5)
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ร้อยละความ
คืบหน้า 100% รอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหน้า
100% ซึ่งเป็นไปตามแผน
ควำมเสี่ยงอันดับที่ 5 ควำมเสี่ยงเรื่อง
- ผลงานการเข้าสู่ตาแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนทีไ่ ด้ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 40 ของปี
2561 โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ
1. จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน ได้แก่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์วิธีการประเมินของ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
2. จัดทาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
3. การดาเนินการส่งเสริมการเข้าสูต่ าแหน่ง
ของสายสนับสนุน
3.1 การจัดทาระดับทีส่ ูงขึ้น การประเมิน
ค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสูต่ าแหน่ง
ของบุคลากร สายสนับสนุนทั้งระบบ จานวน 5 ครั้ง
โดยในแต่ละครั้งกาหนดขั้นตอนและวิธีการในการ
วิเคราะห์ค่างาน
3.2 การจัดทาวิเคราะห์ค่างานและคูม่ ือ
ปฏิบัติงานหลัก โดยแต่ละครั้งกาหนดขั้นตอนและ
วิธีการในการวิเคราะห์ค่างานและการจัดทาคูม่ ือ
ปฏิบัติงานหลัก (กาหนดจัดโครงการวันที่ 20 - 22
ส.ค. 61)
4. กากับติดตามการจัดทาแบบบรรยาย
ลักษณะงาน
5. มีบุคลากรดาเนินการยืน่ แบบวิเคราะห์ค่า
งาน จานวน 2 คน และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ประเมินตาแหน่ง
และจากผลการดาเนินตามแผนควบคุมความ
เสี่ยงซึ่งระดับความเสีย่ งสูง(12) ซึ่งส่งผลให้ระดับ
ความเสีย่ งเท่าเดิม คือ ระดับความเสี่ยงสูง(12)
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ร้อยละความ
คืบหน้า 40% รอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหน้า
90% ซึ่งเป็นไปตามแผน
 6 มีการนาผลลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจา
หน่วยงานไปใช้ในการปรับ

จากรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
กล.2.4-6-1 รายงานผลการ
สานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารความ ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
เสี่ยงได้มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการประจาสานักงาน
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แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีไปใช้ในการ อธิการบดี ประจาปีการศึกษา
ในรอบปีถัดไป
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสีย่ งในรอบปีถัดไป
2560
ข้อเสนอแนะปีงบประมำณ 2560 รอบ 12 เดือน (ดาเนินการในปีงบประมาณ 2562)
1. แผนบริหารความเสี่ยงการดาเนินการ
ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนดทาให้ไม่ได้รับรองผลการประเมิน
มีระดับความเสี่ยง 20 อยู่ในระดับสูงให้ดาเนินการ
แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียวและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
เพื่อขับเคลื่อนโครงการสานักงานสีเขียวให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
แนวทำงกำรดำเนินกำรในปีถัดไป
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตาม
เกณฑ์สานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2561
เพื่อทาหน้าที่จัดทานโยบายสิ่งแวดล้อม และเตรียม
ความพร้อมสู่สานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ระดับสากลตามเกณฑ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. มีการดาเนินการตามเกณฑ์สานักงาน
สีเขียว
3. จัดทารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียวเพื่อส่งเข้าประกวดต่อกรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เข้าประกวดสานักงานสีเขียว อาคารนาร่อง
คือ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร14)
ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ 2561
ความเสี่ยงการดาเนินการ
ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนดทาให้ไม่ได้รับรองผลการประเมิน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่ 3078 /2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทั้ง 7
หมวด ที่ 010/2561 ลงวันที่ 4 ม.ค.61
3. จัดส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ
สานักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
4. มีการจัดทาข้อปฏิบัตติ ามเกณฑ์สานักงาน
สีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2561
5. ดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
6. รายงานความก้าวหน้าตามเกณฑ์สานักงาน
สีเขียว จานวน 5 ครั้ง
7. เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน
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สานักงานสีเขียว จากสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
8. รับการตรวจสานักงานสีเขียวจาก
คณะกรรมการในระดับพื้นที่ วันที่ 16 กรกฎาคม
2561 ตามแผนการตรวจประเมินของปีงบประมาณ
2561
ข้อเสนอแนะปีงบประมำณ 2561 รอบ 9 เดือน
1. ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้หากความเสีย่ งใดที่ไม่
ลดลงขอให้จัดทามาตรการอย่างรัดกุมในปีถัดไป
แนวทำงกำรดำเนินกำรในปีถัดไป
- นาความเสี่ยงที่ไม่ลดลงจากความเสีย่ งเดิม
มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบและ
กรรมการบริหารความเสีย่ งดาเนินการควบคุมความ
เสี่ยงต่อไป

กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนน 5



6 ข้อ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนน 5

บรรลุเป้ำหมำย (,)


หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
โทรศัพท์ : 055-706555-1120
E-mail : -

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน : นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
โทรศัพท์ : 055-706555-1190
E-mail : -

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
สานักงานอธิการบดี ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง ครบทุกขั้นตอน และต่อเนื่อง การ
เลือกประเด็นความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งหากดาเนินการได้สาเร็จจะส่งผลต่อการพัฒนา
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรคุณภาพ เช่น ประเด็นการดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว แต่ การลดความ
เสี่ยงในบางประเด็นจะบรรลุผลได้ยาก เนื่องจากต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จึง
ควรศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อประเด็นความเสีย่ งอย่างแท้จริง นาไปสู่การปรับแผนบริหารจัดการความเสีย่ งให้มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

ระบบบริหำรงำนคุณภำพ
กระบวนการ
(รายงานผลการดาเนินงานตามปีการศึกษา)
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 ข้อ มีการดาเนินการ 4 ข้อ มีการดาเนินการ 5 ข้อ

ผลกำรประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

 1 มีการออกแบบ จัดทาหรือ
ประจาปีการศึกษา 2560 กองกลาง สานักงาน กล.2.5-1-1 คู่มือ
ทบทวนกระบวนงานหลักที่
อธิการบดี มีกระบวนงานหลักที่สาคัญและสอดคล้อง กระบวนงานหลักของ
สาคัญของหน่วยงาน โดยต้อง กับพันธกิจหลักของหน่วยงาน (กล.2.5-1-1)
หน่วยงาน
นากระบวนงานหลักที่ออกแบบ
1. กระบวนงานหลัก (ดูความสอดคล้องกับพันธ
ไปปฏิบตั ิ
กิจหลักของหน่วยงาน) ได้แก่
1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น
งานระบบบริหารงานบุคคล /การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
1.2 สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ โดยการ
บริหารจัดการทีด่ ี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น หลัก
ปฏิบัติในการใช้รถราชการ /งานของพนักงานทาความ
สะอาดแม่บ้าน (นักการภารโรง)/การบริการด้านไฟฟ้า
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร เพื่อตอบสนองนโยบาย
การดาเนินงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น
แนวทางการตรวจสอบความเกีย่ วข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอ
งานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(ฉบับปรับปรุง) /
ด้านการร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(ฉบับปรับปรุง) /การป้องกันการรับสินบน
2. นามาจัดทาคู่มือปฏิบัตงิ านหลักตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดซึ่งในแต่ละ
กระบวนงานจะนางานที่ตนเองปฏิบัติมาจัดทาเป็น
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Work Flow) จัดทาผัง
กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และระบุผรู้ ับผิดชอบ
และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
สามารถพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายตามจุดเน้นของ
ตนเอง
 2 มีการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานของ
กระบวนงานหลักทั้ง 3 กระบวนงาน นามาจัดทา
กระบวนงานหลักของ
เป็นคู่มือปฏิบตั ิงานโดยแต่ละกระบวนงานอาจ
หน่วยงาน
แบ่งย่อยเป็นหลายงาน จึงทาให้กระบวนนั้นมีคมู่ ือ
ปฏิบัติงาน มากกว่า 1 เล่ม ดังนี้
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1. คู่มือการปฏิบตั ิงานของพนักงานทาความ
สะอาดแม่บ้าน (นักการภารโรง) (กล.2.5-2-1)
2. คู่มือปฏิบัติงาน การบริการด้านไฟฟ้า (กล.
2.5-2-2)
3. คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เรื่อง การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to
Research : R2R) (กล.2.5-2-3)
4. คู่มือการปฏิบตั ิงาน เรื่อง หลักปฏิบัติในการ
ใช้รถราชการ (กล.2.5-2-4)
5. คู่มือการปฏิบตั ิงาน แนวทางการตรวจสอบ
ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผูเ้ สนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน (กล.2.5-2-5)
6. คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบ
ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผูเ้ สนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน (ฉบับปรับปรุง) (กล.2.5-2-6)
7. คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง)
(กล.2.5-2-7)
8. คู่มือการป้องกันการรับสินบน (กล.2.5-2-8)
9. คู่มือดาเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการ (กล.2.5-2-9)

กล.2.5-2-1 คู่มือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทา
ความสะอาดแม่บ้าน
(นักการภารโรง)
กล.2.5-2-2 คู่มือ
ปฏิบัติงาน การบริการด้าน
ไฟฟ้า
กล.2.5-2-3 คู่มือ
แนวปฏิบัติที่ดี (Good
Practice) ของการจัดการ
ความรู้ (Knowledge
Management) เรื่อง การ
พัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจา (Routine to
Research : R2R)
กล.2.5-2-4 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง หลัก
ปฏิบัติในการใช้รถราชการ
กล.2.5-2-5 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน แนวทางการ
ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้าง และผูเ้ สนองานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
กล.2.5-2-6 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน แนวทางการ
ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้าง และผูเ้ สนองานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (ฉบับปรับปรุง)
กล.2.5-2-7 คูม่ ือ
ปฏิบัติงานด้านการ
ร้องเรียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร (ฉบับ
ปรับปรุง)
กล.2.5-2-8 คู่มือการ
ป้องกันการรับสินบน
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กล.2.5-2-9 คู่มือ
ดาเนินการ เรื่อง
การทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการ

 3 มีการปรับปรุงกระบวนงาน
หลักในคู่มือปฏิบตั ิงาน หากเกิด
การเปลีย่ นแปลงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการ
หลักตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
ระเบียบ ปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงกระบวนการ คือ
(กล.2.5-3-1)
1. คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานทาความ
สะอาดแม่บ้าน (นักการภารโรง) ปรับปรุงโดยการนา
ความรู้ทางด้านบริหารจัดการขยะ / การควบคุมสัตว์
พานะนาเชื้อ
2. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักปฏิบัติ
ในการใช้รถราชการ ปรับปรุงโดยเพิ่มเติมแผนการใช้
รถยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบ
ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผูเ้ สนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน (ฉบับปรับปรุง) ปรับปรุงภาคผนวก
แบบฟอร์ม ระเบียบต่าง ๆ
4. คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง)
ปรับปรุง ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /
ร้องทุกข์ ปรับระยะเวลาการดาเนินการและการ
ตอบสนองจากเดิม 15 วัน เป็น 7 วัน และเพิ่มเติม
ระบบและกลไกการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจาปี
งบประมาณ 2561
5. คู่มือปฏิบัติงาน การบริการด้านไฟฟ้า
ปรับปรุงโดยการให้ความรู้เกีย่ วกับมาตรฐานการใช้
ไฟฟ้าฉบับใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทางด้าน
ไฟฟ้านาไปปฏิบัตไิ ด้

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

 4 มีการจัดการความรู้ภายใน
องค์กรหรือประเมิน
กระบวนการของกระบวนงาน
หลักภายในองค์กรเพื่อร่วมกัน
แก้ป้ญหาที่พบเจอในระหว่าง
การปฏิบัติงาน

กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้มีการประชุม
เพื่อชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัด ทา
คู่มือปฏิบัติงานทั้งที่เป็นเรื่องใหม่ที่สามารถนามาเป็น
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรและเล่ ม เดิ ม ฉบั บ
ปรับปรุง ดังนี้
1. คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานทาความ
สะอาดแม่บ้าน (นักการภารโรง) ปรับปรุงโดยการนา
ความรู้ทางด้านบริหารจัดการขยะ / การควบคุมสัตว์
พานะนาเชื้อ โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ทบทวนและปรับปรุงคู่มือร่วมกัน เมื่อวันที่ 24-26
พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดระยอง (กล. 2.5-4-1)

กล. 2.5-4-1 รายงานสรุป
กิจกรรมการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้การทบทวนและ
ปรับปรุงคู่มือของนักการ
ภารโรง

42
มี ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

2. คู่มือเรื่อง การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
(Routine to Research : R2R) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เป็นการประชุมร่วมกันของ
คณะกรรมการการจัดการความรูร้ ะดับหน่วยงานกอง
เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทา เนือ่ งจากบุคลากรที่
ประจากองกลาง ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน
มีทั้งงานประจาที่รับผิดชอบหลักในแต่ละบุคคล และ
มีงานไม่ประจาเป็นจานวนมาก บางงานมีปัญหาที่เกิด
จากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายใน และมี
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นความซ้าซ้อน เกิดขึ้นเป็น
ประจาแก้ปญ
ั หาไม่ได้ หรือบางงานมีปัญหาทีส่ ร้าง
ความยุ่งยากต่องานประจามากขึ้น หรือบางงานมี
เงื่อนไขจากหน่วยงานภายนอกส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อการบริหารงานภายใน ปัญหาต่างๆ
เหล่านีล้ ้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่องานประจาทาให้
งานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นตามเป้าหมาย/แผนงาน/
โครงการที่กาหนด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
พัฒนางานประจา จึงได้นาหลักการของการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM)
มาวางแผนการดาเนินงานด้วยกระบกวนการ PDCA
มาประยุกต์กับกระบวนการวิจยั จากงานประจา
(Routine to Research : R2R) เปรียบได้กับการ
สร้างเครื่องมือให้กับมดงานกลุม่ หนึ่งที่จะนาทางให้มด
งานกลุ่มนี้จะสามารถพิชิตยอดภูเขาที่สูงใหญ่ได้สาเร็จ
โดยให้บุคลากรซึ่งเป็นทั้งบุคลากรภายในและ
ภายนอกที่มีความสามารถในการทาการวิจัยร่วมกัน
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการจัดการความรู้ไปยัง
บุคลากรหนึ่ง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
พัฒนางานวิจัยจากงานประจา นาไปสู่การพัฒนางาน
และองค์กรได้ จนสามารถสร้างผลงานการวิจัยจาก
งานประจาได้ (Routine to Research : R2R)
(กล. 2.5-4-2)
2. คู่มือฉบับปรับปรุง ในแต่ละคู่มือที่มีการ
ปรับปรุงจะเป็นการประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุง
ร่วมกันให้คู่มือนั้น ๆ มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับนโยบายต่าง ๆ (กล. 2.5-4-3)

กล. 2.5-4-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ระดับกอง

กล. 2.5-4-3 รายงานการ
ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
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 5 มีการนาเครื่องมือหรือ
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติ
หรือมีแนวปฏิบตั ิที่ดี หรือมี
นวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้าง
ความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการทาผลงาน
นวัตกรรมทีด่ ี เรื่อง คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Good
Practice) ของการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) เรื่อง การพัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจา (Routine to Research : R2R) โดยได้นา
หลักการของการจัดการความรู้ (Knowledge
Management : KM) และการวางแผนการ
ดาเนินงานด้วยกระบวนการ PDCA มาประยุกต์กับ
กระบวนการงานวิจัยจากงานประจา (Routine to
Research : R2R)
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีงานวิจัย
จากงานประจา ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี ที่
ได้รับทุนสนับสนุน จากสถาบันวิจยั และพัฒนา และที่
เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge
Management : KM) จานวน 6 เรื่อง ได้แก่
- การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อม
ยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
- การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสาร
สาหรับผู้ปฏิบตั ิงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่าง
มีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภท
พัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณ
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- กระบวนการการจัดการขยะสาหรับสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(อ้ำงซ้ำ กล.2.5-2-1)
โดยกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้มีการจัดส่ง
ผลงานเพื่อนาเสนอในโครงการนาเสนอนวัตกรรม/
แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับหน่วยงานสายสนับสนุน และ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เมือ่ วันที่ 28
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมรัตนภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยผลงานที่
บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สดุ คือ ศึกษาความ
ต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีผลความพึงพอใจ
ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ รวม = 4.13 ซึ่งเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจต่อคณะกรรมการและผูป้ ฏิบัติงาน
(กล.2-5-5-1)

อ้ำงซ้ำ กล.2.5-2-1 คู่มือ
แนวปฏิบัติที่ดี (Good
Practice) ของการ
จัดการความรู้
(Knowledge
Management) เรื่อง การ
พัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจา (Routine to
Research : R2R)
กล.2-5-5-1 ภาพกิจกรรม
การนาเสนอและเกียรติ
บัตรรับรอง
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กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

5 ข้อ

5 ข้อ

5



5

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย (,)

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน 5



หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :
นางผ่องศรี พิกุลทอง
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1050
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1051-1052
E-mail : E-mail : จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี)
1. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ชนิดตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
กระบวนกำร
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลกำรประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์มำตรฐำน
 1 มีการดาเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน

ผลดำเนินงำน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการ
ดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 การดาเนินงานประกันคุณภาพใช้
หลักการ PDCA โดยเริ่มจากการวางแผนการ
ดาเนินการ การจัดทา การควบคุม ตรวจสอบ
ประเมิน การปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งระเบียบ
วิธีการ ขั้นตอน ระบบพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้
การดาเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าประสงค์
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ขั้น P = Plan
1. ศึกษาแนวคิด รูปแบบ คู่มือและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1.1 ศึกษาเกณฑ์จากคู่มือการ
ประกันคุณภาพ
1.1.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ทุกครั้ง
ขั้น D=Do
1. การปฏิบตั ิ
1.1 ลงมือปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้
1.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการประกัน
คุณภาพ
1.3 กาหนดบทบาทหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบและสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง
1.4 ดาเนินการสร้างเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา
1.5 ประเมินสภาพปัจจุบันหรือเก็บ
ข้อมูลตลอดปีการศึกษา

หลักฐำน
กล.2.6-1-1 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
กล. 2.6-1-2 นโยบายการ
ประกันคุณภาพ
กล. 2.6-1-3 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ
ประกันคุณภาพและ
มอบหมายตัวบ่งชี้
กล. 2.6-1-4 ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพ
กล. 2.6-1-5 คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสาหรับหน่วยงาน
สนับสนุน
กล. 2.6-1-6 รายงานการ
ประเมินตนเอง ประจาปี
การศึกษา 2560
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ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

ขั้น C=Check

 2 มีการกาหนดนโยบายหรือให้
ความสาคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดย
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน

1. การตรวจสอบและประมวลผลการ
ดาเนินงาน
1.1 ดาเนินการตรวจสอบตามแผนที่วาง
ไว้โดยสรุปทุก ๆ 3 เดือน
1.2 ตรวจสอบเอกสาร /หลักฐาน
ครบถ้วนตามเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้ /ตัวชี้วัด
โดยผู้ดาเนินการโครงการ / กิจกรรม และ
รับผิดชอบตัวบ่งชี้
1.3 ประเมินและสรุปผลการทางาน
ต่อหน่วยงาน
ขั้น A=Act
1. การพัฒนาและปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน
1.1 นาผลสรุปตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษามาวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนา
ต่อไป (กล. 2.6-1-1)
2. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. กาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การ
ดาเนินงาน (กล. 2.6-1-2)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผูร้ ับผิดชอบ
(กล. 2.6-1-3)
3. จัดตั้งทีมงานที่เหมาะสม
4. สร้างแผนงาน/ปฏิทินการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพ (กล. 2.6-1-4)
5. ดาเนินการตามคูม่ ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (กล. 2.6-1-5)
6. สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรใน
การจัดทารายงานการประเมินตนเองและ
การศึกษาความรู้ทางด้านประกันคุณภาพ
7. จัดทารายงานการประเมินตนเองทุกปี
การศึกษา (กล. 2.6-1-6)
8. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็นประจาทุกปีการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุง
และพัฒนา
กองกลาง สานักงานอธิการบดี นานโยบายที่
สานักงานอธิการบดีกาหนด และได้ดาเนินการ
ดังนี้
1. มีการกาหนดนโยบายด้านการประกัน
คุณภาพและมีการทบทวนนโยบายในระดับ
สานัก เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการประจา

กล.2.6-2-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักครั้งที่ 3 /2560
วันที่ 25 ตุลาคม 2560
วาระที่ 5.7
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ผลดำเนินงำน
สานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3 /2560 วันที่ 25
ตุลาคม 2560 วาระที่ 5.7 ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอานวยการ (กล.
2.6-2-1)
2. มอบหมายตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญ
ของงานประกันคุณภาพการศึกษา (อ้ำงซ้ำกล.
2.6-1-4 )
3. ให้การสนับสนุนบุคลากรในการร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาด้านการประกันคุณภาพ
ภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น (กล. 2.6-2-3)
4. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันศึกษาเพื่อกากับการดาเนินงาน
ให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม (อ้ำงซ้ำกล. 2.61-5)
 3 มีการดาเนินงานด้านการประกัน กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการ
คุณภาพการศึกษาภายในที่
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ ภายในที่ครบถ้วน ดังนี้
ควบคุมคุณภาพ กากับติดตาม
1. การควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย
การดาเนินงาน ตรวจสอบ
1.1 มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
คุณภาพ และประเมินคุณภาพ 2) ระดับสานักงานอธิการบดี ซึ่งทาหน้าที่กาหนด
การจัดทารายงานประเมินตนเอง นโยบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการ
ประจาปี (SAR) เสนอต่อผู้บริหาร ดาเนินงาน (กล 2.6-3-1)
หน่วยงาน 3) การนาผลการ
1.2 มีการจัดทาแผนการประกันคุณภาพ
ประเมินคุณภาพไปทาแผนการ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
พัฒนาผลการดาเนินงานของ
(กล.2.6-3-2)
หน่วยงาน
1.3 มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ.2558
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (มีนาคม 2560)
2. กากับติดตามผลการดาเนินงาน
ประกอบด้วย
2.1 มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
PDCA
2.2 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละตัว
บ่งชี้
2.3 จัดทาปฏิทินกากับติดตามการ
ดาเนินงานทุกตัวบ่งชี้
3. ตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด้วย
3.1 ดาเนินการตรวจสอบตามแผนที่วางไว้
โดยสรุปในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
3.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ตามเกณฑ์ ในแต่ละตัวบ่งชี้

หลักฐำน
อ้ำงซ้ำกล. 2.6-1-4 ปฏิทิน
การปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพ
กล. 2.6-2-3 การเข้าร่วม
ประชุมด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย
อ้ำงซ้ำกล. 2.6-1-5 คู่มือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสาหรับ
หน่วยงานสนับสนุน

กล. 2.6-3-1 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพ
กล.2.6-3-2 แผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา
2560
กล.2.6-3-3 รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)
กล.2.6-3-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักงานอธิการบดี
เมื่อคราวประชุมครั้งที่
3/2560 วันที่ 25 ตุลาคม
2560 วาระที่ 5.6 (1)
หน้าที่ 8 (กล.2.6-3-4)
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มี

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน
4. ประเมินคุณภาพ
4.1 ประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้
5. การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
เสนอต่อผูบ้ ริหารหน่วยงาน โดยจัดทาเป็น
รายงานที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานครบถ้วน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเผยแพร่สสู่ าธารณชน ทางเว็บไซต์
กองกลาง สานักงานอธิการบดี (กล.2.6-3-3)
6. นาผลการประเมินไปจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
ดาเนินงาน และเสนอต่อคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี เมื่อคราวประชุมครั้งที่
3/2560 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 วาระที่ 5.6
(1) หน้าที่ 8 (กล.2.6-3-4)
 4 มีการนาผลการประกันคุณภาพ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการดังนี้
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
นาผลการประเมินภายในจาก
ทางาน และส่งผลให้เกิดการคงไว้ คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินคุณภาพ
หรือพัฒนาผลการดาเนินงานตาม การศึกษาภายในทีไ่ ด้ให้ข้อเสนอแนะนามา
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
ปรับปรุงการดาเนินงานโดยการจัดกิจกรรม/
โครงการ ซึ่งบรรจุไว้ในแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 (กล.2.6-4-1)
และจัดทาแผนการปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ (กล.2.6-4-2)
 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการดังนี้
ส่วนเสียร่วมในกระบวนการ
1. เปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน
ร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ
หรือการเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐาน กระบวนการตามพันธกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ
เฉพาะหน่วยงาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี โดยมีการประชุมภายในปีการศึกษา
2560 จานวน 2 ครั้งเพื่อทราบและพิจารณา
ตามประเด็นดังกล่าวข้างต้น(กล.2.6-5-1)
2. เปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย/ผูร้ ับบริการ
ได้แสดงความคิดเห็นตามแบบสารวจประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีผลการ
บริการ (กล.2.6-5-2) จากผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 120 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =
4.084 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.68
 6 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านการ กองกลาง สานักงานอธิการบดีดาเนินการ ดังนี้
ประกันคุณภาพการศึกษา
1. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรม ภายในหน่วยงาน
ร่วมกัน
- การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ปัญหา และหา

หลักฐำน

กล.2.6-4-1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
งบประมาณ 2561
กล.2.6-4-2 แผนการ
พัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินภายใน ปีการศึกษา
2559
กล.2.6-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานัก ประจาปี
การศึกษา 2560
กล.2.6-5-2 รายงานความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ประจาปีการศึกษา 2560

กล.2.6-6-1 โครงการ
จัดการความรู้ “การพัฒนา
งานวิจัยจากงานประจา
(Routine to Research : R
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ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน
แนวทางแก้ปัญหาในงานประจา และแบ่งปัน
ประสบการณ์ของบคุลากรหนึ่งไปยังบุคลากร
หนึง่ เพื่อให้บคุ ลากรภายใน กองกลางได้ลอง
นาไปใช้แก้ปัญหา เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2560 ณ
ห้องประชุมชั้น 3 (กล.2.6-6-1)
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในการ
ทางานแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาองค์กร
ให้กับบุคลากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหา
ของแต่ละงานเพื่อนามาสู่การพัฒนางานวิจัยจาก
งานประจา โดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานนักการ ประจาอาคารและ
ภาคสนาม เมื่อวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม
2561 ณ จังหวัดจันทบุรี – ระยอง
(กล.2.6-6-2)
2. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
หน่วยงาน
- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนานวัตกรรมสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ณ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2561(กล.2.6-6-3)
- โครงการนาเสนอผลการจัดการความรู้
ประจาปีการศึกษา 2560 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง
ทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ด้านพันธ
กิจ (กล.2.6-6-4)
- โครงการนาเสนอผลงานการพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี
(Good Practice) สายสนับสนุน ประจาปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา โดยได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 (กล.2.6-6-5)

หลักฐำน
to R)”

กล.2.6-6-2 โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้แก้ไขปัญหา
ของแต่ละงานเพื่อนามาสู่การ
พัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจา

กล.2.6-6-3 ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
นวัตกรรมของบุคลากร
สายสนับสนุน
กล.2.6-6-4 โครงการ
นาเสนอผลการจัดการ
ความรู้ ประจาปีการศึกษา
2560 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพร้อมภาพถ่าย
กล.2.6-6-5 โครงการ
นาเสนอผลงานการพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation) /
แนวปฏิบัติที่ดี (Good
Practice) สายสนับสนุน
พร้อมภาพถ่าย
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กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนน 5

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป
6 ข้อ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย (,)

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนน 5



หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1073
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1051
E-mail : …………………………………………………………. E-mail : took.kpru@gmail.com
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
.......................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
.......................................................................................................................................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี)
.......................................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 3
กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงำน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ชนิดตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม 5)
สูตรกำรคำนวณ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =

ผลรวมของค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จานวนผู้ตอบแบบประมินทั้งหมด

ผลกำรประเมินตนเอง
มี


ผลดำเนินงำน
408.42
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =
= 4.084

หลักฐำน
กล.3.1-0-1 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประจาปีการศึกษา 2560

100

คะแนนประเมินตนเอง = 4.084 คะแนน
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ จากการแจกแบบสอบถามให้กับกลุม่ ตัวอย่างประชากร
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น 120 คน โดย
แบบสอบถามแบ่งส่วนการประเมินครอบคลุมอย่างน้อยทั้ง 3 ด้านตามเกณฑ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และได้ผลการประเมินความพึง
พอใจบรรลุเป้าหมายคือ 4.048 ในระดับมาก และได้ดาเนินการนา
ข้อเสนอแนะตามความต้องการของผู้รับบริการและผลการประเมินทีไ่ ด้ แจ้ง
หน่วยงานภายในกองกลาง สานักงานอธิการบดี ทั้ง 9 กลุ่มงาน เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัตงิ านและการให้บริการต่อผู้รบั บริการต่อไป
กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

ค่าเฉลี่ย 4.000 ค่าเฉลี่ย 4.084

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

คะแนน 4.084



ค่าเฉลี่ย 4.10

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย (,)

ค่าเฉลี่ย 4.000

ค่าเฉลี่ย 4.1

คะแนน 4.1



หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1073
E-mail : ………………………………………………………….

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
นายอธิวัฒน์ ศรีพุก
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1051
E-mail : athido.obn@gmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ชนิดตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ
กระบวนกำร
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผลกำรประเมินตนเอง
a. สำนักงำนอธิกำรบดี (กองกลาง)
มี ข้อ
เกณฑ์มำตรฐำน
 1 มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน

 2 จัดทาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในสถาบันได้รับทราบ

 3 จัดเก็บเอกสารสาคัญเกี่ยวการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นระบบและสามารถ
สืบค้นได้ง่าย

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ผลดำเนินงำน
งานการเงินมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลจัดทา
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดย
งานการเงินได้ให้ข้อมูลรายละเอียดผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณ ส่งให้กองนโยบายและแผน
งานการเงินได้จดั แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน และจัดทาบันทึกข้อความแจ้งแนว
ปฏิบัติต่างๆ แจกให้กับ คณะ ศูนย์ สานัก
พร้อมทั้ง และเผยแพร่ข้อมูล ระเบียบ
ข้อบังคับ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินทาง
เว็บไซต์ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี
และเผยแพร่แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการเบิก
จ่ายเงินในคู่มือจัดทาคาของบประมาณ เป็น
ประจาทุกปี

งานการเงินจัดเก็บเอกสารสาคัญเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ควบคุมโดยจัดทาทะเบียนคุมเลขที่ใบสาคัญคู่
จ่าย เก็บเอกสารตามฎีกาเบิกเงินเป็นราย
เดือน สามารถค้นหาเอกสารจากทะเบียนคุม
เลขที่ใบสาคัญคู่จ่าย เงินนอกงบประมาณ
จัดเก็บเอกสารตามประเภทแหล่งเงิน เก็บ
เอกสารเป็นรายเดือน แยกเป็นปีงบประมาณ
สามารถสืบค้นหาได้ง่ายโดยดูจากทะเบียนคุม
การเบิกจ่าย
 4 มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็น งานการเงินจัดทาสรุปรายงานการรับ –
ระบบ และรายงานต่อผู้บริหารอย่างน้อย จ่ายเงินนอกงบประมาณ รายเดือน และราย
ปีละ 2 ครั้ง
ไตรมาส รายงานงบทดลอง รายงานงบแสดง
ฐานการเงิน และงบแสดงผลการดาเนินงาน
พร้อมเอกสารแนบ รายงานต่อผูบ้ ริหาร

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

หลักฐำน
กล.3.2-1-1 รายงานเงิน
รายจ่ายตามแผนงาน
หรือโครงการ
กล.3.2-1-2 สรุป
รายงานการรับ –
จ่ายเงินนอกงบประมาณ
รายเดือน
กล.3.2-2-1 แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
กล.3.2-2-2 บันทึก
ข้อความแจ้งแนวปฏิบัติ
ต่างๆ
กล.3.2-2-3 เว็บไซต์
ของกองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
กล.3.2-2-4 คู่มือจัดทา
คาของบประมาณ
กล.3.2-3-1 ทะเบียน
คุมเลขที่ใบสาคัญคู่จา่ ย
กล.3.2-3-2 ทะเบียน
คุมการเบิกจ่ายเงินนอก
งบประมาณ

กล.3.2-4-1 รายงานงบ
ทดลอง รายงานงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบ
แสดงผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน
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มี ข้อ
เกณฑ์มำตรฐำน
 5 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด

ผลดำเนินงำน
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ มีบันทึก
ข้อความขออนุญาตเข้าตรวจสอบการรับ จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตั้งแต่วันที่ 4 –
29 มิถุนายน 2561 และหน่วยตรวจสอบ
ภายในได้เข้าตรวจสอบการจัดทางบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารและการจัดทาข้อมูลการ
เคลื่อนไหวของบัญชีเงินสดในมือเป็นประจา
ทุกเดือน
หน่วยงานภายนอก สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดกาแพงเพชร เข้าตรวจสอบการ
รับจ่ายงบเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 และสานักตรวจสอบ
พิแศษภาค 11 จังหวัดนครสวรรค์ มีหนังสือ
ที่ ตผ 0057 นว/059 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561 เรื่องการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และหนังสือที่ ตผ 0057 นว/120 ลงวันที่ 22
พฤษภาคม 2561 เรื่องการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง

หลักฐำน
กล.3.2-5-1 บันทึก
ข้อความขออนุญาตเข้า
ตรวจสอบการรับ จ่ายเงินของส่วนราชการ
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ePayment)
กล.3.2-5-2 หนังสือ
สานักตรวจสอบพิแศษ
ภาค 11 จังหวัด
นครสวรรค์ เรื่องการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้าง
กล.3.2-5-3 หนังสือ
สานักตรวจสอบพิแศษ
ภาค 11 จังหวัด
นครสวรรค์ เรื่องการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้าง

กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน 5



5 ข้อ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย (,)

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน 5



หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

นางสาวนฤมล ส่งต่าย

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1061
E-mail : ………………………………………………………….

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :

นางสาวอุมาพร ขุนพิลึก
นางสาวปรางค์ทิพย์ น้าเงินสกุลณี
นางสาวปราจิน ไกรทอง
นางศิริรัตน์ ชิตสุระ
นางสาววรรณภา หอมคาแหง
นางสาววราภรณ์ คล้ามสถิตย์

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1060
E-mail : ………………………………………………………………………….
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
ชนิดตัวบ่งชี้
กระบวนกำร
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลกำรประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์มำตรฐำน
 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์

ผลดำเนินงำน
มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร โดยดาเนินการจัดทา
แผนดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทา
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย (มร.กพ.3.3-1-1)
2. ดาเนินการประเมินผลความสาเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2560
(มร.กพ.3.1-1-2-1) แล้วนาผลการประเมิน
ไปปรับแผนพัฒนาบุคลากรทาให้ได้
แผนพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2560
(มร.กพ.3.3-1-2-2)
3. จัดประชุมกาหนดสมรรถนะการ
พัฒนาของบุคลากร เพื่อนามาใช้
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
(มร.กพ.3.3-1-3) อีกทั้ง กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี ยังได้มีการจัดประชุมวิเคราะห์
หาความต้องการพัฒนาของบุคลากร
4. มีการนาข้อมูลกรอบอัตรากาลังมา
วางแผนในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
(มร.กพ.3.3-1-4)

หลักฐำน
มร.กพ.3.3-1-1 คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
มร.กพ.3.1-1-2-1
รายงานการประเมินผล
ความสาเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร
ปีการศึกษา 2560
มร.กพ.3.3-1-2-2
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร ปี
56-60
มร.กพ.3.3-1-3
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทา
แผน/ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ระดับ
กองกลางสานักงาน
อธิการบดี วันที่ 15
สิงหาคม 2560
มร.กพ.3.3-1-4 กรอบ
อัตรากาลังของบุคลากร
ประเภททั่วไป วิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560 –
2563
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มี ข้อ
เกณฑ์มำตรฐำน
 2 มีการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

ผลดำเนินงำน
มหาวิทยาลัยมีการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ดังนี้
มีกำรบริหำรคณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุน ดังนี้
1) กระบวนการสรรหา คัดเลือก
บุคลากรอย่างเป็นระบบโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ประสานหน่วยงานที่
มหาวิทยาลัยฯ อนุญาต ให้รับสมัคร
บุคลากร เพื่อขอข้อมูลคุณสมบัติ ภาระ
งานที่ปฏิบัติ และชื่อตาแหน่ง
1.2 ดาเนินการประกาศรับสมัคร
1.3 เมื่อมีผู้สมัครสอบคัดเลือก
จึงประสานหน่วยงานต้นเรื่อง ขอข้อมูล
ขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ
คณะกรรมการดาเนินการสอบ สถานที่
ดาเนินการสอบคัดเลือก
1.4 ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้สมัคร
สอบ และจัดทาประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบ
และแจ้งขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ
และกาหนดการสอบคัดเลือก
1.5 จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยฯ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ
ตรวจข้อสอบ
1.6 ประสานหน่วยงานต้นเรื่อง
จัดสถานทีส่ อบคัดเลือก
1.7 ดาเนินการจัดสอบคัดเลือก
และให้หน่วยงานต้นเรื่อง รายงานผลการ
สอบคัดเลือก แก่มหาวิทยาลัย
1.8 ดาเนินการประกาศผลการสอบ
คัดเลือก และแจ้งการเงินทราบ
1.9 รับรายงานตัวที่สอบคัดเลือกได้
1.10 ดาเนินการจัดทาคาสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง (มร.กพ.3.3-2-1)
2) คาอธิบายลักษณะงาน (Job
Description) (มร.กพ.3.3-2-2)
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ 2561 (มร.กพ.3.3-2-3)

หลักฐำน
มร.กพ.3.3-2-1
กระบวนการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
มร.กพ.3.3-2-2
คาอธิบายลักษณะงาน
(Job Description)
มร.กพ.3.3-2-3 แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจาปี (A1 –
A4)
มร.กพ.3.3-2-4 กรอบ
อัตรากาลังของบุคลากร
ประเภททั่วไป วิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560 2563
มร.กพ.3.3-2-5 สถิติการ
เข้า-ออกของบุคลากร
มร.กพ.3.3-2-6
แผนพัฒนาบุคลากร

56
มี

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
และสร้างขวัญและกาลังใจให้
บุคลากรสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลดำเนินงำน
4) เส้นทางความก้าวหน้าของตาแหน่ง
งาน (มร.กพ. 3.3-2-4)
5) สถิติการเข้า-ออกของบุคลากรแต่ละ
กลุ่มงาน (มร.กพ. 3.3-2-5)
6) การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนการจัดปฐมนิเทศบุคลากรที่
ได้รับการสรรหาใหม่ ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. 60
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กาหนด
ไว้ (มร.กพ. 3.3-2-6)
มหาวิทยาลัยฯ มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจ ดังนี้
1) สวัสดิการ
1.1 มีการจัดบ้านพัก,อาคารที่พกั
อาศัยให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน (มร.กพ.3.3-3-1.1)
1.2 มีบริการจัดรถอานวยความสะดวก
ในการไปราชการประจาคณะ /ส่วนกลาง
(มร.กพ.3.3-3-1.2)
1.3 มีสถานที่ออกกาลังกาย ฟิตเน็ต
สระว่ายน้า สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนาม
แบดมินตัน สนามแข่งขันวอลเลย์บอล ฯลฯ
(มร.กพ.3.3-3-1.3)
1.4 มีนโยบายการตรวจสุขภาพประจาปี
ให้กับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
(ที่บรรจุ 1 ปี ขึ้นไป) ตามโปรแกรมการตรวจ
ของโรงพยาบาลมะเร็งลาปาง จังหวัดลาปาง
(มร.กพ.3.3-3-1.4)
2) การสร้างขวัญและกาลังใจ
2.1 มีกองทุนสวัสดิการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุน
สวัสดิการคณะครุศาสตร์ กองทุนเจ้าหน้าที่
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต AIA
(มร.กพ.3.3-3-2.1)
2.2 กิจกรรมประเพณีวันสาคัญ เช่น
ปีใหม่ และการแข่งขันกีฬาประเพณีที่เชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2561
งานสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน
2561 และงานเกษียณอายุราชการ ระหว่าง
วันที่ 29 กันยายน 2560 (มร.กพ.3.3-3-2.2)
2.3 มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนา
บุคลากรทั้งสายผูส้ อนและสายสนับสนุนในทุกๆ

หลักฐำน

มร.กพ.3.3-3-1.1
ระเบียบว่าด้วยเกณฑ์
การเข้าพัก ภาพถ่าย
บ้านพัก /ภาพถ่าย
อาคารที่พักอาศัย
มร.กพ.3.3-3-1.2
ภาพถ่ายรถประจาคณะ
/ส่วนกลาง
มร.กพ.3.3-3-1.3 ศูนย์
ออกกาลังกายในร่ม
สระว่ายน้า
มร.กพ.3.3-3-1.4
โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี
มร.กพ.3.3-3-2.1 คู่มือ
สวัสดิการสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
มร.กพ.3.3-3-2.2
แผนงาน/โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์อาจารย์
และบุคลากร
มร.กพ.3.3-3-2.3-1
แผนปฏิบัตงิ านโครงการ
ประจาปีงบประมาณ
2560 (งบพัฒนาบุคลากร)
มร.กพ.3.3-3-2.3-2
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับ
การศึกษาต่อ
มร.กพ.3.3-3-2.3-3
ระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
รายได้เพื่อสนับสนุนการ
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ผลดำเนินงำน
ปีงบประมาณเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น การศึกษาดูงาน
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ทางาน (มร.กพ.3.3-3-2.3-1) มีการสนับสนุน
ให้บุคลากรมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นโดยใช้
งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย (มร.กพ.
3.3-3-2.3-2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการสอบ
วัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ และ
การจัดทาผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งให้
สูงขึ้น (มร.กพ.3.3-3-2.3-3)
2.4 มีการยกย่องชมเชยบุคลากร
สายผูส้ อนและสายสนับสนุน โดยดัดเลือกให้
บุคลากรได้รับรางวัล “รางวัลบุคลากรที่
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น
ประจาปี 2561” ในงานสงกรานต์ ระหว่าง
วันที่ 19 เมษายน 2561 (มร.กพ.3.3-32.4)
2.5 มีการยกย่องชมเชยบุคลากรสาย
ผู้สอนที่มผี ลงานวิจัยดีเด่น ประเภทที่มี
ประสบการณ์และประเภทนักวิจัยที่เริ่ม
เรียนรู้ โดยให้คณะเป็นผู้คดั เลือก จานวน
9 ท่าน โดยมอบรางวัลในงานราชภัฏ
วิชาการ ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม
2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (มร.กพ.3.3-3-2.5)
 4 มีระบบการติดตามให้บคุ ลากรนา
มหาวิทยาลัยจัดทาระบบติดตามให้
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
บุคลากรนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ โดยแต่ละ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
คณะ/สถาบัน/สานัก ได้มผี ู้รบั ผิดชอบในการ
เกี่ยวข้อง
จัดเก็บข้อมูลด้านการประชุม อบรม สัมมนา
ต่าง ๆ อีกทั้งสานักงานอธิการบดี
ได้ดาเนินการจัดทานวัตกรรมเกี่ยวกับระบบ
การบันทึกกิจกรรม /ประชุม/อบรม/สัมมนา
และการนาไปใช้ประโยชน์สรู่ ะบบ
สารสนเทศพร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
เว็บไซต์ (มร.กพ.3.3-4)
 5 มีการกากับติดตามผลการ
มหาวิทยาลัยมีการกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนการบริหารและ ดาเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร และการ
แผนพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล
ประเมินผลความสาเร็จของแผน
ความสาเร็จของแผน ดังนี้
1. มีการดาเนินการติดตามการพัฒนา
บุคลากรของคณาจารย์และบุคลากร

หลักฐำน
สอบวัดระดับ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ และการ
จัดทาผลงานทาง
วิชาการ
มร.กพ.3.3-3-2.4
รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล
บุคลากรที่ประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดีเด่นประจาปี 2560
มร.กพ.3.3-3-2.5
ภาพถ่ายผูเ้ ข้ารับรางวัล
นักวิจัยดีเด่น

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

มร.กพ.3.3-5-1 บันทึก
ข้อความการติดตาม
รายงานผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผน
บริหารและพัฒนา
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ผลดำเนินงำน
สายสนับสนุน ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน
2. จัดทาแบบฟอร์มการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและอานวย
ความสะดวกในการติดตาม ไปยังคณะ
สานัก สถาบัน
3. มีการจัดทารายงานผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร
รอบ 6 เดือน (มิถุนายน 2560 –
พฤศจิกายน 2560) และรอบ 12 เดือน
(มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561)
 6 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
มหาวิทยาลัย มีการนาผลการประเมินไป
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
การพัฒนาบุคลากร
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1. ชี้แจงข้อมูลลายละเอียดสิทธิและ
สวัสดิการให้กับพนักงานที่ได้รับการสรรหา
ใหม่
2. ปรับปรุงและจัดทาเกณฑ์การต่อ
สัญญาจ้างสายสนับสนุน

หลักฐำน
บุคลากรแก่ผู้บริหาร
ระดับสูง รอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน
มร.กพ.3.3-5-2
รายงานผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผน
บริหารและพัฒนา
บุคลากรแก่ผู้บริหาร
ระดับสูง รอบ 6 เดือน
และ12 เดือน (มิถุนายน
2560 – พฤษภาคม
2561)
มร.กพ.3.3-6-1
แนวปฏิบัติฉบับพกพา
มร.กพ.3.3-6-2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ กบม.

กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนน 5



6 ข้อ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย (,)

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนน 5



หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1073
E-mail : ………………………………………………………….

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

นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์
นางสาวมุกดา สุวรรณธนิกา
นางสาวกรรณิกา อินแผลง
นางสาวนิลุบล รักงาม
นายวิทยา ศรีนรคุตร
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
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บทที่ 3
ส่วนสรุปผลกำรประเมิน
3.1 ตำรำงสรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ
ตัวชี้วัด
คุณภำพ

เป้ำหมำย

ประเมินตนเอง
ผลกำรดำเนินงำน
(ข้อ/บำท)
ตัวตั้ง

หมำยเหตุ
คณะกรรมกำรประเมิน
(เช่น เหตุผลของ
ผลกำรดำเนินงำน
บรรลุ
คะแนน
กำรประเมินที่ต่ำง
(ข้อ/บำท)
เป้ำหมำย
ประเมินโดย
จำกที่ระบุใน
คณะกรรมกำร
SAR)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์
= บรรลุ
(% หรือ
ตัวหำร สัดส่วน) x = ไม่บรรลุ

5 ข้อ
คะแนน 5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

5

ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหำร สัดส่วน)
5 ข้อ คะแนน 5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

5

5 ข้อ คะแนน 5

5 ข้อ



คะแนน 5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

80%

92% คะแนน 4

92%



คะแนน 4.6

5

5 ข้อ คะแนน 5

5 ข้อ



คะแนน 5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

6

6 ข้อ คะแนน 5

6 ข้อ



คะแนน 5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

5

5 ข้อ คะแนน 5

5 ข้อ



คะแนน 5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

5

6 ข้อ คะแนน 5

6 ข้อ



คะแนน 5

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

3.51

4.084 คะแนน 4

4.10



คะแนน 4.10

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

5

5 ข้อ คะแนน 5

5 ข้อ



คะแนน 5

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

6

6 ข้อ คะแนน 5

6 ข้อ



คะแนน 5

ผลคะแนนประเมินตนเอง

4.80

ผลคะแนนคณะกรรมกำรประเมิน

4.87

