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 รายงานการประเมินตนเองของกองกลาง ส านักงานอธิการบดีฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการด าเนินงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 
ทั้งนี้ การรายงานการประเมินตนเองเป็นขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดท าขึ้นตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 2 มีนาคม 2560) โดยรายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนาแผน
และภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารจัดการ และการด าเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน 
โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 10 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา  
การด าเนนิงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 

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

 
  
  
 
                                                                            ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
                                                                              ผู้อ านวยการกองกลาง 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

 การด าเนินงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้แบ่งโครงสร้าง
หน่วยงานออกเป็น 9 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานธุรการ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานอาคาร
สถานที่ และ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ส านักงานผู้อ านวยการกองกลาง) มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 96 คน 
ประกอบด้วย ข้าราชการ 5 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวน 23 คน พนักงานราชการ  
จ านวน 9 คน ลูกจ้างประจ า 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว 53 คน 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา 2561 โดยเริ่มตั้งแต่ 1 
มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 โดยประเมินตามองค์ประกอบ จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนา
แผนและภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารจัดการ การด าเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน 
ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด คะแนนผลการประเมินตนเองในทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.85 โดยทาง
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท ารายผลการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปีซึ่งผลการประเมินดังกล่าว
ท าให้หน่วยงานได้รับทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดท า
แผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 
ประวัติควำมเป็นมำของกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี (โดยย่อ) 
 

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



           ง 
แผนผังโครงสร้ำงภำยในองค์กร 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  
  

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

ผู้อ านวยการกองกลาง 

กลุ่มงานธุรการ 
 

กลุ่มงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงานพัสด ุ กลุ่มงาน
ประชาสมัพันธ ์

กลุ่มงาน 
การเจ้าหน้าที่
และนิติการ 

กลุ่มงาน
การเงิน 

กลุ่มงานไฟฟ้า
และอนุรักษ์

พลังงาน 

กลุ่มงานอาคาร
สถานท่ี 

กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 

 



จ 
คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

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

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

 
โครงสร้ำงผู้บริหำรหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
ผู้อ านวยการกองกลาง 

รักษาการหัวหนา้กลุ่มงานไฟฟา้/
รักษาการหัวหนา้งาน

ยานพาหนะ 

นายเอนก  บวัส าล ี
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พธูร าไพ  
ประภัสสร 

หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ ์

นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ 

นางสาวเกศกนก  ไทยแท ้
หัวหน้ากลุ่มงานพัสด ุ

นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

และนิติการ 

นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง 
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที ่

นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

นางสาวนฤมล  ส่งต่าย 
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
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บทท่ี 1 
ส่วนน ำ 

 

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

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 
อาคารกลุ่มงานอาคารสถานที่ 

1.3 ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
 ตามที่สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

 
2. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ 
 
  ปรัชญำ  มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
 
  วิสัยทัศน์ (Vision) : กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน 
พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  
 

  อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 

  เอกลักษณ์ : การผลิตและพัฒนาครู 
 

  ค่ำนิยมหลัก (Core Values) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU) 
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

 
พันธกิจ (Mission) : 
  1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
           2. สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล  
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           3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
นโยบายการด าเนินงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) : 
  1.  การยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
        2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 
เป้ำประสงค์ (Goals) : 
  1. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย และนวัตกรรม 
  2. มีระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล มีองค์ความรู้และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
3. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมประเภทบุคคล 
 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
ข้าราชการพลเรือน (PC) 5 

ลูกจ้างประจ า 6 
พนักงานมหาวิทยาลัย 23 
พนักงานราชการ 9 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง 53 
รวม 96 

     ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562 
 
4. งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (จ าแนกตามหมวดรายจ่าย) กองกลำง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งงบ ได้รับกำรจัดสรร 
งบ บกศ. 2,502,000 บาท 
รวม 2,502,000 บาท 
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5. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2560 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้  
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็งจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
1. มีกระบวนการจัดการความรู้ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้โดย
กระบวนการวิจัยจากการปฏิบัติหน้าที่ประจ า หากสามารถ
เชื่อมโยงผลการวิจัยสู่ความส าเร็จในการปรับเปลี่ยน
กระบวนงานของทุกองค์กรในมหาวิทยาลัยได้จะส่งผลในการ
พัฒนาองค์กรในภาพรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.มีการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนา
งานวิจัยจากงานประจ า ต่อเนื่อง เพื่อให้การเรียนรู้
เกิดการพัฒนามากข้ึน  โดยแบ่งกลุ่มการเรียนรู้
เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
 - กลุ่มท่ี  1 พัฒนาการเขียนสรุปงานวิจัย
จากงานประจ า (Routine to Research : R to R)   
โดยวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 - กลุ่มท่ี  2  พัฒนาการน าปัญหาเข้าสู่
กระบวนการเขียนโครงร่างงานวิจัย โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรผู้มีประสบการณ์ หรือ
บุคลากรภายในกองกลางทีมีประสบการณ์จาการ
ท าวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R 
to R)  
 -กลุ่มท่ี 3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา 
เพ่ือน าสู่กระบวนการพัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจ า หรือ R to R และเพ่ือสนับสนุนให้เกิด
งานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : 
R to R)  จากปัญหาใหม่ๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
หรือบุคลากรผู้มีประสบการณ์ หรือบุคลากรภายใน
กองกลางทีมีประสบการณ์จาการท าวิจัยจากงาน
ประจ า (Routine to Research : R to R) 
2. ก าหนดกิจกรรม 1 Section 1 R to R เพ่ือให้
การจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยพัฒนางานวิจัย
จากงานประจ า  สามารถน าไปพัฒนางานประจ าได้
ทุกหน่วยงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ส านักงานอธิการบดี ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตาม
ระบบบริหารความเสี่ยง ครบทุกขั้นตอน และต่อเนื่อง การ
เลือกประเด็นความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับนโยบายพัฒนา
มหาวิทยาลัย ซึ่งหากด าเนินการได้ส าเร็จจะส่งผลต่อการพัฒนา
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรคุณภาพ เช่น 
ประเด็นการด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว แต่ การลด
ความเสี่ยงในบางประเด็นจะบรรลุผลได้ยาก เนื่องจากต้อง
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร จึงควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประเด็นความเสี่ยงอย่าง
แท้จริง น าไปสู่การปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อไป 

1. กิจกรรมสร้างความร่วมมือโดยการจัดประชุม
บ่อยครั้งเพ่ือปรึกษาหารือการด าเนินการ 
2. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุก
เอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
3. สร้างความรู้เกี่ยวกับโครงการและแนวทางการ
ด าเนินการและสร้างทัศนคติให้เห็นถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของการด าเนินการ 
4. จัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง 
5. โครงการประกวดการลดใช้พลังงาน 
6. ให้รางวัลและยกย่อง 

 

 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
ระบบบริหำรงำนคุณภำพ 
จุดเด่น/แนวทำงเสริม  

1) ข้อเสนอแนะจำกตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
2) โครงกำร/กิจกรรม 

ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2561 
 
 

1. มีแนวปฏิบัติที่ดี  
เรื่อง การพัฒนางานวิจัย 
จากงานประจ า 
2. มีแนวปฏิบัติที่ดี  
เรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน 
ของพนักงานท าความ
สะอาดแม่บ้าน 

1. การปรับปรุงกระบวนงานหลักในคู่มือฯ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงควรท าการบันทึก
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงโดยลงวันที่/สิ่งที่
เปลี่ยนแปลง/และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้
ท้ายคูม่ือ 
(ควรท าเป็นตาราง) เพ่ือให้เห็นการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการการ
พัฒนารูปแบบการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
2. การประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
รูปแบบการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเพ่ือการ
พัฒนา 
3. ชี้แจงกระบวนงานขั้นตอนการปรับปรุง
คู่มือปฏิบัติงานหลักแก่บุคลากรสายสนับสนุน 

2. การน าเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาช่วย 
ในการปฏิบัติงานหรือแนวปฏิบัติที่ดี  
ควรส่งเสริมที่การสร้างความพึงพอใจ 
ของผู้ให้บริการ 

1. ออกแบบส ารวจความพึงพอใจด้าน
กระบวนงานของแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือวัด
ความส าเร็จและสร้างความพึงพอใจ 

 
 
 



7 
 

ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 
จุดเด่น/แนวทำงเสริม  

1) ข้อเสนอแนะจำกตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
2) โครงกำร/กิจกรรม 

ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2561 
 
 

1. มีแนวปฏิบัติที่ดี  
เรื่อง การพัฒนางานวิจัย 
จากงานประจ า 
2. มีแนวปฏิบัติที่ดี  
เรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน 
ของพนักงานท าความ
สะอาดแม่บ้าน 

1. การปรับปรุงกระบวนงานหลักในคู่มือฯ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงควรท าการบันทึก
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงโดยลงวันที่/สิ่งที่
เปลี่ยนแปลง/และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้
ท้ายคู่มือ (ควรท าเป็นตาราง) เพ่ือให้เห็น
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1. ชี้แจงกระบวนงานขั้นตอนการปรับปรุง
คู่มือปฏิบัติงานหลักแก่บุคลากรสายสนับสนุน 

2. การน าเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาช่วย 
ในการปฏิบัติงานหรือแนวปฏิบัติที่ดี  
ควรส่งเสริมที่การสร้างความพึงพอใจ 
ของผู้ให้บริการ 

1. ออกแบบส ารวจความพึงพอใจด้าน
กระบวนงานของแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือวัด
ความส าเร็จและสร้างความพึงพอใจ 

 
 
 
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 
1) ข้อเสนอแนะจำกตรวจประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
2) โครงกำร/กิจกรรม 

ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2561 
 
 

1. การประเมินความพึงพอใจควรมี
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของแต่
ละหน่วยงาน 
2. ควรเป็นงานที่ท าร่วมกันและ
รับทราบได้อย่างทั่วถึง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบการประเมินความ
พึงพอใจกับผู้รับบริการ 
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ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
 
1) ข้อเสนอแนะจำกตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน 

 
2) โครงกำร/กิจกรรม 

ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2561 
 
 

1. ควรมีการเผยแพร่ระเบียบการเงินใหม่ ๆ 
แจ้งแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบอย่างทั่วถึง 

1. จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฉบับ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพร้อมเผยแพร่ จ านวน 4 ช่องทาง คือ 
     - หนังสือเวียน 
     - เว็บไซต์หน่วยงาน 
     - จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย 
     - บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 
ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 

จุดเด่น/แนวทำงเสริม  
1) ข้อเสนอแนะจำกตรวจประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
2) โครงกำร/กิจกรรม 

ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2561 

1. มีความพยายามในการวิเคราะห์
ระบบการพัฒนาบุคลากรและหา
แนวทางในการพัฒนา 
2. มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
การติดตามการพัฒนาบุคลากร 
 

1. ควรให้มีการติดตามการพัฒนา
บุคลากรให้ทั่วถึงทุกหน่วยงาน 
 

1. จัดท าปฏิทินการติดตามเพ่ือการ
รายงานผลปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน) 
2. จัดท าหนังสือบันทึกข้อความพร้อม
แบบติดตามการพัฒนาบุคลากรไปยัง
คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง 
3. สรุปผลการติดตามการพัฒนา
บุคลากร ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน) 
4. รายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯเพ่ือ
พิจารณา 

2. ควรให้มีอนุกรรมการของกบม. 
ในการติดตามการพัฒนาบุคลากร 

1. น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
(กบม.) เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท า
หน้าที่ในการติดตามการพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

3. ควรเพิ่มการท าผลการประเมินใน
ส่วนที่ไม่บรรลุเป็นแนวทางพัฒนา 

1. จัดประชุมคณะกรรมการแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือน าผลการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา น ามาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
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บทที่  2  ส่วนส ำคัญ 

กำรประกันคุณภำพภำยในส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน 
องค์ประกอบที่ 1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 

กำรพัฒนำแผนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำร 
กระบวนกำรพัฒนำแผน 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล

การวิเคราะห์ SWOT และความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี  
โดยเช่ือมโยง/สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสถาบัน 
ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกดิ
จากการมสี่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

     กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการ ดังนี้      
     1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี ของส านักงานอธิการบด ี(กล.1.1-1-1)  ทีน่ าผล
การวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงานมาเป็นข้อมลู
ประกอบการจดัท าแผนฯ เพื่อเช่ือมโยงและสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุมของ
คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2561 –2565 และ
แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
ส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2561   
เวลา  09.00 -12.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14  
(กล.1.1-1-2)  ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าวท าให้เกิดการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี เพื่อ
ถ่ายทอดไปยังท้ัง 3 กอง เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปี 2562 น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 
2561  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 4  อาคารเรียน
รวมและอ านวยการ วาระที ่4.3 หน้า 4 (กล.1.1-1-3)   
     2. กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจ าปี 2562 ที่สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลยั และแผนกลยุทธ์ของส านักงาน ดังนี้ 
      2.1 วิสัยทัศน์ 
        กองกลาง 
        กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่
มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และ
บริหารจดัการทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า   สอดคล้องกับ 
       ส านักงานอธิการบดี 
       ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้น
ให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ มีการบริหาร

กล.1.1-1-1 แผนกลยุทธ์  
พ.ศ. 2561 – 2565 
ส านักงานอธิการบด ี
กล.1.1-1-2 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ 2561 –
2565 และแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ  2562 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน  
2561 
กล.1.1-1-3 รายงาน
การประชุมครั้งท่ี 
2/2561 เมื่อวันท่ี 5 
ตุลาคม 2561 
วาระที ่4.3  หน้า 4 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
จัดการทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า และพัฒนานักศึกษาให้เป็น
ที่ยอมรับของสังคม          สอดคลอ้งกับ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
       เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
        2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
        กองกลาง 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคณุภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพไดม้าตรฐานมีธรรมาภิบาล 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการดา้นสิ่งแวดล้อม 

      สอดคล้องกับ 
        ส านักงานอธิการบด ี
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานมีธรรมาภิบาล เป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

      สอดคล้องกับ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา        
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัให้ทันสมยั ไดม้าตรฐาน  
มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแหง่นวัตกรรม 
       2.3 เป้ำประสงค์ 
        กองกลาง 
       เป้าประสงค ์1 บุคลากรทางการศึกษา มีคณุภาพ
และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย และ
นวัตกรรม 
       เป้าประสงค ์2 มีระบบบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล มีองค์ความรู้และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม   สอดคล้องกบั 
        ส านักงานอธิการบด ี
        เป้าประสงค ์1 บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ
และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย และ
นวัตกรรม 
       เป้าประสงค ์2 มีระบบบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล มีองค์ความรู้และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับ 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
        เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑติคร ูครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
        เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบบรหิารจัดการที่ทันสมยัตาม
หลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
        2.4 กลยุทธ์ 
        กองกลาง 
        กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อ
ต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ         
        กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้ 
ผลิตสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
        กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนากระบวนการท างานให้มี

ประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรบัการ
เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์
      กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหาร
จัดการที่ดตีามหลักธรรมาภบิาล 
      กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนามหาวิทยาลัยด้าน 

กายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสเีขียว (Green  
University)         
        กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างภาพลักษณ์ของ 
มหาวิทยาลยั    
        สอดคล้องกับ ส านักงานอธิการบดี ทุกกลยุทธ์ และ
สอดคล้องกับ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
        4.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการ
รักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา สมรรถนะบุคลากรใหเ้ป็น
มืออาชีพ 
        4.2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหาร จัดการที่ด ี
        4.3 พัฒนากระบวนการท้างานให้มี ประสิทธิภาพ
โดยการน้าเทคโนโลยีที ่ทันสมัยรองรับการเป็น
มหาวิทยาลยั อิเล็กทรอนิกส ์
        4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและ 
สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสเีขียว (Green University) และ
มหาวิทยาลยัเชิง นิเวศน์ (ECO University) 
        4.5 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

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

        กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการ ดังนี้ 
        1. มีการน าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561-2565  
ของส านักงานอธิการบดี มาจัดท าเป็นแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปี 2562  (กล.1.1-2-1) 
        2. มีการก าหนดตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2562
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัดเพื่อวัดความส าเร็จของ

กล.1.1-2-1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  
พ.ศ. 2562 กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี
กล.1.1-2-2 แผนงาน/
โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
การ รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนทั้ง
สองไปสู่บุคลากรทุกระดบัภายใน
หน่วยงาน 

การด าเนินงาน โดยมตีัวช้ีวัด ดังนี ้
           - ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์  จ านวน 19 ตัวช้ีวัด 
           - ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัตริาชการ จ านวน 12 
ตัวช้ีวัด 
        3. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ (กล.1.1-2-2) 
          - แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จ านวน 32 โครงการ  
มีตัวช้ีวัด ท้ังหมด 103 ตัวช้ีวัด 
          4. จัดให้มีการประชุมหัวหน้างานและบุคลากร 
ทุกระดับเพื่อถ่ายทอดแผนฯ ที่ระบุ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน และผูร้ับผดิชอบ ไปสู่ระดับ
หน่วยงานสู่ระดับบุคคลพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (กล.1.1-2-3) 

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

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

       กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ด าเนินการ ดังนี้ 
       1. มีการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การโครงการที่จ าแนกไว้ในแตล่ะพันธกิจ ประจ าปี
งบประมาณ 2562  (กล.1.1-3-1) 
        2. มีการตดิตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดต่างๆ 
โดยมีการจัดท าบันทึกข้อความก ากับติดตามปีละ 4 ครั้ง 
เพื่อให้รายงานผลตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ และมีการ
รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน ดังนี ้
           - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 
เดือน มีจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ท้ังหมด 34 
โครงการ ตัวช้ีวัดทั้งหมด 109 ตัวช้ีวัด ผลการบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 109 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100 
(กล.1.1-3-2) พร้อมเสนอต่อกรรมการประจ าส านักครั้งท่ี 
2/2561 วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 วาระที ่4.1 (1) (กล.1.1-
3-3) 
           - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 
มีจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ทั้งหมด 32 
โครงการ ตัวช้ีวัดทั้งหมด 103 ตัวช้ีวัด ผลการบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 24 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 23.30 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 79 ตัวช้ีวัด คิดเป็น 
ร้อยละ 76.69  (กล.1.1-3-4) พรอ้มเสนอต่อกรรมการ
ประจ าส านักครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 
วาระที ่4.1 (1) (กล.1.1-3-5) 

กล.1.1-3-1 ปฏิทินการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
กล.1.1-3-2 รายงานผล
การติดตามและประเมิน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
กล.1.1-3-3 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี 2/2561 
วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 
วาระที่ 4.1 (1)  
กล.1.1-3-4 รายงานผล
การติดตามและประเมิน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รอบ 6 
เดือน 
กล.1.1-3-5 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี1/2562 
วันท่ี 27 พฤษภาคม
2562 วาระที่ 4.1 (1)  
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 4 มีการประเมินผลการด าเนินงาน

ตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บรหิารและคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

         กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลต่อ
กรรมการประจ าส านักเพื่อพิจารณา ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 5 
ตุลาคม 2561  ณ  ห้องประชุมชั้น 4 วาระที่ 4.2 (1)  
         ปีงบประมำณ 2561 หน่วยงำนมีผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 12 เดือน ดังนี้ (กล.
1.1-4-1) 
          กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 11 ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 10 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
90.90 ไม่บรรลผุล 1 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 9.09  คะแนน 
4.1226 
        ปีงบประมำณ 2562 หน่วยงำนมีผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 6 เดือน ดังนี้  
(กล.1.1-4-2) 
        กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 12 ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 3  ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 25 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 9 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 75 คะแนน 
1.840 
        รอบ 9 เดือน ดังนี้ 
        กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 12 ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 6 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 50  
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 6 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 50  
คะแนน 2.92 (กล.1.1-4-3) 

กล.1.1-4-1  
รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
กองกลาง  
รอบ 12 เดือน 
ปีงบประมาณ 2561 
กล.1.1-4-2 รายงาน
สรุปผลการปฏิบตัิ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกองกลาง รอบ 
6 เดือน ปีงบประมาณ 
2562 
กล.1.1-4-3 รายงาน
สรุปผลการปฏิบตัิ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกองกลาง รอบ 
9 เดือน ปีงบประมาณ 
2562 

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

       กองกลาง ส านักงานอธิการบดี น าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าส านัก 
ร่วมกับรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ ในรอบ
ปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการ
ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2562 (กล.1.1-5-1) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
       ข้อเสนอแนะ 
       1. ด าเนินการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามไตรมาสในปีถัดไป 
       ผลการปรับปรุง 
       1. จัดท าบันทึกข้อความติดตามการใช้จ่ายเงิน 
รายไตรมาส 
       ข้อเสนอแนะ 
       1. ขอให้ด าเนินการแต่ละตัวช้ีวัดให้บรรลเุป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี พร้อมท้ังก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป 
 

กล.1.1-5-1 แผนการ
ปรับปรุงตามผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของ
กรรมการประจ าส านัก 
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      ผลการปรับปรุง 
       1. จัดท าบันทึกข้อความให้รายงานผลการด าเนินงาน
ตามไตรมาสก่อนปิดไตรมาสทุกครัง้ 
       ข้อเสนอแนะ 
       แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 
       1. ความเสี่ยงด้านผลงานการเข้าสูต่ าแหน่งของ
บุคลากรสายสนับสนุนเห็นควรใหด้ าเนินการกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจในการท าผลงานใหม้ากขึ้น 
        ผลการปรับปรุง 
        1. ทบทวนหลักการความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่า
งานโดยน าความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิเคราะหค์่างานและประเมินค่างานและการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลัก
       2. ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าปฏิทินการ
จัดท าผลงานการเข้าสู่ต าแหน่งระดับบุคคล

แผนบริหารความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2562 
      ข้อเสนอแนะ
       1. ความเสี่ยง เรื่อง ระบบการจัดการคุณภาพน ้าเสีย
ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ให้มีการ
ด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องและให้มคีวามสอดคล้อง 
กับการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 
      ผลการปรับปรุง 
       1. ระบบคุณภาพน้ าเสยีปรบัปรุงให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดว่าคุณภาพน้ าของ
มหาวิทยาลยัจะเป็นไปตามข้อก าหนดที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้ ยังคงมีการตรวจสอบคณุภาพน้ าเป็นประจ าทุกเดือน 
    การประกันคุณภาพ 
    ข้อเสนอแนะ 
    1. ให้ด าเนินการแผนพัฒนาคณุภาพตามข้อเสนอแนะ
ในการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี 
ให้เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ 
  ผลการปรับปรุง 
   1. จัดท าบันทึกข้อความให้รายงานผลการด าเนินงาน
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะปีละ 2 ครั ง 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

 5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

    

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :     

นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด 
 

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

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 ผู้บริหารด าเนินการก าหนด
วิสัยทัศน์และถ่ายทอดวิสยัทัศน์ไป
ยังบุคลากรทุกระดับภายใน
หน่วยงาน 

1. ผู้บริหารก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ของหน่วยงาน
ในการด าเนินงาน เพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุ
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด าเนินการจัดท าแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 2561  
โดยได้ก าหนดวิสัยทัศนด์ังนี้ “กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนา
งาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และบริหารจดัการ
ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า” (กล.1.2-1-1) 
2. มีประชุมของคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
2561 –2565 และแผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปี
งบประมาณ  2562 ส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 
26 กันยายน  2561  เวลา  09.00 -12.00 น. ณ  
ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14 (กล.1.2-1-2)  ซึ่งผล
จากการประชุมดังกล่าวท าใหเ้กิดการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ส านักงานอธกิารบดี เพื่อ
ถ่ายทอดไปยังท้ัง 3 กอง เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี 2562 น าเสนอตอ่คณะกรรมการ
ประจ าส านักเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ครั้งท่ี 2/2561 
เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2561  เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 4  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ วาระ
ที่ 4.3 หน้า 4 (กล.1.2-1-3)  
3. จัดให้มีการประชุมหัวหนา้งานและบุคลากรทุก
ระดับเพื่อถ่ายทอดแผนฯ ที่ระบุ ตวัช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน และผูร้ับผดิชอบ ไปสู่ระดับ
หน่วยงานสู่ระดับบุคคล (กล.1.2-1-4)  
4.  กองกลางฯ  ได้จดัใหม้ีการเผยแพร่ วิสยัทัศน์  
ปรัชญา  และพันธกิจ ให้กับบุคลากรรบัทราบ  ผา่นทาง
เว็บไซต์ http://ga.kpru.ac.th/th/กล.1.2-1-5) 

กล.1.2-1-1  
แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
กล.1.2-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการทบทวน
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี 
2562 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน  
2561  วาระที่ 4.3 หน้า 5 
 
กล.1.2-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก ครั้ง
ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันที่ 5 
ตุลาคม 2561  วาระที่ 4.3 หน้า 
4 
 
 
กล.1.2-1-4  หนังสือเชิญ
ประชุม/รายงานการประชุม 
 
 
 
 
กล.1.2-1-5 
http://ga.kpru.ac.th/th/ 

 2 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลอยา่งครบถ้วนท้ัง 10 
ประการ ท่ีค านึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย โดย
อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาลครบถ้วนท้ัง 
10  ประการ โดยหน่วยงานไดจ้ัดให้บุคลากรได้
ประเมินผลความคดิเห็นเกีย่วกับการบริหารงานและ
ธรรมาภิบาล ซึ่งมผีลคะแนนอยู่ในระดับมาก  
( x =3.79) (กล.1.2-2-1) 

กล.1.2-2-1 รายงานผลความ
คิดเห็นเกีย่วกับการบริหารงาน
และธรรมาภิบาลของ
ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี  
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หลักประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก ( x = 3.87) 
หลักประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.87) 
หลักการตอบสนอง อยู่ในระดับมาก ( x = 3.77) 
หลักภาระรบัผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.74) 
หลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ( x = 3.89) 
หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.74) 
หลักการกระจายอ านาจ อยู่ในระดับมาก ( x = 
3.81) 
หลักนิติธรรม อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.74) 
หลักความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก ( x = 3.72) 
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.74) 
1.หลักประสิทธิผล ผูบ้ริหารสามารถบริหารงานให้
หน่วยงานมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมำณ 2561 หน่วยงำนมีผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
(กล.1.2-2-2) 
          กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 11 
ตัวช้ีวัด ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 10 ตัวช้ีวัด คิด
เป็นร้อยละ 90.90 ไม่บรรลุผล 1 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 
9.09  คะแนน 4.1226 
        ปีงบประมำณ 2562 หน่วยงำนมีผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 6 เดือน ดังนี้  
(กล.1.2-2-3) 
        กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 12 
ตัวช้ีวัด ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 3  ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ 25 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 9 ตัวช้ีวัด ร้อย
ละ 75 คะแนน 1.840 
        รอบ 9 เดือน ดังนี้ 
        กองกลาง  มีตัวช้ีวัดตามแผนท้ังหมด 12 
ตัวช้ีวัด ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ 6 ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ 50 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 6 ตัวช้ีวัด ร้อย
ละ 50 คะแนน 2.92 (กล.1.2-2-4) 
2.หลักประสิทธภิำพ  ผู้บริหารสนับสนุนให้แต่ละ
งานมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจดัการที่ท าให้
หน่วยงานใช้ทรัพยากรต่างๆ หรือคิดค้นนวัตกรรม/
แนวปฏิบัติที่ดีให้เกดิประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใหม้ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-2  
รายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัตริาชการ
กองกลาง รอบ 12 เดือน 
ปีงบประมาณ 2561 
 
 
กล.1.2-2-3 รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกองกลาง รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
กล.1.2-2-4 รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกองกลาง รอบ 9 เดือน 
ปีงบประมาณ 2562 
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ประสิทธิภาพการท างานท่ีดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินงาน  ดังนี้  
         1. กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี ได้มีการ
จัดส่งอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
สมัครเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปี
งบประมาณ 2561 และได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์
การประเมินส านักงานสีเขียว ระดับประเทศในระดับ 
ดีเยี่ยม (เหรียญทอง) คะแนนรวม 94.20 เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2561 จากกรมส่งเสรมิคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม (กล.1.2-2-5) 
          2. มีการท าผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ
ที่ดี  โดยได้น าหลักการของการจดัการความรู ้ 
(Knowledge Management : KM) และการวาง
แผนการด าเนินงานด้วยกระบวนการ PDCA  
มาประยุกต์กับกระบวนการ  เพื่อน าเสนอใน
โครงการน าเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับ
หน่วยงานสาย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  ณ 
ห้องประชุมรัตนภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ดังนี ้(กล.1.2-2-6) 
             2.1 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง โครงการ
ส านักงานสีเขียว Green office อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อับดับที่ 1 น าเสนอในรูปแบบบนเวที โดยมีแผนการ
ด าเนินงานเพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
จ านวนอย่างน้อย 3 หน่วยงาน ตามค าแนะน า 
ของคณะกรรมการ  
             2.2 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการ
ความรู้การวเิคราะห์ค่างาน ส าหรบัพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุน ที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 ปี 
ขึ้นไป ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ 2 น าเสนอ
ในรูปแบบบนเวที 
            2.3 แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการมลูฝอยและ
วัสดุรไีซเคลิ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 
14)  ได้รับรางวัลชมเชย น าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ 
โดยมีแผนการด าเนินงาน น าองคค์วามรู้ขยายผล
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในปีถัดไป 
3.หลักกำรตอบสนอง 
     ผู้บริหารสามารถด าเนินการเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ผูร้ับบริการและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียไดร้ับบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ดังนี ้(กล.1.2-2-7) 

 
 
กล.1.2-2-5 โลร่างวัลเกียรติคณุ
ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-6 
1. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง โครงการ
ส านักงานสีเขียว Green office 
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14) 
2. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การ
จัดการความรู้การวิเคราะห์ค่า
งาน ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุน ที่มี
อายุงานตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป  
3. แนวปฏิบัติที่ดี  
การจัดการมูลฝอยและวสัดุ 
รีไซเคิล อาคารเรยีนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-7 ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
เรื่อง  มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
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     1. มีมาตรการการบริหารงาน เช่น  
        1.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ  
        1.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
        1.3 มาตรการการจดัการเรือ่งร้องเรียน 
การทุจริต  
        1.4 มาตรการป้องกันการรบัสินบน  
        1.5 มาตรการป้องกันการขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
        1.6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
     2. การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา 
2561 มีผลการประเมินความพึงพอใจ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4.051 ระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 81.013  และมีผลของแต่ละ
หน่วยงาน ดังนี ้(กล.1.2-2-8) 
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ส านักงานกองกลาง)  
มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.056 
2. กลุ่มงานธุรการ  มผีลความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม = 4.158 
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มีผลความพึงพอใจ 
ในระดับมาก ค่าเฉลีย่รวม = 4.117 
4. กลุ่มงานการเงิน  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม = 4.004 
5. กลุ่มงานพัสดุ  มผีลความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม = 4.011 
6. กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี  มีผลความพึงพอใจใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 3.957 
7. กลุ่มงานเลขานุการ  มีผลความพึงพอใจในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่รวม = 4.074 
8. กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน  มีผลความพึง
พอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.083 
9. กลุ่มงานอาคารสถานท่ี  มีผลความพึงพอใจใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 3.925  
4. หลักภำระรับผิดชอบ (อ้ำงซ้ ำ กล.1.2-2-7) 
       1. มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรโดยกลุม่
งานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการได้มกีารช้ีแจงสร้าง
ความเข้าใจเบื้องต้นเกีย่วกับข้อบังคับต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เช่น ข้อบังคับว่า
ด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา 
การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่ง
ให้ออก จากราชการไว้ก่อน การอทุธรณ์ และการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-8 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ร้องทุกข์ , ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตักเตือน การมีค าสั่ง หรือการท าทณัฑ์บน , ข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนและ
บุคลากรในมหาวิทยาลยั เป็นต้น รวมถึงมีการช้ีแจง
เกี่ยวกับวิธีการท าสญัญาจ้าง, การรับสิทธิ
ประกันสังคม, การลงช่ือเพื่อปฏิบัติราชการ, การไป
ราชการและการลาหยดุ, การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ, เส้นทางความก้าวหน้าและสวสัดิการด้าน
ต่างๆ และช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่
บุคลากรที่บรรจุใหม่ เพื่อให้บุคลากรที่บรรจุใหม่มี
ความเข้าใจในระบบบริหารงานบคุคลของ
มหาวิทยาลยั  
      2. ได้มีกรอบแนวทางการบรหิารผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้
           2.1 ด าเนินการจัดท าคูม่อืการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
ระดับบุคคล (แบบ A1 – A4) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 และใช้
ส าหรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ
ที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 2562) 
          2.2. มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดกลไกการ
ก ากับติดตามการประเมินการปฏบิัติราชการ  
บุคลากรประเภทต่างๆ  ของมหาวทิยาลัย  ได้แก่  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลยั  พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจ า
ของมหาวิทยาลัย  ให้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติ
ราชการอย่างต่อเนื่อง  ทุกๆ  6  เดือน  (ยกเว้น
พนักงานราชการ  จะประเมินฯ  ปีละ  1  ครั้ง) 
ส าหรับบคุลากรที่ไดร้ับผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการในระดับต้องปรับปรุงจะตอ้งจัดท าค ามั่นใน
การพัฒนาตนเอง  และให้มีการรายงานผลการ
พัฒนาจากผู้บังคับบัญชาทุกๆ 2 เดือน 
5. หลักควำมโปร่งใส (อ้ำงซ้ ำ กล.1.2-2-7) 
        ผู้บริหารมีกระบวนการด าเนินการเปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมา  เป็นไปตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน จึงไดม้ีการจัดท ามาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่  
     1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
         - มีการจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
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     2. กลุ่มงานพัสดุ 
         - มีการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     3. กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการ  
        - มีการจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน  
        - มาตรการป้องกันการขัดกนัระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
        - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   
      4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
          - มีการจัดท ามาตรการการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต  
       5. มีการรายงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดเีพื่อโปรดพิจาณา  
(กล.1.2-2-9) 
 
 
 
 
 
 
6. หลักกำรมีส่วนร่วม  
   กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดใหผู้้บรหิาร 
บุคลากร และนักศึกษาเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี ้
     1. ด าเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการ
ส านักงานสีเขียว เพื่อให้นโยบายดงักล่าวเกิดผลเป็น
รูปธรรม มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย  
โดยอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ได้รับ
การรับรองผ่านเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว 
ระดับประเทศในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) คะแนน
รวม 94.20 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จากกรม
ส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม (อ้ำงซ้ ำกล.1.2-2-5) 
     2. มกีารประเมินผู้บริหารโดยบุคลากร เพื่อรับ
ฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง  
7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ  
  ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบตามโครงสรา้งการบริหารองค์กร ให้กับ
หน่วยงานอย่างชัดเจน โดยมอบหมายอ านาจหน้าที่
ให้กับผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากลุม่งานต่างๆ ให้มี
ความรับผิดชอบในงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-2-9  
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งท่ี 2/2561 วาระที่ 
4.1  
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งท่ี 1/2562 วาระที่ 
4.1 
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8. หลักนิติธรรม  
   1. ผู้บริหารมีการใช้อ านาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ  ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม  ไมเ่ลือกปฏิบัติ  และค านึงถึงสิทธิ
เสรภีาพของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย  โดยจะด าเนินการ
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่บัญญตัไิว้ในกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ท่ีระบุว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดที่แต่งตั้ง และน า กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆ มาบังคับใช้กับ
บุคลากรทุกระดับให้ถือปฏบิัติอย่างเท่าเทียมกัน 
   2. มีการก าหนดมาตรการป้องกนัการรับสินบน  
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  และอธิการบดสีั่งการใหน ามาตรการ 
ดังกลาวไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดย
มหาวิทยาลยัมีการด าเนินการตามมาตรการและ
กรอบแนว ดังนี้  
        การด าเนินการจดักิจกรรมเพื่อป้องกันการรับ
สินบน  
      1. ด้านการปลุกจติสานึกไมร่บัสินบนทุกรูปแบบ  
        - จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
รับสินบนและบทลงโทษทางกฎหมายส าหรับผู้ที่ให้
หรือรับสินบน  
        - จัดท าคู่มือการป้องกันการรับสินบน  
        - ประชาสมัพันธ์รณรงค์การปฏิบัติงานท่ี
ปลอดจากการทุจริต ไม่เรียกรับสนิบน  
      2. ด้านการป้องกันการรับสินบน  
         - จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร และเผยแพร ่ 
        - เผยแพรจ่รรยาบรรณวิชาชีพ  
        - เผยแพรต่ัวอย่างการกระท าท่ีเข้าข่ายรับ
สินบน          
       การด าเนินการตามมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยการจัดอบรมโครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านยิม ความซื่อสัตยส์ุจรติ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ  ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร และจัดใหม้ีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 
20 มีนาคม 2562 
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     การด าเนินการตามมาตรการมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อเป็นการก าหนด
มาตรการ แนวทาง และเป็นกลไกในการก ากับ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน ของผู้บรหิาร คณาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบตัิงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนการใช้และตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบตัิงาน 
9.หลักควำมเสมอภำค  
  ผู้บริหาร ปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
โดยไม่มีการแบ่งแยก  ไม่จ ากดัเพศ  เชื้อชาติ ถิ่น
ก าเนิด  ภาษา เพศ  อายุ  ความพกิาร  สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม  ความเช่ือทางศาสนา  
การศึกษา  การฝึกอบรม  อื่นๆ เชน่ 
 -  เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้ศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น 
 - สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการประชุม
อบรม  สัมมนา  เพื่อพัฒนาสมรรถนะความสามารถ 
โดยในปีการศึกษา 2561 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 90.20 
10.หลักมุ่งเน้นฉนัทำมติ  
     ผู้บริหารเปดิโอกาสใหม้ีการประชุมเพื่อหา
ข้อตกลงภายในกลุม่ผู้ที่เกีย่วข้อง  เพื่อหาข้อคิดเห็น  
ข้อสรุปการด าเนินงานต่างๆ 
       - ใช้การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ
โดยยดึมติของที่ประชุมเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบัติ 
ในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ 
       - จัดให้มีการรับฟังความคดิเห็นของบุคลากร
จากสายตรงผู้บริหารและแบบประเมินผู้บริหาร 

 3 มีผลการประเมินการปฏบิัติงาน
ตามบทบาทของผู้บริหารหน่วยงาน 
โดยผู้ประเมินเป็นบคุคลประจ า
หน่วยงาน 

ผู้อ านวยการกองกลาง ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นเกีย่วกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
หัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  ประจ าปี
งบประมาณ  2561 และปีการศึกษา 2560 
จากบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งหมดจ านวน 53 คน   
โดยมผีลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.79) 
(กล.1.2-3-1) 

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

 4 มีผลการประเมินการปฏบิัติงาน
ตามบทบาทของผู้บริหารหน่วยงาน 

ผู้อ านวยการกองกลาง และรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้รับการ

กล.1.2-4-1 รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
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โดยผู้ประเมินเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลของสถาบนั 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักและผู้บริหาร 
โดยคณะผู้ตรวจติดตามและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัอยู่ในระดับ ดี  คะแนน 4.13 
(กล.1.2-4-1) 

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 5 ผู้บริหารน าผลการประเมินในข้อ 3 
และข้อ 4 ไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตน 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ไดน้ าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข  ดังนี ้ 
1. ควรผลักดันและพัฒนำให้บุคลำกร 
สำยสนับสนนุทุกคนเข้ำสู่ต ำแหนง่ท่ีสูงขึ้น 
อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำน  (กล.1.2-5-1) 
     ในปีการศึกษา 2561 กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ด าเนินการโดยคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ ได้มีจดัท าคู่มือการเขียนวิเคราะห์คา่งาน
เทคนคิการวิเคราะหค์่างานจากเพือ่ถึงเพื่อนและ
เผยแพรไ่ปยังบุคลาการและผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเว็บไซต์ ส านักงานอธิการบด ีอีกทั้ง ได้น าเสนอ
ผลการจัดการความรู้ การพัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจ า (KM) ดังนี ้
     - โครงการน าเสนอผลการจดัการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง
ทองกวาว ช้ัน 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยไดร้ับ
รางวัลอันดับที่ 2 ด้านพันธกิจ 
     - โครงการน าเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรม 
(Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
สายสนบัสนุน ประจ าปีการศึกษา 2561เมื่อวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมรตันอาภา โดยได้รับ
รางวัลอันดับที่ 3 
    - มีผู้ยื่นเสนอขอเข้าสูต่ าแหน่งระดับช านาญการ 
จ านวน 2 คน ได้แก่ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษพ์ลังงาน และ
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ กลุม่งานพัสด ุ
2. ปรับปรุงสภำพสิ่งแวดล้อมในมหำวิทยำลัยสู่ 
Green Office และเผยแพร่ควำมรู้ กำรบริหำร
จัดกำรแบบท่ีส ำนักงำนอธิกำรบดีประสบ
ควำมส ำเร็จไปยังหน่วยงำนอื่น ๆ ด้วย 
ผลกำรด ำเนินงำน (กล.1.2-5-2) 
     1. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดประชุม
เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตาม

 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-5-1 คู่มือการเขียน
วิเคราะหค์่างานเทคนิคการ
วิเคราะหค์่างานจากเพื่อถึงเพื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม/
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการระดับประเทศ และ
รับฟังการปรับเกณฑส์ านักงานสเีขียว ประจ าปี
งบประมาณ 2562 รวมทั้งการรักษาคุณภาพตาม
เกณฑส์ านักงานสีเขยีว ระดบัดีเยีย่ม (G ทอง) 3 ปี 
หลังจากได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อ
รักษามาตรฐานส านักงานสีเขียว ให้มีประสิทธิภาพ 
     2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นควร
ขยายผลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จ านวนอย่างน้อย 4 
หน่วยงาน ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีก่อสร้าง บัณฑิตวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์
เรือนไทย โดยกองกลาง ส านักงานอธิการบดีได้จัดท า
แผนผังขั้นตอนและแผนการด าเนนิงานแต่ละหมวด
ให้กับหน่วยงานที่จะเข้าสูโ่ครงการส านักงานสีเขียว
รวมทั้งจัดท าแนวปฏิบตัิที่ดี เรื่อง โครงการส านักงาน
สีเขียว ของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 
14) เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานท่ีจะเข้าสู่ Green 
Office 
    3. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการตรวจ
เยี่ยมการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ครั้งท่ี 
8 วันท่ี 2-3 พฤษภาคม 2562 (กล.1.2-5-2) 
    4. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จดัโครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นระบบ
พี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาในการจัดการองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อม  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร 
ในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม ความสะอาด การมีสุข
ภาวะที่ดี สร้างนิสัยให้กับนักศึกษาในการมีส่วนร่วม
เพือ่ผลักดันใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในอนาคต    
ในระหว่างวันท่ี 7 - 9 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การ
เรียนรู้บางสระเก้า ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.
จันทบุรี  (กล.1.2-5-3) 
    5. มีการก าหนดใหม้ีจัดประชุมส านักงานสีเขียว
ส าหรับหน่วยงานท่ีจะเข้าสู่ส านักงานสีเขียว วันท่ี 
19 กรกฎาคม 2562 เพื่อวางแผนการด าเนินการ 
การขับเคลื่อนโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (กล.1.2-5-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.1.2-5-2 ตารางกิจกรรมการ
ตรวจ 5 ส. ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
กล.1.2-5-3 โครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การพัฒนาองค์
ความรู้ให้เป็นระบบพ่ีเลี้ยง เป็นที่
ปรึกษาในการจัดการองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อม 
กล.1.2-5-4 ระเบียบวาระการ
ประชุมส านักงานสีเขียวส าหรับ
หน่วยงานท่ีจะเข้าสูส่ านักงานสี
เขียว วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5  ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้:  
 

นางคณารตัน์  สิริเสถียรวัฒนา ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :  
นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 
นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์ 

 

โทรศัพท์ : 055-706555-1056 โทรศัพท์ : 055-706555-1058 
E-mail :   E-mail :  
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องค์ประกอบที่ 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 

กำรบริหำรจัดกำร 
บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ 

ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

= 
จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท้ังหมด
 x 100 

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

= 
46

51
 X 100 

 

คะแนนประเมินตนเอง  

= 
90.20

100
 X 5 =  4.51 คะแนน 

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

กล.2.1-0-1 ระบบบันทึกการเข้า
ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของ
บุคลากรสายสนับสนุน                   
ประจ าปีการศึกษา 2561  
กล.2.1-0-2 สรุปการเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากร
สายสนบัสนุน/คน/ชั่วโมง 
 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91 คะแนน 5  ร้อยละ 90 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :     
1. นางสาวกรรณิกา อินแผลง 
2. นายวิทยา  ศรีนรครตุ 
3. นางสาวน้ าทิพย์  สังข์ทอง 
 

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

mookda@hotmail.com 
 

mailto:tae-kook@hotmail.com
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ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจดัการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผน    
กลยุทธ์ของสถาบันและ       
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้
ด าเนินการ ดังนี ้
         1. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
ระดับกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2561 
         2. คณะกรรมการได้มีการจัดประชุม 
เมื่อวันท่ี  8 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ระดับกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี  จ านวน 18 คน และมมีติที่ประชุม ดังนี้ 
            -ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2561 
           -ได้จัดโครงการจดัการความรู ้           
“การวิเคราะห์ค่างาน” 
        3.สอดคล้องกับแผนปฏิบตัริาชการประจ าปี 
2561 กองกลางส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
          -ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การยกระดับ
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 
          -กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่ง
การเรยีนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนา
งาน 
         
    
  
 

กล.2.3-1-1  
ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 1013/2561 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ                
การจัดการความรู้ระดับ กองกลาง
ส านักงานอธิการบดี  
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2561 
กล.2.3-1-2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ระดับกองกลาง
ส านักงานอธิการบดี                
ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 8  สิงหาคม 2561  
กล.2.3-1-3 
แผนการจดัการความรู้ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2561 
กล.2.3-1-4  
- แผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี 
พ.ศ.2561-2565  
กล.2.3-1-5 
- แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
กล.2.3-1-6 
รายชื่อบุคลากร 
 
กล.2.3-1-7 
โครงการจดัการความรู ้         
“การวิเคราะห์ค่างาน”  
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 2 ก าหนดบุคลากรกลุม่เป้าหมาย
ที่จะพัฒนาความรู้และงานตาม 
พันธกิจของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้     
ที่ก าหนดในข้อ 1 

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ไดก้ าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนินงาน ดังนี ้
 - กลุ่มเป้าหมายเป็น บุคลากรประจ า
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จ านวน 60 คน  
 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
      กลุ่มที่ 1 บุคลากรที่เป็นข้าราชการพลเรือน
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนุน 
 สังกัดส านักงานอธิการบดีที่มีอายงุานตั้งแต่ 
 6 ปีข้ึนไปจ านวน  27 คน 
    กลุ่มที่ 2 บุคลากรประจ ากองกลางส านักงาน
อธิการบดีที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ที่มีอายุงานต่ ากว่า 6 ปี และบุคลากรประจ า
กองกลาง ส านักงานอธิการบดีที่เป็นพนักงาน
ราชการและลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน  33 คน 

กล.2.3-2-1 
อ้ำงซ้ ำกล.2.3-1-3 
แผนการจดัการความรู้ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2561  
กล.2.3-2-2 
อ้ำงซ้ ำกล.2.3-1-7 
โครงการจดัการความรู ้         
“การวิเคราะห์ค่างาน” 
กล.2.3-2-3 
อ้ำงซ้ ำกล.2.3-1-4  
- แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  
 

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

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ไดจ้ัดโครงการการ
จัดการความรู้การวิเคราะห์ค่างาน 
 เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ทองกวาวช้ัน 2 อาคารหอประชุมฑีปังกรรัศมโีชติ 
โดยมีวิทยากร ดังนี ้
 - บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีประสบการณ์จากการ
ท าวิเคราะหค์่างาน 
   1. นางสาวอรปรียา  ค าแพ่ง ส านักวิทยบริการ-
และเทคโนโลย ี
   2. นางสาวสุนันท์  แหวนประดบั ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  3. นางสาวผดุงพร  พันธ์พืช  ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
  4. นางสาวชุลีพร  แสงสุวรรณ์ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
  และผู้ช่วยวิทยากรโดยบคุลากรสายสนบัสนุน      
ที่ทรงคุณวุฒิ 
    1.นางสาวฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิารและประกันคณุภาพส านักศิลปและ
วัฒนธรรม 
 
 
 

กล.2.3-3-1  
- รายชื่อผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
- รายชื่อวิทยากร 
กล.2.3-3-2  
 -หนังสือเชิญวิทยากร 
กล.2.3-3-3 
 -หนังสือเชิญบคุลากรรว่มกจิกรรม 
กล.2.3-3-4 
สรปุผลการจดักิจกรรม 
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    2.นางสาวชรินรัตน์   บุญมาก รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษาส านักประกันคณุภาพ
การศึกษา 
    3.นางมัลลิกา  ปัญญาเทพ หัวหน้าส านักงาน
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
-ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ดงันี้ 
        กิจกรรมที่ 1 ทบทวนหลักการความรู้
เกี่ยวกับการวิเคราะหค์่างานโดนน าความรู้จากการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการวเิคราะหค์่างานและ
ประเมินค่างานและการจดัท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
เมื่อวันท่ี  20-22 สิงหาคม 2561 วิทยากรโดย     
รศ.สรุชัย  ขวัญเมือง คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ 
 
        กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการ
วิเคราะหค์่างานจากผูม้ีประสบการณ์โดยตรง 

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

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ไดด้ าเนินการ ดังนี้ 
 - จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่จดักิจกรรม   
ที่ 3 และกิจกรรมที่ 4  
 กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์
รูปแบบและเทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน         
จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง 
 กิจกรรมที่ 4 จัดท าคู่มือการเขียน
วิเคราะหค์่างานเทคนิคการวิเคราะห์ค่างานจากเพื่อ
ถึงเพื่อนและเผยแพร่ไปยังบุคลาการและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสผ์่านเว็บไซต์ ส านักงานอธิการบดี 
   
  
 
 
 

กล.2.3-4-1 
- อ้างซ้ ากล.2.3-3-4  
สรปุผลการจดักิจกรรม 
กล.2.3-4-2 
รูปแบบเทคนิคการท าเสนอการ
เขียนวิเคราะห์ค่างานจากผู้มี
ประสบการณ์โดยตรง 
กล.2.3-4-3 
เว็บไซตส์ านักงานอธิการบด ี
http://pco.kpru.ac.th/pco/ 
กล.2.3-4-4 
คู่มือการเขียนวิเคราะห์ค่างาน 
เทคนิคการวิเคราะหค์่างานจาก
เพื่อนถึงเพื่อน 
กล.2.3-4-5 
เอกสารการรับคูม่ือ 
การเขียนวิเคราะหค์่างาน เทคนิค
การวิเคราะห์ค่างานจากเพื่อนถึง
เพื่อน 

 5 
 
 
 
 
 

มีการน าความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
(Explicit Knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มี

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ไดน้ าเสนอผลการ
จัดการความรู้ การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า 
(KM) ดังนี ้
 

กล.2.3-5-1 เอกสารประกอบการ
น าเสนอผลการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
กล.2.3-5-2 
เกียรติบตัรรางวัลอันดับที่ 3 
โครงการน าเสนอผลงานการพัฒนา

http://pco.kpru.ac.th/pco/
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ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็น             
แนวปฏิบัติที่มีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - โครงการน าเสนอผลการจดัการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง
ทองกวาว ช้ัน 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยไดร้ับ
รางวัลอันดับที่ 2 ด้านพันธกิจ 
 - โครงการน าเสนอผลงานการพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) สายสนับสนุน ประจ าปกีารศึกษา 2561
เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม 
รัตนอาภา โดยได้รบัรางวัลอันดบัที่ 3 
  

นวัตกรรม (Innovation) /     
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
กล.2.3-5-3 
เอกสารการรับคูม่ือการเขยีน
วิเคราะหค์่างาน เทคนิคการ
วิเคราะหค์่างานจากเพื่อนถึงเพื่อน 
จากหน่วยงานภายนอก 
กล.2.3-5-4 
รายงานการพัฒนาแนวปฏบิัติที่ดี 
(Good Practice) เรื่องการจัดการ
ความรู้การเขียนวิเคราะหค์่างาน
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยัที่มี
อายุงานตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

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

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นายเอนก บัวส าล ี
นางสาวเกศกนก ไทยแท้ 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /                                  
 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

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

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

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า  
  

mailto:pazy_8888@hotmail.com
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จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 บุคลากรมีภาระงานประจ าค่อนข้างมาก ท าให้มีเวลาว่างไม่ตรงกัน และท าให้การขับเคลื่อนกิจกรรม หรือการพัฒนา
ทักษะต่างๆ ของบุคลากรได้ไม่ต่อเนื่อง 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน (รายงานผลการด าเนินงานตามปีงบประมาณ) 

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

หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะท างานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผูบ้ริหารระดับสูง
และบุคลากรของหน่วยงาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

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

กล.2.4-1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ที่ 1690/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

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

      กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ได้ด าเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ า
ส านักงานอธิการบดี ในวันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.
2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 
อาคารเรยีนและอ านวยการ เพื่อท าการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจยัที่ไมส่ามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของหนว่ยงานจ านวน 2 
ด้าน จากการประชุมสามารถสรุปความเสีย่งไดด้ังนี้ 
      1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร 
(Operation : O) ได้แก่ควำมเสี่ยง เร่ือง  
         -  ระบบการจัดการคณุภาพน้ าเสียของ
มหาวิทยาลยัไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน มีระดับความ
เสี่ยง 15  อยู่ในระดับสูง  
            ซึ่งสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจดัการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่ง
วัฒนธรรม 
       2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
(Compliance : C) ได้แก่ควำมเสี่ยง เร่ือง 
        - บุคลากรบางส่วนยังไมเ่ข้าใจในระบบ GMIS 
ของกรมบัญชีกลาง มีระดับความเสี่ยง 12  อยู่ใน
ระดับสูง 
        ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจดัการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้

กล.2.4-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ประจ ากองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ครั้งท่ี 1/2561  
 
กล.2.4-2-2 แบบก าหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบตามประเด็น
ยุทธศาสตร์(RM-1) 
 
กล.2.4-2-3 แบบการวิเคราะห์
ความเสีย่ง(RM-2) 
 
กล.2.4-2-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งท่ี 2/2561   
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มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่ง
วัฒนธรรม 
      3. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
(Compliance : C) ได้แก่ควำมเสี่ยง เร่ือง 
        -  บุคลากรบางส่วนยังไมม่คีวามเข้าใจเกี่ยวกับ
จัดซื้อจัดจ้างระบบการจัดซื้อจดัจา้งภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ e-GP มีระดับความเสี่ยง 12  อยู่ใน
ระดับสูง 
        ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจดัการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่ง
วัฒนธรรม 
        กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ท าการรายงานผล
การวิเคราะห์ความเสีย่งและระบุปจัจัยเสีย่งให้กับ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 4 อาคารเรยีนและอ านวยการ 

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง 
และจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

      กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสีย่งและจัดล าดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 ตามเกณฑ์การ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส านักงานอธิการบดี สามารถสรปุผลได้ดังนี ้ 
       1) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและ
บุคลำกร (Operation : O) ได้แก่ควำมเสี่ยง เร่ือง 
           -  ระบบการจัดการคุณภาพน้ าเสียของ
มหาวิทยาลยัไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน มีระดับความ
เสี่ยง 15  อยู่ในระดับสูง  โดยประเมินโอกาสที่จะเกดิ
เท่ากับ 3 และผลกระทบเท่ากับ 5 ซึ่งมีระดับความ
เสี่ยงสูง(15) เป็นความเสี่ยงอันดับ 1 และจะประเมิน
อีกครั้งหลังจากด าเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
เสร็จสิ้นแล้ว      
         2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
(Compliance : C) ได้แก่ควำมเสี่ยง เร่ือง 
        - บุคลากรบางส่วนยังไมเ่ข้าใจในระบบ GMIS 
ของกรมบัญชีกลาง มีระดับความเสี่ยง 12  อยู่ใน
ระดับสูง โดยประเมินโอกาสที่จะเกิดเท่ากับ 3 และ
ผลกระทบเท่ากับ 4 ซึ่งมีระดับความเสีย่งสูง(12) เป็น
ความเสีย่งอันดับ 2 และจะประเมนิอีกครั้งหลังจาก
ด าเนินกิจกรรมควบคมุความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว 

กล.2.4-3-1 แบบฟอร์มการ 
วิเคราะหค์วามเสี่ยง 
(แบบ RM-2) 
 
กล.2.4-3-2 แบบฟอร์มการระบุ
เหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 
(แบบ RM2-1) 
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      3. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
(Compliance : C) ได้แก่ควำมเสี่ยง เร่ือง 
        -  บุคลากรบางส่วนยังไมม่คีวามเข้าใจเกี่ยวกับ
จัดซื้อจัดจ้างระบบการจัดซื้อจดัจา้งภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ e-GP มีระดับความเสี่ยง 12  อยู่ใน
ระดับสูง โดยประเมินโอกาสที่จะเกิดเท่ากับ 3 และ
ผลกระทบเท่ากับ 4 ซึ่งมีระดับความเสีย่งสูง(12) เป็น
ความเสีย่งอันดับ 3 และจะประเมนิอีกครั้งหลังจาก
ด าเนินกิจกรรมควบคมุความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว 

 4 มีการจัดท าแผนบรหิารความ
เสี่ยง และด าเนินงานตาม
แผน โดยผลจากการด าเนิน
ตามแผนต้องส่งผลให้ระดับ
ความเสีย่งลดลงจากเดมิ 

     ส านักอธิการบดี โดยคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
ด าเนินงานตามแผน โดยผลจากการด าเนินตามแผน
ต้องส่งผลใหร้ะดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ได้แก ่
        ควำมเสี่ยงอันดับท่ี 1 ควำมเสี่ยงเร่ือง  
        ระบบการจัดการคุณภาพน้ าเสียของ
มหาวิทยาลยัไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน  โดยมีแผนงาน/
กิจกรรม คือ  
        1. น าเสนอโครงการปรับปรุงระบบบ าบดัน้ า
เสียต่อมหาวิทยาลัยเพื่อของบประมาณ 
        2. จัดหาผู้รับจ้างตามระเบยีบพัสด ุ
        3. ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสยีของมหาวิทยาลัย
จ านวน 2 ระบบ คือ  
           3.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลไก 
           3.2 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบนิเวศม ์
       4. ตรวจสอบคุณภาพน้ าหลงัติดตั้งระบบบ าบัด
น้ าเสีย         
      ควำมเสี่ยงอันดับท่ี 2 ควำมเสี่ยงเร่ือง          
       - บุคลากรบางส่วนยังไมเ่ข้าใจในระบบ GMIS 
ของกรมบัญชีกลาง  โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ  
       1. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการตรวจสอบและ
ด าเนินการจัดท าข้อมูลหลักผู้ขาย อย่างน้อย 1 ครั้ง 
       ควำมเสี่ยงอันดับที่ 3 ควำมเสี่ยงเร่ือง    
       - บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
จัดซื้อจัดจ้าง ระบบการจัดซื้อจดัจา้งภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ e-GP  โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ  
         1. จัดท าเป็นบทความเกีย่วกับจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐอิเลก็ทรอนิกส์ e-GP 
เผยแพร่ในจดหมายข่าวของกลุ่มงานพัสดุ เพื่อ
เผยแพร่ให้บคุลากรและผูส้นใจทราบ โดยน าเสนอ
ผ่าน กบ.  

กล.2.4-4-1 แผนบริหารความ
เสี่ยง กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
2561 /ปีงบประมาณ 2562 
 
กล.2.4-4-2 แบบแสดงแนว
ทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผน
บริหารความเสี่ยง  
(แบบ RM-3) 
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          2. จัดท าเป็นเอกสารส าหรับแจกให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้องกับจัดซื้อจดัจ้างระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส ์e-GP 
          3. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจา้ง 
ระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐอิเลก็ทรอนิกส์ e-GP
การบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจดัจ้างและการ
เบิกจ่าย เพื่อท าความเข้าใจ และสามารถปฏิบตัิงาน
ในระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้อง         

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

      กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มีการตดิตามการ
ด าเนินงานตามแผนของผู้รบัผิดชอบหลักตามความ
เสี่ยงท่ีได้รับมอบหมาย ท าการประเมินผลการ
ด าเนินงานและรายงานต่อผู้บรหิารและ
คณะกรรมการส านักงานอธิการบดีในการประชุม
คณะกรรมการส านักงานอธิการบดีครั้งที่ 1/2562 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 
อาคารเรยีนและอ านวยการ ดังนี ้
        ควำมเสี่ยงอันดับท่ี 1 ควำมเสี่ยงเร่ือง  
        ระบบการจัดการคุณภาพน้ าเสียของ
มหาวิทยาลยัไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน  โดยมีแผนงาน/
กิจกรรม คือ  
        1. น าเสนอโครงการปรับปรุงระบบบ าบดัน้ า
เสียต่อมหาวิทยาลัยเพื่อของบประมาณ 
        2. จัดหาผู้รับจ้างตามระเบยีบพัสด ุ
        3. ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสยีของมหาวิทยาลัย
จ านวน 2 ระบบ คือ  
           3.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกลไก 
           3.2 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบนิเวศม ์
        4. ตรวจสอบคุณภาพน้ าหลงัติดตั้งระบบบ าบัด
น้ าเสีย     
            และจากผลการด าเนินตามแผนควบคมุ
ความเสีย่งซึ่งระดับความเสี่ยงสูง(15) ซึ่งส่งผลให้
ระดับความเสี่ยงลดลง คือ ระดบัความเสี่ยงปานกลาง 
(9) รายงานรอบ 6 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 60%
และรอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 70% ซึ่ง
เป็นไปตามแผน 
        ควำมเสี่ยงอันดับท่ี 2 ควำมเสี่ยงเร่ือง          
       - บุคลากรบางส่วนยังไมเ่ข้าใจในระบบ GMIS 
ของกรมบัญชีกลาง  โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ  
       1. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการตรวจสอบและ
ด าเนินการจัดท าข้อมูลหลักผู้ขาย อย่างน้อย 1 ครั้ง 

กล.2.4-5-1 แบบติดตามผลการ
จัดการความเสีย่ง (แบบ RM-4) 
 
กล.2.4-5-2  แบบสรุปผลการ
ประเมินความเสี่ยงภายหลังการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง (แบบ RM-5) 
 
กล.2.4-5-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งท่ี 1/2562     
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และจากผลการด าเนินตามแผนควบคุมความเสี่ยงซึ่ง
ระดับความเสี่ยงสูง (12) ซึ่งส่งผลให้ระดับความเสี่ยง
ลดลง คือ ระดับความเสีย่งปานกลาง (9) รายงาน
ความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 
100% รอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 100% ซึ่ง
เป็นไปตามแผน 
        ควำมเสี่ยงอันดับท่ี 3 ควำมเสี่ยงเร่ือง   
       - บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
จัดซื้อจัดจ้าง ระบบการจัดซื้อจดัจา้งภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ e-GP  โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ  
         1. จัดท าเป็นบทความเกีย่วกับจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐอิเลก็ทรอนิกส์ e-GP 
เผยแพร่ในจดหมายข่าวของกลุ่มงานพัสดุ เพื่อ
เผยแพร่ให้บคุลากรและผูส้นใจทราบ โดยน าเสนอ
ผ่าน กบ.  
          2. จัดท าเป็นเอกสารส าหรับแจกให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้องกับจัดซื้อจดัจ้างระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส ์e-GP 
          3. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจา้ง 
ระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐอิเลก็ทรอนิกส์ e-GP
การบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจดัจ้างและการ
เบิกจ่าย เพื่อท าความเข้าใจ และสามารถปฏิบตัิงาน
ในระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้อง   
         และจากผลการด าเนินตามแผนควบคุมความ
เสี่ยงซึ่งระดับความเสีย่งสูง(12) ซึ่งส่งผลให้ระดับ
ความเสีย่งลดลง คือ ระดับความเสี่ยงปานกลาง (9) 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ร้อยละความ
คืบหน้า 100% รอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 
100% ซึ่งเป็นไปตามแผน  
  

 6 มีการน าผลลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะหค์วามเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป 

     จากรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
ส านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงได้มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสีย่งในรอบปีถัดไป คือ 
ข้อเสนอแนะ  
      ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
บริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ ส าหรับความเสี่ยงดา้น
งานดูแลระบบประปาและการก าจัดน้ าเสียของ
มหาวิทยาลยัฯ ความเสี่ยง เรื่อง ระบบการจดัการ
คุณภาพน้ าเสียของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตาม

กล.2.4-6-1 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
2561/ปีงบประมาณ 2562 
(ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562) 
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มาตรฐาน ให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและให้มี
ความสอดคล้องกับการบริหารการเบิกจ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลยัฯ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรในปีถัดไป 
     - ระบบคุณภาพน้ าเสียปรับปรุงให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดว่าคุณภาพน้ าของ
มหาวิทยาลยัจะเป็นไปตามข้อก าหนดที่กฎหมาย
ก าหนด ท้ังนี้ ยังคงมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าเป็น
ประจ าทุกเดือน 

 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

6 ข้อ 6  ข้อ คะแนน 5  6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

5 ข้อ 6 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน : นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า  
                 นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ 

 

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

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

................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
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ตัวบ่งชี้ที ่2.5 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน (รายงานผลการด าเนินงานตามปีการศึกษา) 

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการออกแบบ จัดท าหรือ
ทบทวนกระบวนงานหลักท่ี
ส าคัญของหน่วยงาน โดยต้อง
น ากระบวนงานหลักท่ีออกแบบ
ไปปฏิบตั ิ

       กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีกระบวนงาน
หลักท่ีส าคญัและสอดคล้องกับพันธกิจหลักของ
หน่วยงาน (กล.2.5-1-1) 
        1. กระบวนงานหลัก (ตามโครงสร้างการ
บริหารงาน) 
            1.1 งานธุรการ สารบรรณ 
            1.2 งานเลขานุการ งานประชุม 
            1.3 งานการเงินและบัญชี 
            1.4 งานพัสดุ 
            1.5 งานประชาสัมพันธ์ 
            1.6 งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
            1.7 งานอาคารสถานท่ี 
            1.8 งานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการ/
บริหารงานบุคคล 
            1.9 งานบริหารทั่วไป /งานด้าน
สิ่งแวดล้อม/งานยานพาหนะ/งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ/งานบริการห้องประชุม/อาคารที่อยู่อาศัย 
       2. กระบวนงานหลัก (ดูความสอดคล้องกับพันธ
กิจหลักของหน่วยงาน) ได้แก่ (กล.2.5-1-2) 
             1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น  
การวิเคราะห์ค่างาน ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยั
สายสนบัสนุน  
             1.2  สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ  
โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น การให้บริการ 
ห้องประชุม อาคารเรียนรวมและอ านวยการ , 
แนวปฏิบัติงานด้านการร้องเรยีนการทุจริต 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ,การรบัสินบน 
             1.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการทรัพยากร และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามนโยบายการด าเนินงานและพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการส านักงาน 
สีเขียว ,การจัดการขยะมลูฝอย และวัสดุรไีซเคลิ  

กล.2.5-1-1 job 
description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.2.5-1-2 คู่มือ
กระบวนงานหลักของ
หน่วยงานสายสนับสนุน  
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

และระบบการจัดการพลังงานส าหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
          2. น ามาจัดท าคู่มือปฏิบัตงิานหลักหรือแนว
ปฏิบัติที่ดตีามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดซึ่งในแต่
ละกระบวนงานจะน างานที่ตนเองปฏิบัติมาจัดท าเป็น
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (Work Flow) จัดท าผัง
กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และระบุผูร้ับผดิชอบ 
และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
สามารถพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายตามจุดเน้นของ
ตนเอง 

 2 มีการจัดท าคู่มือปฏิบตัิงานของ
กระบวนงานหลักของ
หน่วยงาน 

      กระบวนงานหลัก น ามาจัดท าเป็นคู่มือ
ปฏิบัติงานหรือแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี ้(กล.2.5-2-1)  
      1. คู่มือตามโครงสร้างการบรหิารงาน 
         1. การจัดท ารายงานการจดัการพลังงาน
ประจ าปี  ส าหรับมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
         2. วิธีการบันทึกบัญชีในระบบ3 มิติ 
ค่าตอบแทนในการปฏิบตัิงาน ให้แก่ผู้มีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ ์
         3. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 
         4. การปรับระดับชั้นลูกจ้างประจ า (ฉบับ
ปรับปรุง)  
         5. สิ่งที่ควรรู้ในการบริหารสัญญาและ 
การตรวจรับพัสดุ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 
         6. การลงทะเบียนรับ – สง่หนังสือราชการ 
ด้วยระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-office 
Automation) ฉบับปรับปรุง 
         7. การลงทะเบียนรับหนังสือขออนุญาตไป
ราชการด้วยระบบบริหารงานบุคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Personal) ฉบับปรับปรุง 
         8. การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ฉบับปรับปรุง 
         9. การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาต่าง ๆ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ฉบับปรับปรุง  
      2. คู่มือตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน 
          1. คู่มือการเขียนวิเคราะห์ค่างาน เทคนิคการ
วิเคราะหค์่างานจากเพื่อนถึงเพื่อน   
          2. คู่มือการให้บริการห้องประชุม อาคารเรียน
รวมและอ านวยการ 

กล.2.5-2-1 คู่มือ
ปฏิบัติงานหรือแนวปฏิบัติ
ที่ด ีประจ าปีการศึกษา 
2561 /ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
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          3. คู่มือแนวปฏิบัติด้านการร้องเรียน 
การทุจริต มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
          4. คู่มือการรับสินบน 
          5. คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี เรือ่ง  โครงการ
ส านักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14) 
          6. คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี เรือ่ง การจัดการขยะ 
มูลฝอยและวสัดรุีไซเคิล อาคารเรยีนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14)   
          7. คู่มือปฏิบัติงานระบบการจัดการพลังงาน
ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

       คู่มือปฏิบัติงานท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการ 
เช่น (กล.2.5-3-1) 
       1. คู่มือแนวปฏิบัติด้านการรอ้งเรียน 
การทุจริต มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปรับปรุง
โดยจากเดิมเป็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ัวไป  
ปรับเป็นร้องเรียนการทุจริต ปรับแผนผังขั้นตอน
กระบวนงานการร้องการทุจริตและระยะเวลาในการ
พิจารณาข้อร้องเรียน 
       2. คู่มือ โครงการส านักงานสีเขียว อาคารเรียน
รวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ปรับปรุงโดย
เพิ่มเตมิเกณฑ์ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 
2562 และระบุที่มาและความส าคญัของปัญหา 
       3. คู่มือ การจัดการมลูฝอยและวัสดุรไีซเคลิ 
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ฉบับ
ปรับปรุงโดยมีการปรับปรุงขั้นตอนการรับสมัครการ
เป็นสมาชิกของธนาคารขยะ การสรุปบญัชีของ
ธนาคาร และเพิ่มการวเิคราะห์ข้อมูลของปริมาณขยะ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขและเน้นการประชาสมัพันธ์
ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัทราบอย่างทั่วถึง 
       4. คู่มือการปรับระดับชั้นลูกจ้างประจ า 
ปรับปรุงโดย แก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือท่ีได้รับแจ้ง 
ดังนี ้
         หนังสือกรมบัญชีกลางที่กค 0402/ ว 337 ลง
วันท่ี 31 สิงหาคม 2559  
         หนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค 0420/ว 147 
ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 
         หนังสือกรมบัญชีกลางที่กค 0402/ ว 46 ลง
วันท่ี 26 มกราคม 2561  
 

กล.2.5-3-1 คู่มือ
ปฏิบัติงานและตารางการ
ปรับปรุง 
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 4 มีการจัดการความรู้ภายใน
องค์กรหรือประเมิน
กระบวนการของกระบวนงาน
หลักภายในองค์กรเพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหาที่พบเจอในระหว่าง
การปฏิบัติงาน 

       กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้มีการประชุม
เพื่อช้ีแจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานทั้งที่เป็นเรื่องใหม่ที่สามารถน ามาเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี ให้กับบุคลากรและเล่มเดิมฉบับ
ปรับปรุง ดังนี ้
        1. คู่มือการเขียนวิเคราะหค์่างาน เทคนิคการ
วิเคราะหค์่างานจากเพื่อนถึงเพื่อน   
        จากการที่คณะกรรมการการจัดการความรู้
ร่วมกับคณะท างานการวิจยัจากการงานประจ าได้น า
หลักการและกระบวนการของการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) มาประยุกต์ใช้ต่อการ
บริหารงานตนเอง  โดยน ายุทธศาสตร์ของมหาวยิาลยั
ฯ ประเด็นการยกระดับคุณภาพบุคลากรทาง
การศึกษา โดยใหค้วามส าคัญในการพัฒนาบุคลากรที่
มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด จงึมุ่งเน้นในการเขียน
วิเคราะหค์่างานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน สูเ่ส้นทางความก้าวหน้า ท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 
6 ปี ขึ้นไปเพื่อสร้างองค์ความรู้และเป็นแนวปฏิบตัิที่ดี
ส าหรับการเขียนวิเคราะห์ค่างาน โดยมเีวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561  
ซึ่งจัดท าเป็นคู่มือ การเขียนวิเคราะห์ค่างาน เทคนิค
การวิเคราะห์ค่างานจากเพื่อนถึงเพื่อน คู่มือนี้สามารถ
เป็นแนวทางที่เป็นแนวปฏิบัติในการเขียนวิเคราะห์ 
ค่างานของตนเองได้  

2. คู่มือโครงการส านักงานสีเขยีว Green office 
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
        ตามที่ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 
14) ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์การประเมินส านักงาน 
สีเขียว ระดับประเทศในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) 
คะแนนรวม 94.20 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  
จากกรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม อนึ่ง ทาง
คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะกลับมายัง
มหาวิทยาลยัฯ เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดี
ยิ่งข้ึน รวมทั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ได้ให้ข้อเสนอแนะเห็นควรขยายผลไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ จ านวนอย่างน้อย 4 หน่วยงาน ได้แก่ กอง
พัฒนานักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
บัณฑิตวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์เรือนไทย นั้น 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจึงได้มกีารจัดท าคูม่ือ
โครงการส านักงานสีเขยีว ข้ึน เพื่อร่วมกันจัดท าและ
แก้ปัญหาที่พบเจอในระหว่างการปฏิบัติงานพร้อมท่ี
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จะถ่ายทอดให้กับหน่วยงานท่ีจะเข้าสู่โครงการต่อไป
ได ้
      3. คู่มือการจัดการมูลฝอยและวัสดรุีไซเคิล 
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ได้มีการ
น าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการน าเสนอ
นวัตกรรม/แนวปฏิบตัิที่ดสี าหรับหน่วยงานสาย
สนับสนุน โดยมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการเพิ่มข้อมลู 
เช่น ตารางเปรยีบเทียบน้ าหนักขยะในปี 2559-2562 
กราฟเปรียบเทียบน้ าหนักขยะและแหล่งที่มาของขยะ 
แบบฟอร์มการบริหารจัดการโครงการขยะให้
ครบถ้วน ชัดเจน สามารถใช้งานได้ และสรุปผลการ
ด าเนินงานของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้

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

      กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการท าผลงาน
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบตัิที่ดี  โดยได้น าหลักการของ
การจัดการความรู ้ (Knowledge Management : 
KM) และการวางแผนการด าเนินงานด้วย
กระบวนการ PDCA มาประยุกต์กบักระบวนการ       
โดยกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี ได้มีการจดัส่ง
ผลงานเพื่อน าเสนอในโครงการน าเสนอนวัตกรรม/
แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับหน่วยงานสาย เมื่อวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมรัตนภา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ดังนี ้(กล.2-5-5-1) 
     1. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง โครงการส านักงานสีเขียว 
Green office อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ 1 
น าเสนอในรูปแบบบนเวที โดยมีแผนการด าเนินงาน
เพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จ านวนอย่างน้อย 
3 หน่วยงาน ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  
      2. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจดัการความรู้การ
วิเคราะหค์่างาน ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยัสาย
สนับสนุน ที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 ป ีขึ้นไป ไดร้ับรางวัล
รองชนะเลิศ อับดับที่ 2 น าเสนอในรูปแบบบนเวท ี
     3. แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการมูลฝอยและวสัดุ 
รีไซเคิล อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  
ได้รับรางวัลชมเชย น าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ โดยมี
แผนการด าเนินงาน น าองค์ความรู้ขยายผลให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในปีถัดไป 
โดยผลงานท่ีบุคลากรมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
โครงการส านักงานสีเขยีว ด้านสถานท่ีให้บริการ  

กล.2-5-5-1 เกียรติบตัร
รับรอง/ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
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สะอาด  เป็นระเบยีบเรยีบร้อย มผีลความพึงพอใจใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.15 ซึง่เป็นการสร้าง
ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานภายใน
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (กล.2-5-5-1) 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ 5  5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
นางผ่องศรี  พิกุลทอง 

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

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
  1. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง โครงการส านักงานสีเขียว Green office อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
  2. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจดัการความรู้การวิเคราะหค์่างาน ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน ที่มีอายุ
งานตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป  

     3. แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการมลูฝอยและวสัดุรไีซเคิล อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)   
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ตัวบ่งชี้ที ่2.6 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

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

กลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด และ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน 

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

กล.2.6-1-1 ระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  
กล. 2.6-1-2  นโยบายการ
ประกันคณุภาพ 
กล. 2.6-1-3 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
ประกันคณุภาพและ
มอบหมายตัวบ่งช้ี 
กล. 2.6-1-4 ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพ 
กล. 2.6-1-5 คู่มือการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในส าหรับหน่วยงาน
สนับสนุน 
กล. 2.6-1-6 รายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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ขั้น C=Check 
     1. การตรวจสอบและประมวลผลการ
ด าเนินงาน 
       1.1 ด าเนินการตรวจสอบตามแผนท่ีวาง
ไว้โดยสรุปรายไตรมาส 
       1.2 ตรวจสอบเอกสาร /หลกัฐาน 
ครบถ้วนตามเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งช้ี /ตัวช้ีวัด 
โดยผู้ด าเนินการโครงการ / กิจกรรม และ
รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
      1.3 ประเมินและสรุปผลการท างาน 
ต่อหน่วยงาน 
    ขั้น A=Act  
     1. การพัฒนาและปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
      1.1 น าผลสรุปตามเกณฑค์ุณภาพ
การศึกษามาวเิคราะหแ์ละหาแนวทางพัฒนา
ต่อไป (กล. 2.6-1-1) 
2.  กลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
    1. ก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค์การ
ด าเนินงาน (กล. 2.6-1-2) 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผูร้ับผิดชอบ 
(กล. 2.6-1-3) 
    3. จัดตั้งทีมงานท่ีเหมาะสม 
    4. สร้างแผนงาน/ปฏิทินการปฏิบัติงานการ
ประกันคณุภาพ (กล. 2.6-1-4) 
    5. ด าเนินการตามคูม่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (กล. 2.6-1-5) 
    6. สนับสนุนงบประมาณและบคุลากรใน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองและ
การศึกษาความรู้ทางด้านประกันคุณภาพ  
    7. จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปี
การศึกษา (กล. 2.6-1-6) 
    8. มีการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุง
และพัฒนา 

 2 มีการก าหนดนโยบายหรือให้
ความส าคญัเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดย
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  น านโยบายที่
ส านักงานอธิการบดีก าหนด และได้ด าเนินการ  
ดังนี้   
      1. มีการก าหนดนโยบายดา้นการประกัน
คุณภาพและมีการทบทวนนโยบายในระดับ
ส านัก เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 2 /2561 วันท่ี 5 

กล.2.6-2-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักครั้งท่ี 2 /2561 
วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 วาระ
ที่ 4.7   
อ้ำงซ้ ำกล. 2.6-1-4 ปฏิทิน
การปฏิบัติงานการประกัน
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ตุลาคม 2561 วาระที่ 4.7  ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 4  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (กล.
2.6-2-1) 
       2. มอบหมายตัวบ่งช้ีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถงึความส าคัญ
ของงานประกันคุณภาพการศึกษา (อ้ำงซ้ ำกล. 
2.6-1-4 ) 
       3. ให้การสนับสนุนบุคลากรในการร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาด้านการประกันคุณภาพ
ภายในที่มหาวิทยาลัยจดัขึ้น (กล. 2.6-2-3)  
        4. มีคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถาบันศึกษาเพื่อก ากับการด าเนินงาน
ให้สู่การปฏบิัติที่เป็นรูปธรรม (อ้ำงซ้ ำกล. 2.6-
1-5) 

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

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

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการ
ด าเนนิงานการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ดังนี ้
1. การควบคุมคณุภาพ ประกอบดว้ย 
     1.1 มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ซึ่งท าหน้าที่
ก าหนดนโยบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผล
การด าเนินงาน (กล 2.6-3-1) 
     1.2 มีการจัดท าแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561(
กล.2.6-3-2) 
     1.3 มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนนุ พ.ศ.2558 
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 (มีนาคม 2560) 
2. ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ประกอบด้วย 
     2.1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA  
     2.2 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละตัว
บ่งช้ี 
     2.3 จัดท าปฏิทินก ากับติดตามการ
ด าเนินงานทุกตัวบ่งช้ี 
3. ตรวจสอบคณุภาพ ประกอบด้วย 
     3.1 ด าเนินการตรวจสอบตามแผนที่วางไว้
โดยสรุปในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
     3.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ตามเกณฑ์ ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 

กล. 2.6-3-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพ 
กล.2.6-3-2 แผนการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2560 
กล.2.6-3-3 รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
กล.2.6-3-4  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี  
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 
2/2561 วันท่ี 5 ตุลาคม 
2561 วาระที่ 4.6 (1) 
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4. ประเมินคณุภาพ 
     4.1 ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ี  
5. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เสนอต่อผูบ้ริหารหน่วยงาน โดยจดัท าเป็น
รายงานที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานครบถ้วน
ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน และเผยแพร่สูส่าธารณชน ทางเว็บไซต์ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (กล.2.6-3-3) 
6. น าผลการประเมินไปจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงาน และเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี เมื่อคราวประชุม ครั้งท่ี 
2/2561 วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 วาระที่ 4.6 (1) 
(กล.2.6-3-4) 

 4 มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้เกิดการคงไว้
หรือพัฒนาผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการดังนี้   
     น าผลการประเมินภายในจาก
คณะกรรมการผูต้รวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยการจดักิจกรรม/
โครงการ ซึ่งบรรจุไว้ในแผนปฏิบตัริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 (กล.2.6-4-1)  
และจัดท าแผนการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ (กล.2.6-4-2)   

กล.2.6-4-1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ 2562 
กล.2.6-4-2  แผนการ
พัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินภายใน ปีการศึกษา 
2560 
 

 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีร่วมในกระบวนการ
ประกันคณุภาพของหน่วยงาน 
หรือการเพิ่มเตมิเกณฑ์มาตรฐาน
เฉพาะหน่วยงาน 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการดังนี ้
1. เปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสยีเข้ามามสี่วน
ร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ 
กระบวนการตามพันธกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ 
ในรูปแบบของคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี โดยมีการประชุมภายในปีการศึกษา 
2561 จ านวน 2 ครั้งเพื่อทราบและพิจารณา
ตามประเด็นดังกล่าวข้างต้น(กล.2.6-5-1)   
2. เปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสยี/ผูร้ับบริการ
ได้แสดงความคดิเห็นตามแบบส ารวจประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีผลการ
บริการ (กล.2.6-5-2) จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 120 คน มีค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ = 
4.051 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.013 

กล.2.6-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านัก ประจ าปี
การศึกษา 2561 
กล.2.6-5-2 รายงานความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 6 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดีด าเนินการ ดังนี้  
1. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในหน่วยงาน  
 

กล.2.6-6-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ระดับ
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      1.1 คณะกรรมการการจัดการความรูไ้ดม้ี
การจัดประชุม เพื่อวางแผนการด าเนินงาน
โครงการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  
เมื่อวันท่ี  8 สิงหาคม 2561 โดยมี
คณะกรรมการการจัดการความรูร้ะดับ
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  จ านวน 18 
คน และมมีติที่ประชุม ดังนี้ 
            -ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2561 
           -ได้จัดโครงการจดัการความรู ้           
“การวิเคราะห์ค่างาน” (กล.2.6-6-1) 
      1.2 โครงการการจัดการความรู้การ
วิเคราะหค์่างาน  เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมทองกวาวช้ัน 2 อาคาร
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชต ิ
     1.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
องค์ความรู้ให้เป็นระบบพี่เลี้ยง เปน็ท่ีปรึกษา 
ในการจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดลอ้มและ
โครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 1  
ฟังเรื่องเล่าบ้านบางสระเก้า จากปราชญ์
ชาวบ้าน  บุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
จ านวน 56 คน ในระหว่างวันท่ี 7 - 9 
พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การเรยีนรู้บางสระ
เก้า ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  
(กล.2.6-6-3) 
2. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
หน่วยงาน  
     2.1 ทบทวนหลักการความรูเ้กี่ยวกับการ
วิเคราะหค์่างานโดยน าความรู้จากการอบรม
เชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ค่างานและประเมิน
ค่างานและการจัดท าคูม่ือปฏิบัติงานหลัก  
เมื่อวันท่ี  20-22 สิงหาคม 2561 วิทยากรโดย     
รศ.สรุชัย  ขวัญเมือง คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ  
    2.2 โครงการน าเสนอผลการจดัการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา น าเสนอผลการจดัการความรู้ การ
พัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (KM) เมื่อวันท่ี 
21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องทองกวาว ช้ัน 2 
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยได้รับรางวัลอันดับ
ที่ 2 ด้านพันธกิจ (กล.2.6-6-4) 

กองกลางส านักงาน
อธิการบดี ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 8  สิงหาคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.2.6-6-2 โครงการการ
จัดการความรู้การวิเคราะห์
ค่างาน 
 
กล.2.6-6-3 โครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
พัฒนาองค์ความรู้ให้เป็น
ระบบพ่ีเลี้ยง เป็นที่ปรึกษา 
ในการจัดการองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมและโครงการ
ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ 
หมู่ 1 ฟังเรื่องเล่าบ้านบาง
สระเก้า จากปราชญ์
ชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล.2.6-6-4 เอกสาร
ประกอบการน าเสนอผลการ
จัดการความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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      2.3 โครงการน าเสนอผลงานการพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) สายสนับสนุน ประจ าปี
การศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2562 ณ หอประชุมรัตนอาภา (กล.2.6-6-5) 

กล.2.6-6-5 โครงการ
น าเสนอผลงานการพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation) / 
แนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) สายสนับสนุน
พร้อมภาพถ่าย 

 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

6 ข้อ  6 ข้อ คะแนน 5  6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

    

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :     
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
 

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

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

กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลักและจุดเนน้ของหน่วยงำน 
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
เกณฑ์กำรประเมิน 

ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรกำรค ำนวณ  

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  =   
ผลรวมของค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จ านวนผู้ตอบแบบประมินท้ังหมด
 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  =   

405.06

100
  = 4.051 

 

คะแนนประเมินตนเอง = 4.051 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน ดังนี ้
         กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ จากการแจกแบบสอบถามให้กับกลุม่ตัวอย่างประชากร 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั จ านวนท้ังสิ้น 120 คน โดย
แบบสอบถามแบ่งส่วนการประเมนิครอบคลมุอย่างน้อยท้ัง 3 ด้านตามเกณฑ์
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และได้ผลการประเมินความพึง
พอใจบรรลุเปา้หมายคือ 4.051 ในระดับมาก และไดด้ าเนินการน า
ข้อเสนอแนะตามความต้องการของผู้รับบริการและผลการประเมินทีไ่ด้ แจ้ง
หน่วยงานภายในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ท้ัง 9 กลุ่มงาน เพื่อปรับปรุง 
และพัฒนาคณุภาพของการปฏบิัตงิานและการให้บริการต่อผู้รบับริการต่อไป 

กล.3.1-0-1 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ค่าเฉลี่ย 4.000   ค่าเฉลี่ย 4.051 คะแนน 4.051  ค่าเฉลี่ย 4.10 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

    

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นางมะลิวลัย์ รอดก าเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :     
นายอธิวัฒน์ ศรีพุก 
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม 

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

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

การเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน 
 
 
 
 

งานการเงินมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  โดย
งานการเงินได้ให้ข้อมลูรายละเอียดผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณ ส่งให้กองนโยบายและแผน  

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

 2 จัดท าหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในสถาบันไดร้ับทราบ 

งานการเงินได้จดัแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน และจดัท าบันทึกข้อความแจ้งแนว
ปฏิบัติต่างๆ แจกให้กับ คณะ ศูนย์ ส านัก  
พร้อมท้ัง และเผยแพร่ข้อมลู ระเบียบ 
ข้อบังคับ แนวปฏิบัติการเบิกจา่ยเงินทาง
เว็บไซต์ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
ได้แก่  
      1. แนวปฏิบัติและหลักเกณฑก์ารเบิกจ่าย
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ในการจัด
ฝึกอบรมการจัดงานและการประชมุและการ
เบิกจ่ายเงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัวในการ
เดินทางไปราชการ 
     2. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2561 
     3. แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน 

กล.3.2-2-1  
บันทึกข้อความแจ้งแนว
ปฏิบัติต่างๆ 
กล.3.2-2-2 เว็บไซต์
ของกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี  
 

 3 จัดเก็บเอกสารส าคัญเกี่ยวการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นระบบและสามารถ
สืบค้นได้ง่าย 

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

กล.3.2-3-1 ทะเบียน
คุมเลขท่ีใบส าคัญคู่จา่ย 
กล.3.2-3-2 ทะเบียน
คุมการเบิกจ่ายเงินนอก
งบประมาณ 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น

ระบบ และรายงานต่อผู้บริหารอยา่งน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

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

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

 5 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ขออนุญาต
เข้าตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ดังนี้ 
      1.1 ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี 
เป็นประจ าทุกเดือน  
      1.2 ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของส่วน
ราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
payment) และหน่วยตรวจสอบภายในไดเ้ข้า
ตรวจสอบการจัดท างบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารและการจดัท าข้อมูลการเคลื่อนไหว
ของบัญชีเงินสดในมือเป็นประจ าทุกเดือน    
2. หน่วยงานภายนอก ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดก าแพงเพชร เข้าตรวจสอบการ
รายงานการเงินส าหรบัปีสิ้นสุด วนัท่ี 30 
กันยายน 2561 อีกท้ัง มาประชุมหน่วยรับ
ตรวจเพื่อตดิตามการตรวจสอบรายงาน
การเงินของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
จ านวน 2 ครั้ง  

กล.3.2-5-1 บันทึก
ข้อความการตรวจสอบ
ด้านการเงินและบัญชี/
รายงานการตรวจสอบ
การรับ - จ่ายเงินของ
ส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Payment) 
กล.3.2-5-2 หนังสือ
ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดก าแพงเพชร 
  

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

    

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสาวนฤมล ส่งต่าย ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

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

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิ
ประจักษ ์

มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร โดย
ด าเนินการจัดท าแผนดังนี ้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจดัท า
แผนกลยุทธ์การบริหารและการพฒันา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย               
(มร.กพ.3.3-1-1) 

2. ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2561 (มร.กพ.3.1-
1-2) แล้วน าผลการประเมินไปปรบัแผนกล
ยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท า
ให้ได้แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2562  
(มร.กพ.3.3-1-3) 

3. จัดประชุมวิเคราะห์หาความต้องการ
พัฒนาของบุคลากร และมีการวิเคราะห์
สมรรถนะที่คาดหวังและมีอยู่จริงของสาย
สนับสนุน และกรอบอัตราก าลัง เพื่อ
น ามาใช้ประกอบการจดัท าแผนพฒันา
บุคลากร (มร.กพ.3.3-1-3)  
      4. มีการน าข้อมลูกรอบอัตราก าลังมา
วางแผนในการจดัท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
และการพัฒนาบคุลากร (มร.กพ.3.3-1-4) 

มร.กพ.3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนกล
ยุทธ์การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร  
มร.กพ.3.1-1-2 รายงานการ
ประเมินผลความส าเร็จของ
แผนกลยุทธ์การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2561 
มร.กพ.3.3-1-3 แผนกลยุทธ์
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากร  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ปีงบประมาณ 
2561 – 2565 
มร.กพ.3.3-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ระดับกองกลาง
ส านักงานอธิการบดี วันที่ 8 
สิงหาคม 2561 
มร.กพ.3.3-1-4 กรอบ
อัตราก าลังของบุคลากร 
ประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ  
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ  
ประจ าปีงบ ประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2563 

 2 มีการบรหิารและการพัฒนา
บุคลากรใหเ้ป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

มหาวิทยาลยัมีการบริหารและการพฒันา
บุคลากรใหเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนด ดังนี้ 
      มีกำรบริหำรคณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุน ดังนี ้
     1)  มีนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.2562 

 
 
 
 
มร.กพ.3.3-2-1 ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏั

http://qa.kpru.ac.th/doc_v3/admin/document/1316845228.pdf
javascript:void(0);/*1348217471079*/
javascript:void(0);/*1348763370965*/
http://qa.kpru.ac.th/doc_v3/admin/document/1317190313.pdf
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
    2) กระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
อย่างเป็นระบบโดยมีขั้นตอน ดังนี ้ 
(มร.กพ.3.3-2-2) 
         1.1 ประสานหน่วยงานที่
มหาวิทยาลยัฯ  อนุญาต  ให้รับสมัคร
บุคลากร  เพื่อขอข้อมูลคณุสมบัติ  ภาระ
งานท่ีปฏิบัต ิ และช่ือต าแหน่ง 
          1.2  ด าเนินการประกาศรับสมคัร 
          1.3  เมื่อมีผู้สมคัรสอบคัดเลือก  
จึงประสานหน่วยงานต้นเรื่อง  ขอข้อมูล
ขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ  
คณะกรรมการด าเนินการสอบ  สถานท่ี
ด าเนินการสอบคัดเลือก 
          1.4  ตรวจสอบคุณสมบตัผิู้สมคัร
สอบ และจดัท าประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบ 
และแจ้งขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ  
และก าหนดการสอบคัดเลือก 
          1.5 จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ  
ตรวจข้อสอบ 
          1.6 ประสานหน่วยงานตน้เรื่อง 
จัดสถานท่ีสอบคัดเลือก 
          1.7 ด าเนินการจัดสอบคดัเลือก 
และให้หน่วยงานต้นเรื่อง  รายงานผลการ
สอบคัดเลือก แก่มหาวิทยาลัย 
          1.8 ด าเนินการประกาศผลการสอบ
คัดเลือก และแจ้งการเงินทราบ 
          1.9 รับรายงานตัวที่สอบคัดเลือกได ้
          1.10 ด าเนินการจัดท าค าสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง  

3) ค าอธิบายลักษณะงาน (Job 
Description) (มร.กพ.3.3-2-3) 
     4) ปรับปรุงแนวทางการประเมิน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  
        4.1 ด าเนินการจัดท าคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการระดับบคุคลสายสนับสนุน 

ก าแพงเพชร เรื่อง นโยบายการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
พ.ศ.2562 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562 
มร.กพ.3.3-2-2กระบวนการ
สรรหา คัดเลือกบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
มร.กพ.3.3-2-3 ค าอธิบาย
ลักษณะงาน (Job 
Description) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มร.กพ.3.3-2-4 คู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคลสาย
สนับสนุน  
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(แบบ A2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 
2562 และใช้ส าหรับการประเมินบุคลากร
สายสนบัสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 
2562) (มร.กพ.3.3-2-4)  
   5)  เส้นทางความก้าวหน้าของต าแหน่ง
งาน  (มร.กพ. 3.3-2-5) 
   6)  สถิติการเข้า-ออกของบุคลากรแต่ละกลุม่
งาน (มร.กพ. 3.3-2-6) 
   7) การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ 
การบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนด
ไว ้ 
   8) สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการ
ด าเนินการตามข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบรรจุเข้ารบัราชการ/การก าหนดให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
       8.1. จัดท าเว็บไซต์เผยแพรข่้อบังคับ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรจุเข้ารับ
ราชการ/การก าหนดใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึ้น
และแจ้งให้ผู้บริหารด าเนินการตามประกาศ
อย่างเคร่งครัด 
        8.2  มีการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วย 
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 
และ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการ
ประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการและระดับช านายการ
พิเศษ พ.ศ.2562 โดยผ่านการพิจารณาให้
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 
       8.3  มหาวิทยาลัยได้จดัให้มกีารอบรม
ให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนทุกคนเพื่อท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น ตามข้อบังคับว่าด้วย การก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพล

 
 
 
 
 
 
 
 
มร.กพ.3.3-2-5 กรอบ
อัตราก าลังของบุคลากร สาย
วิชาการ และบุคลากรประเภท
ทั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ  หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ  ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
มร.กพ.3.3-2-6 สถิติการเข้า-
ออกของบุคลากร 
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เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมี
รองศาสตราจารย์สรุชัย  ขวัญเมือง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 
เป็นวิทยากร  
   9) ปรับปรุงมาตรการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน โดยก าหนดให้มี
การจัดประชุมการน าเสนอคูม่ือปฏิบัติงาน 
เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี
ตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานเพื่อให้สามารถ
ที่จะเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาชีพได้ 

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ด ี
และสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลยัฯ มสีวัสดิการเสรมิสร้าง
สุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและก าลังใจ  ดังนี ้

1) สวัสดิการ 
  1.1 มีการจัดบ้านพัก,อาคารที่พัก

อาศัยให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน (มร.กพ.3.3-3-1) 
       1.2 มีบริการจัดรถอ านวยความสะดวก
ในการไปราชการประจ าคณะ /ส่วนกลาง 
(มร.กพ.3.3-3-2) 

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

   1.4 มนีโยบายการตรวจสุขภาพประจ าป ี
ให้กับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(ที่บรรจุ 1 ปี ขึ้นไป) ตามโปรแกรมการตรวจ
ของโรงพยาบาลมะเร็งล าปาง จังหวดัล าปาง
(มร.กพ.3.3-3-4)  
        2) การสรา้งขวญัและก าลังใจ 
          2.1 มกีองทุนสวัสดิการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุน
สวัสดิการคณะครุศาสตร์ กองทุนเจ้าหนา้ที่ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกนัชีวิต AIA   
(มร.กพ.3.3-3-5) 

    2.2 กิจกรรมประเพณีวันส าคญั เช่น
ปีใหม่ และการแข่งขันกีฬาประเพณีที่เช่ือม
ความสมัพันธร์ะหว่างบุคลากรในองค์กร 
ระหว่างวันท่ี 17 มกราคม 2562              
งานสงกรานต์ ระหว่างวันท่ี 18 เมษายน 

 
 
 
มร.กพ.3.3-3-1  
ระเบียบวา่ด้วยเกณฑ์การเข้า
พัก ภาพถ่ายบ้านพัก /
ภาพถ่ายอาคารที่พักอาศัย 
มร.กพ.3.3-3-2 ภาพถ่ายรถ
ประจ าคณะ /ส่วนกลาง  
มร.กพ.3.3-3-3 ศูนย์ออกก าลัง
กายในร่ม  
สระว่ายน้ า 
มร.กพ.3.3-3-4 โครงการ
ตรวจสุขภาพประจ าป ี
 
 
มร.กพ.3.3-3-5 คู่มือสวัสดิการ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยั 
พนักงานราชการ 
 
 
มร.กพ.3.3-3-6 แผนงาน/
โครงการสร้างความสัมพันธ์
อาจารย์และบุคลากร  
 
 
มร.กพ.3.3-3-7 แผนปฏิบัติงาน
โครงการประจ าปีงบประมาณ 
2562 (งบพัฒนาบคุลากร) 
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2562  และงานเกษียณอายุราชการ ระหว่าง
วันท่ี 28 กันยายน 2561 (มร.กพ.3.3-3-6) 

     2.3 มีการจดัสรรงบประมาณพัฒนา
บุคลากรทั้งสายผูส้อนและสายสนบัสนุนในทุกๆ 
ปีงบประมาณเพื่อเป็นการส่งเสรมิ สนับสนนุ
บุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น การศึกษาดูงาน  
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ท างาน (มร.กพ.3.3-3-7) มีการสนับสนุนให้
บุคลากรมีวุฒิการศึกษาทีสู่งขึ้นโดยใช้
งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย (มร.กพ.
3.3-3-8) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการสอบวัด
ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ และการ
จัดท าผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งให้
สูงขึ้น (มร.กพ.3.3-3-9) 

     2.4 มีการยกย่องชมเชยบุคลากร
สายผูส้อนและสายสนับสนุน โดยดัดเลือกให้
บุคลากรไดร้ับรางวัล “รางวัลบุคลากรที่
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น
ประจ าปี 2562” ในงานสงกรานต์ ระหว่าง
วันท่ี 19 เมษายน 2562 (มร.กพ.3.3-3-10) 

    2.5 มีการยกย่องชมเชยบุคลากรสาย
ผู้สอนที่มผีลงานวิจัยดีเด่น ประเภทท่ีมี
ประสบการณ์และประเภทนักวิจัยที่เริ่ม
เรียนรู้ โดยให้คณะเป็นผู้คดัเลือก จ านวน   
12 ท่าน โดยมอบรางวัลในงานราชภัฏ
วิชาการ ระหว่างวันท่ี 22 - 23 พฤศจิกายน 
2561  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ช้ัน 3 
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร (มร.กพ.3.3-3-11) 

 
  
มร.กพ.3.3-3-8 ประกาศ
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาต่อ 
มร.กพ.3.3-3-9 ระเบียบว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
รายได้เพื่อสนับสนุนการสอบ
วัดระดบัความสามารถ
ภาษาอังกฤษ และการจดัท า
ผลงานทางวิชาการ 
มร.กพ.3.3-3-10 รายชื่อผู้เข้า
รับรางวัลบุคลากรที่ประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดีเด่นประจ าปี 2561  
มร.กพ.3.3-3-11 ภาพถ่ายผู้
เข้ารับรางวลันักวิจัยดเีด่น 

 4 มีระบบการตดิตามให้บคุลากรน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลยัจัดท าระบบตดิตามให้
บุคลากรน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์  
ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการจดัท า
นวัตกรรมเกี่ยวกับระบบการบันทกึกิจกรรม 
/ประชุม/อบรม/สัมมนา และการน าไปใช้
ประโยชนส์ู่ระบบสารสนเทศพร้อมเผยแพร่
องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ (มร.กพ.3.3-4-1) 

มร.กพ.3.3-4-1 
ระบบการบันทึกกิจกรรม /
ประชุม/อบรม/สัมมนา และ
การน าไปใช้ประโยชน์ 

 5 มีการก ากับตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร และการ
ประเมินผลความส าเร็จของแผน 

มหาวิทยาลยัมีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบรหิารและ
การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล
ความส าเร็จของแผน ดังน้ี 

1. มีการด าเนินการตดิตามการพฒันา
บุคลากรของคณาจารย์และบุคลากร 

มร.กพ.3.3-5-1 บันทึก
ข้อความการตดิตามรายงาน
ผลการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรแกผู่้บริหารระดับสูง 
รอบ 12 เดือน 
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สายสนบัสนุน ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน 
และ 6 เดือน  

2. จัดท าแบบฟอร์มการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบรหิารและ
การพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
และอ านวยความสะดวกในการตดิตาม ไปยัง
คณะ ส านัก สถาบัน  

3. มีการจัดท ารายงานผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผนกลยุทธ์การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรแก่คณะกรรมการและ
ผู้บริหาร ดังนี ้

สรุปผลกำรประเมินตำมแผน 
ปีงบประมำณ 2561 รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 
11 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย จ านวน 6 คิด
เป็นร้อยละ 54.60 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 5 คิดเป็นร้อยละ 45.50  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวช้ีวัด
ทั้งหมด 12 ตัวช้ีวัด บรรลุเปา้หมาย จ านวน 
6 คิดเป็นร้อยละ 50.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 50.00        
สรุปผลกำรประเมินตำมแผนปีงบประมำณ 
2562 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 มีตัวช้ีวัด
ทั้งหมด 11 ตัวช้ีวัด 
     ผลการบรรลุเปา้หมาย จานวน 4 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 36.36 
     อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จานวน 7 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 63.63 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 
7 ตัวช้ีวัด 
     ผลการบรรลุเปา้หมาย จานวน 5 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 71.42 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 2 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 28.57  

และ 6 เดือน  
มร.กพ.3.3-5-2 รายงานผล
การพัฒนาบุคลากรตามแผน
กลยุทธ์การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรแกผู่้บริหาร
ระดับสูง รอบ 12 เดือน และ 
6 เดือน  

 6 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรงุ
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัย มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบรหิารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ ใน
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี ้

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  มีแนวทางใน

มร.กพ.3.3-6-1 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร  
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
การปรับปรุง มีการจัดอบรมหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ  

2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการสอบ
วัดระดบัความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของ
หน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับตามที่มหาลัย
ก าหนด ขั้นต่ า 450 คะแนน มีแนวทางในการ
ปรับปรุง มีค่าท าเนยีมในการสอบ
ภาษาอังกฤษ คนละ 1,000 บาท 

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะวิชาชีพ แนวทางในการ
ปรับปรุง มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะ คนละ 3,000 บาท  
ต่อปีงบประมาณ 

4. จ านวนผลงานวิจัย R to R แนวทาง
ในการปรับปรุง เพิ่มงบประมาณสนับสนุน
ทุนวิจัย R to R 

5. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับต าแหนง่ที่
สูงขึ้น ส าหรับบคุลากรสายสนับสนุน 
แนวทางในการปรับปรุง คือ ในปีการศึกษา 
2561 ได้มีการผลักดันในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
       5.1 ได้มีจัดท าคู่มือการเขียนวิเคราะห์
ค่างานเทคนิคการวิเคราะห์ค่างานจากเพื่อน
ถึงเพื่อนและเผยแพร่ไปยังบุคลากรและผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ ส านักงาน
อธิการบดี  

  5.2 คณะกรรมการบรหิารงานบคุคล
ได้มีการเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 

  5.3 คณะกรรมการบรหิารงานบคุคล
ได้มีการเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การประเมนิค่างาน
เพื่อก าหนดระดับต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญ
การและระดับช านาญการพิเศษ พ.ศ.2562 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

 6 ข้อ  6 ข้อ คะแนน 5   6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :     
นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
นางสาวกรรณิกา  อินแผลง 
นายวิทยา  ศรีนรคตุร 
นางสาวน้ าทิพย์  สังข์ทอง   
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 

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

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 ....................................................................................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ....................................................................................................................................................................................... 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 ....................................................................................................................................................................................... 
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บทที ่3  
ส่วนสรุปผลกำรประเมิน 

 
3.1  ตำรำงสรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

 
ตัวชี้วัด
คุณภำพ 

 
เป้ำหมำย 

ประเมินตนเอง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

(ข้อ/บำท) 

คณะกรรมกำรประเมิน หมำยเหตุ  
(เช่น เหตุผลของ
กำรประเมินที่ต่ำง

จำกที่ระบุใน 
SAR) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
(ข้อ/บำท) 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

คะแนน 
ประเมินโดย

คณะกรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์       = บรรลุ 

ตัวหำร 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหำร 

(% หรือ
สัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 1.1 5  5 ข้อ  คะแนน 5 
 

    

ตัวบ่งช้ีที ่ 1.2 5 5 ข้อ  คะแนน 5     

ตัวบ่งช้ีที่  2.1 
80% 90.20%  คะแนน 

4.50 
    

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3 5 5 ข้อ  คะแนน 5     

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4 6 6 ข้อ  คะแนน 5     

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.5 5 5 ข้อ  คะแนน 5     

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.6 5 6 ข้อ  คะแนน 5     

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1 4.00 4.051  คะแนน 4     

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2 5 5 ข้อ  คะแนน 5     

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3 6 6 ข้อ  คะแนน 5     

ผลคะแนนประเมนิตนเอง 4.85 
 

ผลคะแนนคณะกรรมกำรประเมิน   

 
 
 
 


