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คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของกองกลาง สานักงานอธิการบดี ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในและการด าเนิ นงานของกองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้ การรายงานการประเมินตนเองเป็นขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดทาขึ้นตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2 มีนาคม 2560) โดยรายงานผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนาแผน
และภาวะผู้นาของผู้บริหาร การบริหารจัดการ และการดาเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน
โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 10 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
การดาเนินงานของกองกลาง สานักงานอธิการบดี
กองกลาง ส านั กงานอธิการบดี ขอขอบคุ ณผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่ งเป็น คณะกรรมการประจาส านั ก และ
ขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้ ประสบความสาเร็จ
และมีการพัฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อง และจะเป็ นประโยชน์ อ ย่า งยิ่ ง ในการพัฒ นาปรับ ปรุ ง การด าเนิน การของ
สานักงานอธิการบดีต่อไป

ดร.มะลิวัลย์ รอดกาเหนิด
ผู้อานวยการกองกลาง
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บทสรุปผู้บริหำร
การดาเนิ น งานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2562 ได้แบ่ง โครงสร้าง
หน่วยงานออกเป็น 9 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานธุรการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานอาคาร
สถานที่ และ กลุ่ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป (ส านั ก งานผู้ อ านวยการกองกลาง) มี บุ ค ลากรรวมทั้ ง สิ้ น 101 คน
ประกอบด้ว ย ข้าราชการ 5 คน พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยสายสนั บสนุน จานวน 22 คน พนักงานราชการ
จานวน 9 คน ลูกจ้างประจา 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 61 คน
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา 2562 โดยเริ่มตั้งแต่
8 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 โดยประเมินตามองค์ประกอบ จานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนา
แผนและภาวะผู้นาของผู้บริหาร การบริหารจัดการ การดาเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ตั ว ชี้ วั ด 10 ตั ว ชี้ วั ด คะแนนผลการประเมิ น ตนเองในทุ ก องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 4.83
โดยทางกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้จัดทารายผลการประเมินตนเองเป็นประจาทุกปีซึ่งผลการประเมิน
ดังกล่าวทาให้หน่วยงานได้รับทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดทาแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
ประวัติควำมเป็นมำของกองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี (โดยย่อ)
ตามที่สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา มีผลทาให้มี
การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น 10 หน่วยงาน และสานักงานอธิการบดี เป็นหนึ่งใน
หน่วยงานดังกล่าว ปัจจุบัน กองกลาง สานักงานอธิการบดี แบ่งโครงสร้างประกอบด้วยกลุ่มงาน ดังนี้
กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานธุรการ กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงาน
การเจ้าหน้าที่และนิติการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
ปรัชญำ มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
วิสัยทัศน์ (Vision) : กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน
ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง
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แผนผังโครงสร้ำงภำยในองค์กร
สำนักงำนอธิกำรบดี

กองกลำง

กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร

กลุ่มงำนเลขำนุกำร

กลุ่มงำนธุรกำร

กลุ่มงำนพัสดุ

กลุ่มงำนกำรเงิน

กลุ่มงำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน

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

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

ดร.มะลิวัลย์ รอดกาเหนิด
ผู้อานวยการกองกลาง
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้า/
รักษาการหัวหน้างาน
ยานพาหนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พธูราไพ
ประภัสสร
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ

นายเอนก บัวสาลี
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่

นางสาวเกศกนก ไทยแท้
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ

นางสาวนฤมล ส่งต่าย
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ ไป
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บทที่ 1
ส่วนนำ
1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ
1.1 ชื่อหน่วยงำน กองกลาง สานักงานอธิการบดี
1.2 ที่ตั้ง
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2
อาคารกลุ่มงานอาคารสถานที่
อาคารยานพาหนะ
1.3 ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
ตามที่ ส ถาบั น ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้ เ ปลี่ ย นสถานภาพมาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา
มีผลทาให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น 10 หน่วยงาน และสานักงานอธิการบดี เป็นหนึ่ง
ในหน่วยงานดังกล่าว ปัจจุบัน กองกลาง สานักงานอธิการบดี แบ่งโครงสร้างประกอบด้วยกลุ่มงาน ดังนี้
กลุ่ มงานบริ หารทั่ วไป กลุ่ ม งานธุ ร การ กลุ่ ม งานเลขานุ ก าร กลุ่ ม งานการเงิ น กลุ่ ม งานพั ส ดุ กลุ่ ม งาน
การเจ้าหน้าที่และนิติการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
2. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์
ปรัชญำ มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
วิสัยทัศน์ (Vision) : กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน
พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง
อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ : การผลิตและพัฒนาครู
ค่ำนิยมหลัก (Core Values) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (KPRU)
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
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พันธกิจ (Mission) :
1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) :
1. พัฒนาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
เป้ำประสงค์ (Goals) :
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย และนวัตกรรม
3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. บุคลากรมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
กลยุทธ์
1.1 พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
1.2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร
2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ
3.1 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา และสร้างสรรค์สังคม
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3. จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนจำแนกตำมประเภทบุคคล

หน่วยงำน
- กองกลาง
รวมทั้งสิ้น

บุคลำกรสำยสนับสนุน
รวม
ภำคปฏิบัติกำร
ภำคสนำม
ตำม
ร้อยละ
พนง. พนง.ร
รวม
รวม
ขรก.
ลจ.ป. สญจ.
ลจ.ป. สญจ.
หน่วยงำน
ม.
.
5
22
9
2
27 65
2
34 36
101
100
5
22
9
2
27 65
2
34 36
101
100

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2562
4. งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2563 (จาแนกตามหมวดรายจ่าย) กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
แหล่งงบ
งบ บกศ.
งบแผ่นดิน
รวม

ได้รับกำรจัดสรร
1,270,000 บาท
885,100 บาท
2,155,100 บำท
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5. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน
ปีกำรศึกษำ 2561
กระบวนกำรพัฒนำแผน
จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. การจัดทาแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
ให้ทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความเด่นและความ
ท้าทาย

บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ
1. ควรมุ่งเป้าหรือมีแผนพัฒนาสาหรับบุคลากรที่ไม่ครบจานวนชั่วโมง

2. ควรมีระบบกลไกและการติดตามที่ชัดเจนเพื่อเร่งรัดให้บุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ

ผลกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2562

ดาเนินการ 100 %
1.แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี 2563
ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ ทบทวนและจัดทาแผน
ฯ วันที่ 5 กันยายน 2562
ดาเนินการ 100 %
1. จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มงานในการชี้แจงให้บุคลากรเข้า
ร่วมรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ให้ครบ 15 ชั่วโมงขึ้นไป ในปีการศึกษา 2562
วันที่ 21 สิงหาคม 2562
ดาเนินการ 100 %
1.สานักงานอธิการบดี มีจานวนพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน ที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จานวน 24 คน มี
บุคลากรที่นาเสนอการวิเคราะห์งานไปแล้ว จานวน 4 คน
ได้แก่ นางสาวเกศกนก ไทยแท้ นางสาวคณารัตน์ สิริเสถียร
วัฒนา นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า และนางสาวกชพรรณ
พงษ์พยัคเลิศ ดังนั้น จึงมีบุคลากรที่คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ระดับกองกลาง สานักงานอธิการบดี ต้องกากับ
ติดตาม ขับเคลื่อนแผนการดาเนินงานวิเคราะห์ค่างานให้
สามารถดาเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 20 คน
โดยคณะกรรมการฯ ได้กากับติดตามและปรับแผน เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามกาหนด จึงได้จัดกลุ่มบุคลากรตาม
พร้อมของแต่ละบุคล ได้แก่
- กาหนดจัดส่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ภายในเดือน ธันวาคม
2562 ซึ่งมีบุคลากร จานวน 2 คน
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน
ปีกำรศึกษำ 2561

3. ควรมุ่งเน้นบุคลากรที่สร้างจุดเน้นในการพัฒนาสมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ผลกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2562
- กาหนดจัดส่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ภายในเดือน มกราคม
2563 ซึ่งมีบุคลากร จานวน 4 คน
- กาหนดจัดส่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ภายในเดือน มีนาคม
2563 ซึ่งมีบุคลากร จานวน 6 คน
- กาหนดจัดส่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ภายในเดือน พฤษภาคม
2563 ซึ่งมีบุคลากร จานวน 8 คน
รวมพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสานักงาน
อธิการบดี ที่ถึงเกณฑ์ต้องส่งการเขียนวิเคราะห์ค่างาน
จานวน 20 คน
- สรุปการจัดส่งวิเคราะห์คา่ งาน กองกลาง
มีบุคลากร (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)
ที่มีคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งในการขอกาหนดตาแหน่ง
สูงขึ้น ได้ดาเนินการส่งการประเมิน
ค่างานแล้ว จานวน 6 คน โดยแบ่งเป็น 2
กระบวนการ ได้แก่
1. ผ่านการประเมินค่างานแล้ว และอยู่
ระหว่างการประเมินและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
จานวน 4 คน
2. อยู่ระหว่างการประเมินค่างาน จานวน 2
คน
2. จัดประชุมคณะกรรมการ KM เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวัน
พุธที่ 2 และ 4 ของเดือน
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
การวิเคราะห์ค่างาน วันที่ 28 สิงหาคม 2562
4. จัดทา MOU ระดับบุคคล วันที่ 28 สิงหาคม 2562
ดาเนินการ 100 %
จัดโครงการสัมมนาเป็นคณะ “แผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน”
ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 2 รุ่น ให้กับ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการสาย
สนับสนุน จานวนประมาณ 134 คน ในวันที่ 16 – 17
กันยายน 2562
เวลา 08.30 – 16.40 น. ณ ห้องประชุมรัตนอาภา
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ปีกำรศึกษำ 2561

ผลกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2562
ผลที่ได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการมีความรู้ความ
เข้าใจและเห็นความสาคัญในการจัดทาตัวชี้วัดระดับบุคคล
(Individual Scorecard: IS) และการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ที่มี
ต่อการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสามารถจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan:
IDP) ที่รองรับการพัฒนาตามระบบประเมินตัวชี้วัดระดับ
บุคคล (Individual Scorecard: IS)

ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
1. ควรระบุความเสีย่ งและปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ให้ชัดเจน

ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
1. การประเมินความพึงพอใจหากเป็นเชิงปริมาณ ควรกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างและการสุม่ ตัวอย่าง (จากคนภายในภายนอกและหน่วยงาน
ภายในและภายนอก)ให้เป็นไปตามหลักสถิติ

2.ควรมีการนาผลความพึงพอใจมาวิเคราะห์และวางแผนในการ
พัฒนาการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม

ดาเนินการ 100 %
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสีย่ ง วันที่ 5 ก.ย.
2562
ความเสีย่ ง ปี 2563
เกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง 15 (สูง)
ดาเนินการ 100 %
1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
2. มีการกาหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
ดาเนินการ 100 %
1. มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการตาม
ข้อเสนอแนะของปีงบประมาณ 2563
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน
ปีกำรศึกษำ 2561
ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
1. ควรนาผลการประเมินตามแผนที่ไม่บรรลุผล
มาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา ส่งเสริมเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสาเร็จบรรลุ
ตามเป้าหมาย

ผลกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2562
ดาเนินการ 100 %
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
และพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

บทที่ 2 ส่วนสำคัญ
กำรประกันคุณภำพภำยในสำหรับหน่วยงำนสนับสนุน
องค์ประกอบที่ 1 กำรพัฒนำแผนและภำวะผู้นำของผู้บริหำร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
กระบวนกำรพัฒนำแผน
ชนิดตัวบ่งชี้
กระบวนกำร
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

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

ผลดำเนินงำน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการ ดังนี้
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี ของสานักงานอธิการบดี ที่นาผลการวิเคราะห์
SWOT ของหน่วยงานมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนฯ
เพื่อเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการประชุมของคณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ 2561 –2565 และแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563 (กล.1.1-1-1) สานักงาน
อธิการบดี จานวน 53 คน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร
14 (กล.1.1-1-2) ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าวทาให้เกิด
การทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
เพื่อถ่ายทอดไปยังทั้ง 3 กอง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2563 นาเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานัก
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4
อาคารเรียนรวมและอานวยการ วาระที่ 4.5 (กล.1.1-1-3)
2. กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ประจาปี 2563 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของสานักงาน ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์
กองกลาง

หลักฐำน
กล.1.1-1-1 แผน
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี 2563 กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
กล.1.1-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
ประจาปี 2561 – 2565
และจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี 2563
สานักงานอธิการบดี
วันที่ 5 กันยายน 2562
กล.1.1-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานัก ครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2562 เวลา
13.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 วาระที่ 4.5
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ผลดำเนินงำน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่
มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และ
เป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สานักงาน
อธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้น
ให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และเป็น
หน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัยและกลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ทั้ง 8 แห่ง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์
กองกลาง
1. พัฒนาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหาร
จัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาสังคม
สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์
สานักงานอธิการบดี
1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการทีด่ ี
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานตาม
นโยบายสานักงานสีเขียว
4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม
มีความรู้ ความสามารถและมีจติ อาสาเพื่อพัฒนาสังคม
สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

หลักฐำน
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ผลดำเนินงำน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคณ
ุ ภาพสร้างสรรค์สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
2.3 เป้ำประสงค์
กองกลาง
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย และนวัตกรรม
3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรูต้ ามนโยบาย
สานักงานสีเขียว
4. บุคลากรมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
สานักงานอธิการบดี
1. พัฒนาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหาร
จัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มี
คุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีจติ อาสาเพื่อพัฒนา
สังคม สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป้าประสงค์ 2 บัณฑิตครูครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
เป้าประสงค์ 3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพที่สร้างสรรค์สังคม
เป้าประสงค์ 4 ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตาม
หลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
2.4 กลยุทธ์
กองกลาง
1.1 พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ

หลักฐำน
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 2 มีการนาแผนกลยุทธ์ที่พัฒนาไปสู่
แผนปฏิบัติการประจาปี พร้อม
กาหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์

ผลดำเนินงำน
หลักฐำน
โดยการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
1.2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการทีด่ ี
ตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้า
และบุคลากร
2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการ
รักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ
3.1 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา และสร้างสรรค์
สังคม
สอดคล้องกับ สานักงานอธิการบดี ทุกกลยุทธ์ และ
สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตบัณฑิต
ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษ ที่ 21 และ คุณลักษณะ 4
ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทา และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้
ที่เป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพัน
ของลูกค้าและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีที่ ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่ เอื้อต่อ
การรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา สมรรถนะบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการ ดังนี้
กล.1.1-2-1 แผนปฏิบัติ
1. มีการนาแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561-2565
ราชการประจาปี
พ.ศ. 2563 กองกลาง
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และแผนปฏิบัติการประจาปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อ
วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนทั้ง
สองไปสู่บุคลากรทุกระดับภายใน
หน่วยงาน

ผลดำเนินงำน
ของสานักงานอธิการบดี มาจัดทาเป็นแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี 2563 (กล.1.1-2-1)
2. มีการกาหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ประจาปีงบประมาณ 2563
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสาเร็จของ
การดาเนินงาน โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
- ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
จานวน 20 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัตริ าชการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี จานวน 13 ตัวชี้วัด
3. มีการจัดทาแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ (กล.1.1-2-2)
- แผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
กองกลาง สานักงานอธิการบดี จานวน 29 โครงการ
มีตัวชี้วัด ทั้งหมด 94 ตัวชี้วัด
4. จัดให้มีการประชุมหัวหน้างานและบุคลากร
ทุกระดับเพื่อถ่ายทอดแผนฯ ที่ระบุ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน และผูร้ ับผิดชอบ ไปสู่ระดับ
หน่วยงานสู่ระดับบุคคลพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
กองกลาง สานักงานอธิการบดี (กล.1.1-2-3)
 3 มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการ ดังนี้
การประจาปี และมีการติดตามผล
1. มีการจัดทาปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
การโครงการที่จาแนกไว้ในแต่ละพันธกิจ ประจาปี
แผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อย งบประมาณ 2563 (กล.1.1-3-1)
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
2. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ
ผู้บริหารหน่วยงานและ
โดยมีการจัดทาบันทึกข้อความกากับติดตามปีละ 4 ครั้ง
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน
เพื่อให้รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ และมีการ
เพื่อพิจารณา
รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจา
หน่วยงาน ดังนี้
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 12 เดือน มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ ทั้งหมด 34 โครงการ ตัวชี้วัดทั้งหมด 103
ตัวชี้วัด ผลการบรรลุเป้าหมาย จานวน 103 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 100 (กล.1.1-3-2) พร้อมเสนอต่อ
กรรมการประจาสานัก ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 18 ธันวาคม
2562 วาระที่ 4.1 (1) (กล.1.1-3-3)

หลักฐำน
สานักงานอธิการบดี
กล.1.1-2-2 แผนงาน/
โครงการ ประจาปี
งบประมาณ 2563

กล.1.1-2-3 หนังสือเชิญ
ประชุม/รายงานการ
ประชุม

กล.1.1-3-1 ปฏิทินการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ
กล.1.1-3-2 รายงานผล
การติดตามและประเมิน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
กล.1.1-3-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานัก ครั้งที่
2/2562 วันที่ 18
ธันวาคม 2562 วาระที่
4.1 (1)
กล.1.1-3-4 รายงานผล
การติดตามและประเมิน

19
มี

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6
เดือน มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงการ
ทั้งหมด 29 โครงการ ตัวชี้วัดทั้งหมด 94 ตัวชี้วัด ผลการ
บรรลุเป้าหมาย จานวน 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 19.14
อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 76 คิดเป็นร้อยละ
80.85 (กล.1.1-3-4) พร้อมเสนอต่อกรรมการประจา
สานัก ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 วาระที่
4.1 (1) (กล.1.1-3-5)
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9
เดือน มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงการ
ทั้งหมด 29 โครงการ ตัวชี้วัดทั้งหมด 94 ตัวชี้วัด ผลการ
บรรลุเป้าหมาย จานวน 25 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 26.59
อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 70 คิดเป็นร้อยละ
74.46 (กล.1.1-3-6)
 4 มีการประเมินผลการดาเนินงาน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการประเมินผล
ตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน ราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562,2563
ผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
ปีงบประมำณ 2562 หน่วยงำนมีผลกำร
ประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
ดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 12 เดือน ดังนี้
(กล.1.1-4-1)
กองกลาง มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด
ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
83.33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ร้อยละ 16.66
คะแนน 4.08และรายงานผลต่อกรรมการประจาสานัก
เพื่อพิจารณา ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ
ห้องประชุมชั้น 4 วาระที่ 4.2 (1) (กล.1.1-4-2)
ปีงบประมำณ 2563 หน่วยงำนมีผลกำรดำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 6 เดือน ดังนี้
กองกลาง มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด
ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.53
อยู่ระหว่างการดาเนินการ 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
84.61 คะแนน 1.43 (กล.1.1-4-3) และรายงานผลต่อ
กรรมการประจาสานักเพื่อพิจารณา ครั้งที1่ /2563 วันที่
22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วาระที่ 4.2 (1)
(กล.1.1-4-4)

หลักฐำน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
กล.1.1-3-5 ครั้งที่
1/2563 วันที่ 22
มิถุนายน 2563 วาระที่
4.1 (1)
กล.1.1-3-6 รายงานผล
การติดตามและประเมิน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน

กล.1.1-4-1
รายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกองกลาง
รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
กล.1.1-4-2 รายงานการ
ประชุมกรรมการประจา
สานัก ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 18 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 4
วาระที่ 4.2 (1)
กล.1.1-4-3 รายงาน
สรุปผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ
กองกลาง รอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
กล.1.1-4-4 รายงานการ
ประชุมกรรมการประจา
สานัก ครั้งที1่ /2563 วันที่

20
มี

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

 5 มีการนาผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการประจาหน่วยงานไป
ประกอบการพิจารณาการ
ดาเนินงานระหว่างปี และ/หรือ
การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการในปีถัดไป

ผลดำเนินงำน
ปีงบประมำณ 2563 หน่วยงำนมีผลกำร
ดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 9 เดือน ดังนี้
กองกลาง มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด
ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 61.53
อยู่ระหว่างการดาเนินการ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
30.76 คะแนน 3.42
กองกลาง สานักงานอธิการบดี นาผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการประจาสานัก
ร่วมกับรายงานผลการดาเนินงานต่างๆ ในรอบ
ปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการ
ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2563 (กล.1.1-5-1) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ให้ดาเนินการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในปีถัดไปขอให้แต่ละหน่วยงานจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีเพื่อให้ดาเนินการจัดกิจกรรมหรือ
เบิกจ่ายเป็นไปตามไตรมาส
ผลการปรับปรุง
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2563
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เพิ่มตัวชี้วัดที่ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ในสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมจัดทาระบบกากับติดตาม
การดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป
ผลการปรับปรุง
1. ปีงบประมาณ 2563 มีจานวนตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด
มีตัวชี้วัดใหม่ คือ
1. จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อ
เป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านการเป็นวิทยากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ณ ปัจจุบัน
2. จานวนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม เพื่อ
ปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจตามพระราโชบายของใน
หลวง ร.10และเพื่อช่วยเหลือบาบัดทุกข์ บารุงสุขของคน
ในชุมชน ท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562

หลักฐำน
22 มิถุนายน 2563 ณ
ห้องประชุมชั้น 4
วาระที่ 4.2 (1)

กล.1.1-5-1 แผนการ
ปรับปรุงตามผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของ
กรรมการประจาสานัก

21
มี

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน
1. ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ สาหรับความเสี่ยงด้านงาน
ดูแลระบบประปาและการกาจัดน้าเสียของมหาวิทยาลัยฯ
ความเสีย่ ง เรื่อง ระบบการจัดการคุณภาพน้าเสียของ
มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้มีการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและให้มีความสอดคล้องกับการบริหารการ
เบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งคาดว่าคุณภาพ
น้าของมหาวิทยาลัยจะเป็นไปตามข้อกาหนดที่กฎหมาย
กาหนด ทั้งนี้ ยังคงมีการตรวจสอบคุณภาพน้าเป็นประจา
ทุกเดือน
ผลการปรับปรุง
1. มีการรายงานผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
เป็นประจาทุกเดือน โดยเริม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนถึง
ปัจจุบัน
แผนบริหารความเสีย่ ง ปีงบประมาณ 2563
ข้อเสนอแนะ
ความเสี่ยง เรื่อง เกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบตั ิงาน
ให้มีการติดตามการดาเนินงานตามแผนของผู้รับผิดชอบ
หลักตามความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย และทาการ
ประเมินผลการดาเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการสานักงานอธิการบดีในการประชุมครั้งต่อไป
ผลการปรับปรุง
1. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน โดยรายงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมของแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
การประกันคุณภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ให้ดาเนินการแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2561 กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ให้เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
ผลการปรับปรุง
1. จัดทาบันทึกข้อความให้รายงานผลการดาเนินงาน
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะปีละ 2 ครั้ง

หลักฐำน
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กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน 5



5 ข้อ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย (,)

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

ดร.มะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด

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

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1051
E-mail : took.kpru@gmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ภำวะผู้นำของผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 ข้อ มีการดาเนินการ 4 ข้อ มีการดาเนินการ 5 ข้อ
ผลกำรประเมินตนเอง
มี ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

 1 ผู้บริหารดาเนินการกาหนด
วิสัยทัศน์และถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรทุก
ระดับภายในหน่วยงาน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

1. ผู้บริหารกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ของหน่วยงานในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุตามเป้าประสงค์
ที่กาหนดไว้ ดาเนินการจัดทาแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563
โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ “กองกลาง สานักงานอธิการบดี
เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มี
คุณภาพ มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า” (กล.
1.2-1-1)
2. มีประชุมของคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2561 –
2565 และแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ
สานักงานอธิการบดี 2563 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 14
(กล.1.2-1-2) ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าวทาให้เกิดการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี เพื่อ
ถ่ายทอดไปยังทั้ง 3 กอง เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี 2563 นาเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร
เรียนรวมและอานวยการ วาระที่ 4.5 (กล.1.2-1-3)
3. จัดให้มีการประชุมหัวหน้างานและบุคลากรทุกระดับเพื่อ
ถ่ายทอดแผนฯ ที่ระบุ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้
คะแนน และผู้รับผิดชอบ ไปสู่ระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล
(กล.1.2-1-4)
4. กองกลางฯ ได้จดั ให้มีการเผยแพร่ วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และ
พันธกิจ ให้กบั บุคลากรรับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์
http://ga.kpru.ac.th/th/กล.1.2-1-5)

กล.1.2-1-1
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

กล.1.2-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการทบทวน
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
2563 เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2562
กล.1.2-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
สานัก ครั้งครั้งที่ 2/2562 เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 วาระ
ที่ 5.4

กล.1.2-1-4 หนังสือเชิญ
ประชุม/รายงานการประชุม
กล.1.2-1-5
http://ga.kpru.ac.th/th/
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 2 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการ ที่คานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยอธิบาย
การดาเนินงานอย่างชัดเจน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาลครบถ้วนทั้ง 10
ประการ โดยหน่วยงานได้จดั ให้บคุ ลากรได้ประเมินผลความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานและธรรมาภิบาล ซึ่งมีผล
คะแนนด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ใน

กล.1.2-2-1 รายงานผลความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงาน
และธรรมาภิบาลของ
ผู้อานวยการกองกลาง
สานักงานอธิการบดี

( x =3.77) (กล.1.2-2-1)

x = 3.75)
หลักประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.72)
หลักการตอบสนอง อยู่ในระดับมาก ( x = 3.68)
หลักภาระรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.77)
หลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ( x = 3.79)
หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.83)
หลักการกระจายอานาจ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.72)
หลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.79)
หลักความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก ( x = 3.83)
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.83)
หลักประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก (

1.หลักประสิทธิผล ผูบ้ ริหารสามารถบริหารงานให้หน่วยงาน
มีผลการปฏิบตั ิราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตามแผนการปฏิบตั ิราชการของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมำณ 2562 หน่วยงำนมีผลกำรดำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดในแผน รอบ 12 เดือน
ปีงบประมำณ 2562 ดังนี้ (กล.1.2-2-2)
กองกลาง มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด
ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ 10 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ร้อยละ
16.66 คะแนน 4.08
ปีงบประมำณ 2563 หน่วยงำนมีผลกำรดำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 6 เดือน ดังนี้
กองกลาง มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด
ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.53 อยู่
ระหว่างการดาเนินการ 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.61
คะแนน 1.43 (กล.1.2-2-3)

กล.1.2-2-2
รายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
กองกลาง รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
กล.1.2-2-3 รายงานสรุปผล
การปฏิบัตริ าชการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการกองกลาง
รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ
2563
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ปีงบประมำณ 2563 หน่วยงำนมีผลกำรดำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 9 เดือน ดังนี้
กองกลาง มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด
ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 61.53
อยู่ระหว่างการดาเนินการ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30.76
คะแนน 3.42 (กล.1.2-2-4)
2.หลักประสิทธิภำพ ผู้บริหารสนับสนุนให้แต่ละงานมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือ
การบริหารจัดการที่ทาให้หน่วยงานใช้ทรัพยากรต่างๆ หรือ
คิดค้นนวัตกรรม/แนวปฏิบัติทดี่ ีให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพการทางานที่ดีขึ้น โดย มีการทา
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวปฏิบตั ิที่ดใี ห้กับรุ่นน้อง (กล.1.22-5) และสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ได้แก่
1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทารายงาน
การจัดการพลังงาน สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน)
2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (กลุ่มงานเลขานุการ)
3. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานด้านควบคุมงานก่อสร้าง
(กลุ่มงานอาคารสถานที่)
4. คู่มือการจัดรูปแบบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการเบิกจ่ายสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กรณีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
5. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทาโครงการสานักงาน
สีเขียว อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) (กลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไป) โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักดังกล่าว ได้นา
เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานที่เข้าสู่โครงการสานักงานสีเขียว
คือ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด บัณฑิตวิทยาลัย และสานักศิลปะและวัฒนธรรม
(พิพิธภัณฑ์เรือนไทย) ซึ่งกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้จัด
ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม
2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์สานักงานสีเขียว Green Office และขั้นตอน
การเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ

หลักฐำน
กล.1.2-2-4 รายงานสรุปผล
การปฏิบัตริ าชการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการกองกลาง
รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ
2563
กล.1.2-2-5 คู่มือปฏิบัติงาน
หลัก จานวน 5 เรื่อง

กล.1.2-2-6 รายงานการ
ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 22
ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียน
รวมและอานวยการ (อาคาร 14)/
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2563
(กล.1.2-2-6)
3.หลักกำรตอบสนอง
ผู้บริหารกาหนดมาตรการบริหารงานเพื่อดาเนินการสร้าง
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับบริการภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้ (กล.
1.2-2-7) ได้ที่ https://www.kpru.ac.th/kpru_approach.php
1. มีมาตรการการบริหารงาน เช่น
1.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง
1.3 มาตรการการจัดการเรือ่ งร้องเรียน
การทุจริต
1.4 มาตรการป้องกันการรับสินบน
1.5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
1.7 มาตรการปรับปรุงปี 2563
2. การดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป็นประจาทุกปี โดยในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวม (กล.1.2-2-8)
สายวิชาการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.155 คิดเป็นร้อย
ละ 83
สายสนับสนุน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.455 คิดเป็น
ร้อยล่ะ 89และมีผลของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สานักงานกองกลาง)
มีผลความพึงพอใจ
สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.084
สายสนับสนุน ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.409
2. กลุ่มงานธุรการ มีผลความพึงพอใจ
สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.311
สายสนับสนุน ในระดับมากทีส่ ุด ค่าเฉลี่ยรวม = 4.517
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีผลความพึงพอใจ
สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.269

หลักฐำน

กล.1.2-2-7 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
เรื่อง มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

กล.1.2-2-8 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ กองกลางสานักงาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา
2562
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สายสนับสนุน ในระดับมากทีส่ ุด ค่าเฉลี่ยรวม = 4.507
4. กลุ่มงานการเงิน มีผลความพึงพอใจ
สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.449
สายสนับสนุน ในระดับมากทีส่ ุด ค่าเฉลี่ยรวม = 4.710
5. กลุ่มงานพัสดุ มีผลความพึงพอใจ
สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.355
สายสนับสนุน ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.425
หน่วยงานภายนอก ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม =
4.734
6. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ มีผลความพึงพอใจ
สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 3.690
สายสนับสนุน ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.404
7. กลุ่มงานเลขานุการ มีผลความพึงพอใจ
สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 3.873
สายสนับสนุน ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.274
8. กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน มีผลความ
พึงพอใจ
สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.382
สายสนับสนุน ในระดับมากทีส่ ุด ค่าเฉลี่ยรวม = 4.603
9. กลุ่มงานอาคารสถานที่ มีผลความพึงพอใจ
สายวิชาการ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 3.982
สายสนับสนุน ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.244
4. หลักภำระรับผิดชอบ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรโดยกลุม่ งานการ
เจ้าหน้าที่และนิติการได้มีกรอบแนวทางการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่ให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่
ดังนี้
1.1 ดาเนินการจัดทาคูม่ อื การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ระดับบุคคล (แบบ A1 – A4) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และใช้สาหรับการ
ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม
2562 – 30 เมษายน 2563) ได้ที่ https://epar.kpru.ac.th/e-par/

หลักฐำน
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1.2. มหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดกลไกการกากับ
ติดตามการประเมินการปฏิบัตริ าชการ บุคลากรประเภท
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจาของมหาวิทยาลัย ให้เข้ารับการประเมินการ
ปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ 6 เดือน สาหรับบุคลากร
ที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการในระดับต้อง
ปรับปรุงจะต้องจัดทาคามั่นในการพัฒนาตนเอง และให้มี
การรายงานผลการพัฒนาจากผู้บังคับบัญชาทุกๆ
2 เดือน
5. หลักควำมโปร่งใส
ผู้บริหารมีกระบวนการดาเนินการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดทามาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและเผยแพร่สู่สาธารณะ ได้แก่
1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
- มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น โครงสร้าง
ผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ Facebook เป็นต้น ได้ที่
https://www.kpru.ac.th/ เมนูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
2. กลุ่มงานพัสดุ
- มีการเผยแพร่มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายปี ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายปี ได้ที่
https://pcm.kpru.ac.th/
3. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
- มีการเผยแพร่คมู่ ือป้องกันการรับสินบน ได้
ทีh่ ttps://www.kpru.ac.th/kpru-ita-o46.php
- เผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือนของทุกปีงบประมาณ
4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- มีการเผยแพร่มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต เผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เผยแพร่รายงานผลการร้องเรียน
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การทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
ได้ที่ https://www.kpru.ac.th/kpru-managementclaim.php
- จัดทาช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จานวน 6 ช่องทาง ได้แก่
ผ่ำนทำงโทรศัพท์ 055-706555-1073
ผ่ำนทำงโทรสำร หมายเลข 055-706518
ผ่ำนทำงไปรษณีย์ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร 69 หมู่ 1
ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
ตู้รับฟังแสดงควำมคิดเห็น แต่ละห้องสานักงาน
ด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ
ทำงเว็บไซต์ (สำยตรงผู้อำนวยกำร) ได้
ทีh่ ttps://ga.kpru.ac.th/about_the_agency/hotline_ga
5. กลุ่มงานธุรการ ปรับปรุงระบบงานธุรการที่
มหาวิทยาลัยออกหนังสือ ให้มีการนาเสนอข้อมูล
มหาวิทยาลัย โดยการใส่ QR Cord เปิดเผยข้อมูลเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยในหนังสือราชการ ทุกฉบับ
6. มีการรายงบประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาปีต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีเพื่อ
โปรดพิจาณา (กล.1.2-2-9)
6. หลักกำรมีส่วนร่วม
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้จัดให้ผู้บริหาร บุคลากร
และนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1. ดาเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสานักงาน
สีเขียว เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย
โดยอาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) ได้รับการ
รับรองผ่านเกณฑ์การประเมินสานักงานสีเขียว ระดับประเทศใน
ระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) คะแนนรวม 94.20 เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2561 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
รักษามาตรฐาน 3 ปี (อ้ำงซ้ำกล.1.2-2-5)
2. มีการประเมินผู้บริหารโดยบุคลากร เพื่อรับฟังปัญหา
ข้อเสนอแนะ ประเด็นที่เกีย่ วข้อง
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กล.1.2-2-9
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี ครั้งที่
2/62 วาระที่ 4.1
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี ครั้งที่
1/63 วาระที่ 4.1
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3. ดาเนินการตามนโยบายการประหยัดพลังงานภายใน
มหาวิทยาลัย ประกาศโดยกลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
7. หลักกำรกระจำยอำนำจ
ผู้บริหารมีการกระจายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
โครงสร้างการบริหารองค์กร ให้กบั หน่วยงานอย่างชัดเจน
ได้แก่
7.1 การกระจายอานาจบริหาร เป็นการโอนอานาจ การ
ตัดสินใจ หน้าที่ความรับผิดชอบ จากผู้อานวยการกองกลาง
ไปสู่หัวหน้ากลุ่มงานในการบริหารงานภายในต่าง ๆ ทั้ง 9
กลุ่มงาน
7.2 กระจายงบประมาณ เป็นการโอนงบประมาณให้แก่
หัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 9 กลุ่มงานนาไปบริหารจัดการและ
ตัดสินใจ พร้อมทั้งกากับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กาหนด
8. หลักนิติธรรม
1. ผู้บริหารมีการใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยจะดาเนินการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่บัญญัตไิ ว้ในกฎ
ระเบียบข้อบังคับ ที่ระบุว่าเป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดที่แต่งตั้ง และนา กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆ มาบังคับใช้กับบุคลากร
ทุกระดับให้ถือปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน
2. มีการกาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ และอธิการบดีสั่งการใหนามาตรการ
ดังกลาวไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยกลุม่ งานการ
เจ้าหน้าที่และนิติการ มีการดาเนินการตามมาตรการและ
กรอบแนวทาง ดังนี้
การดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการรับสินบน
1. ด้านการปลูกจิตสานึกไม่รับสินบนทุกรูปแบบ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทาให้ใน
ขณะนี้ยังไม่มีกาหนดการจัดโครงการอบรมให้ความรู้กับ
บุคลากรเกี่ยวกับการรับสินบนและบทลงโทษทางกฎหมาย
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ทั้งนี้คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้มอบหมายให้
นิติกรรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทา/จัดหาหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบนเพื่อเผยแพร่ให้
บุคลากรต่อไป
2. เผยแพร่คู่มือการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้อง
การรับสินบน ที่หลากหลายช่องทาง
- มีการจัดทาและเผยแพร่คมู่ ือการป้องกันการรับ
สินบน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ปรับปรุง
2563) ในคู่มือดังกล่าวมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับสินบน
2. แนวทางการป้องกันการรับสินบนสาหรับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย
3. มาตรการบังคับและลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปฏิบัติงานที่ปลอดจากการ
ทุจริต ไม่เรียก รับสินบน
- มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน้าหลักของ
มหาวิทยาลัยและอยู่ระหว่างการดาเนินการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED ผ่านแบนเนอร์ต่างๆ
9.หลักควำมเสมอภำค
ผู้บริหาร ปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยก ไม่จากัดเพศ เชื้อชาติ ถิ่นกาเนิด ภาษา เพศ
อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษา การฝึกอบรม อื่นๆ เช่น
- เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
- สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการประชุมอบรม
สัมมนา เพื่อพัฒนาสมรรถนะความสามารถ โดยในปี
การศึกษา 2562 บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ 80
10.หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีการประชุมเพื่อหาข้อตกลง
ภายในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อคิดเห็น ข้อสรุปการ
ดาเนินงานต่างๆ
- ใช้การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการโดยยึดมติ
ของที่ประชุมเพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ
ตามพันธกิจ

หลักฐำน

32
มี ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

- จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
จากสายตรงผู้บริหารและแบบประเมินผู้บริหาร
 3 มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของ
ผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้
ประเมินเป็นบุคคลประจา
หน่วยงาน

ผู้อานวยการกองกลาง ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานและธรรมาภิบาลของหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่า
คณะ ประจาปีงบประมาณ 2563 และปีการศึกษา 2562
จากบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งหมดจานวน 53 คน โดยมีผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก

กล.1.2-3-1 รายงานผลความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงาน
และธรรมาภิบาลของ
ผู้อานวยการกองกลาง
สานักงานอธิการบดี

( x = 3.69) (กล.1.2-3-1)
 4 มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของ
ผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้
ประเมินเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลของ
สถาบัน

ผู้อานวยการกองกลาง และรักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสานักและผู้บริหาร โดยคณะผูต้ รวจติดตาม
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 4.54 (กล.1.2-4-1)

 5 ผู้บริหารนาผลการประเมินใน กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้นาผลการประเมินและ
ข้อ 3 และข้อ 4 ไปปรับปรุง ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
การปฏิบัติงานของตน
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมาดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ดังนี้
1. เนื่องจำกผลกำรดำเนินงำนยังไม่บรรลุเป้ำหมำยตำม
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ กำรพัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกรและกำรจัดอันดับ Webometric ในกองกลำง
ของสำนัก ซึ่งจะต้องพัฒนำหำกลวิธีในกำรดำเนินงำน กำร
มีเครือข่ำยควำมร่วมมือและกำรไปศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่
ประสบควำมสำเร็จในด้ำนเหล่ำนี้จะทำให้มำพัฒนำงำนได้
อย่ำงตรงจุดมำกขึ้น
ผลกำรดำเนินงำน
1. การจัดอันดับ Webometric กองกลาง
สานักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จานวน 6 ครั้ง โดยหาข้อสรุป
ร่วมกันในการจัดอันดับ Webometric ให้มากขึ้น
ผลการจัดเรียงลาดับตามจานวนหน้าเว็บเพจ
ทั้งหมดของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

กล.1.2-4-1 รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ 2562
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ราชภัฏกาแพงเพชร
สำนักงำนอธิกำรบดี จัดอยู่ในลำดับที่ 7
RANK
7

หน่วยงำน
สานักงานอธิการบดี

All Pages
4,541

ผลการจัดเรียงลาดับตามจานวน PDF ไฟล์ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สำนักงำนอธิกำรบดี จัดอยู่ในลำดับที่ 5
RANK
5

หน่วยงำน
สานักงานอธิการบดี

PDF
2,280

ผลการจัดเรียงลาดับตามจานวน External
Backlink ไฟล์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
สำนักงำนอธิกำรบดี จัดอยู่ในลำดับที่ 1
RANK
หน่วยงำน
Total
inblound links
1

สานักงานอธิการบดี

69,340

2. กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้ปรับปรุง และ
พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันดังเว็บไซต์
https://ga.kpru.ac.th/
3. แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานตามเกณฑ์
การประเมินของ Webometrics
เกณฑ์ Presence (5%)
- พัฒนาเว็บไซต์ทั้งในรูปแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษที่มีคณ
ุ ภาพ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
- เว็บไซต์รองรับการใช้งานได้บนทุก
อุปกรณ์
- ทุกหน้าของทุกเว็บต้องผ่านมาตรฐาน
SEO เพื่อให้ search engine สามารถค้นหาได้ดยี ิ่งขึ้น
- ทุกเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย
ควรอยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน (.kpru.ac.th)
Impact (50%)
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- กาจัด Dead Link ทุกหน้าที่มี
- ทุกเว็บต้องเป็น Responsive Web
Design
- ทุกหน้าของทุกเว็บต้องผ่านมาตรฐาน
SEO
- การตั้งชื่อ title หรือ descriptive
metatags ของเว็บเพจให้สื่อความหมาย เพื่อช่วยให้สืบค้น
สารสนเทศได้เนื้อหาตรงกับความต้องการ
- ชื่อไฟล์ทุกชนิดที่ใช้ ควรตั้งชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษ และสื่อความหมายตรงกับข้อมูลของไฟล์ ไม่ตั้ง
เป็นภาษาอังกฤษคาราโอเกะ เช่น sarasontes.html เป็นต้น
เนื่องจาก Webometrics ให้ความสาคัญในส่วนของ การตั้ง
ชื่อหัวข้อข่าวในการประชาสัมพันธ์ซึ่งส่งผล โดยตรงต่อ
คะแนนส่วนนี้โดยตรง
- Social Media ที่มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของคณะ/ภาควิชา/ หน่วยงาน เมื่อมี
การประชาสัมพันธ์ควรมีการสร้าง link เพื่อเชื่อมโยงกลับไป
ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน
transparency (10%) เดิมชื่อเป็น Openness
- รวบรวมข้อมูล จัดทา Profile ของ
บุคลากรใน หน่วยงาน ผลงานวิจยั ของบุคลากรสายสอนและ
สายสนับสนุน โดยประกอบด้วยชือ่ คน ผลงานทางวิชาการ
ย้อนหลัง 5 ปี link ไปยังบทคัดย่อหรือ เนื้อหาวิจยั
- จัดอบรม “การสร้าง Google Scholar
Citations Profiles” รวบรวมผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสอน และ สายสนับสนุนของแต่
ละหน่วยงานแก่อาจารย์ ตัวแทนหลักสูตรภายในคณะ และ
บุคลากรผู้ดูแล เว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน
Excellence (35%)
- อ้างอิงตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ของ
SCOPUS และ ISI
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2. ควรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำงำนให้มำกขึ้นและ
ขยำยไปยังหน่วยงำนอื่นๆ
ผลกำรดำเนินงำน
ปีการศึกษา 2562 กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานร่วมกันและขยาย
ไปยังหน่วยงานอื่น ๆ คือ การพัฒนาระบบสานักงานอัตโนมัติ
(e-office) และระบบการลาและไปราชการ (e-Personal)
โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบ
สานักงานอัตโนมัติสรู่ ะดับหน่วยงานและบุคคล ทั้งนี้ ได้จดั
อบรมให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
3. ควรใส่ใจและเร่งรัดพัฒนำให้บุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำ
สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยกำหนดเป้ำหมำยให้เป็นรูปธรรม
ผลกำรดำเนินงำน
การดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่
มีคุณสมบัติการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้
1. จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินค่างาน
ของบุคลากร ให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 8 โดยได้เชิญรองศาสตราจารย์สุรชัย
ขวัญเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมาเป็น
วิทยากรการประชุม เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจหลักเกณฑ์และ
วิธีการวิเคราะห์และประเมินค่างาน และเพื่อให้ผู้บริหาร
ประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2558
2. จัดโครงการสัมมนาเป็นคณะ “แผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
สายสนับสนุน” ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 2 รุ่น
ให้กับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
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สายสนับสนุน จานวนประมาณ 134 คน ในวันที่ 16 – 17
กันยายน ณ ห้องประชุมรัตนอาภา โดยได้กาหนดทิศทางใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ และเพื่อกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
บุคลากร การกาหนดกรอบวิธีการ/แนวทางการพัฒนา การ
กาหนดแนวทางประยุกต์ใช้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ภายหลังการพัฒนา
รวมถึงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
รายบุคคล
3. การจัดส่งวิเคราะห์ค่างาน กองกลาง
มีบุคลากร (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)
ที่มีคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งในการขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น
จานวน 18 คน ได้ดาเนินการส่งการประเมินค่างานแล้ว
จานวน 6 คน โดยแบ่งเป็น 2 กระบวนการ ได้แก่
1. ผ่านการประเมินค่างานแล้ว และอยู่
ระหว่างการประเมินและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
จานวน 4 คน
2. อยู่ระหว่างการประเมินค่างาน
จานวน 2 คน
4. การกากับติดตามแผนการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้จัดทา
แผนการเขียนวิเคราะห์ค่างานระดับบุคคลและคารับรองการ
เขียนวิเคราะห์ค่างานสู้เส้นทางความก้าวหน้าด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ โดยแบ่งออกเป็น 4 แผน ดังนี้
แผน 1 ระยะ 9 เดือน สามารถส่ง
วิเคราะห์ค่างานได้ประมาณเดือน พฤษภาคม 2563 ปัจจุบัน
ยังไม่ได้เริม่ เขียนวิเคราะห์ค่างาน และเริ่มอย่างจริงจัง วันที่ 1
กันยายน 2562
แผน 2 ระยะ 7 เดือน สามารถส่ง
วิเคราะห์ค่างานได้ประมาณเดือน มีนาคม 2563 ปัจจุบันเริ่ม
เขียนวิเคราะห์ค่างานบ้างแล้วประมาณ 25% และเริ่มอย่าง
จริงจัง วันที่ 1 กันยายน 2562
แผน 3 ระยะ 5 เดือน สามารถส่ง
วิเคราะห์ค่างานได้ประมาณเดือน มกราคม 2563 ปัจจุบัน
เริ่มเขียนวิเคราะห์ค่างานบ้างแล้วประมาณ 50% และเริม่
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อย่างจริงจังวันที่ 1 กันยายน 2562
แผน 4 ระยะ 4 เดือน สามารถส่ง
วิเคราะห์ค่างานได้ประมาณเดือน ธันวาคม 2562ปัจจุบันเริ่ม
เขียนวิเคราะห์ค่างานบ้างแล้วประมาณ 75% และเริ่มอย่าง
จริงจังวันที่ 1 กันยายน 2562 ติดตามโดยจัดประชุม
คณะกรรมการ KM เดือนละ 2 ครัง้ ทุกวันพุธที่ 2 และ 4
ของเดือน
คณะกรรมการจัดการความรู้สานักงานอธิการบดี
จะขยายโครงการจัดทาแผนการเขียนวิเคราะห์ค่างานไปสู่
บุคลากรสายสนับสนุนทีส่ ังกัดคณะและหน่วยงานอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ในปีพ.ศ. 2563ต่อไป เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและเร่งรัดให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
เข้าสู่ตาแหน่งได้เร็วขึ้น
4. สร้ำงเครือข่ำยและมีกิจกรรมร่วมกันในกำรทำงำนให้
มำกขึน้ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดส่งใบ
สมัครพร้อมแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
ประจาปีงบประมาณ 2563 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร
12) อาคารกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด และอาคาร
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ กับกรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อให้ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์การประเมินสานักงานสีเขียว
นัน้ อนึ่ง ทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
สานักงานสีเขียวมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ผล
ปรากฏว่า อาคารพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิม
พระเกียรติ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ
2563 ดังนัน้ เพื่อให้การดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตาม
เกณฑ์สานักงานสีเขียว Green Office ประจาปีงบประมาณ
2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี จึงจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
Green Office ประจาปีงบประมาณ 2563 และร่วม
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ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

ปรึกษาหารือการออกพื้นที่เพื่อร่วมกันติดตามการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ดังกล่าว ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือร่วมกันในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียว ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563

กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน 5



5 ข้อ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

.....ข้อ

.....ข้อ

คะแนน.....

บรรลุเป้ำหมำย (,)

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา

โทรศัพท์ : 055-706555-1056
E-mail :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :
นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย์
โทรศัพท์ : 055-706555-1058
E-mail :
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องค์ประกอบที่ 2 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ
ชนิดตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
เกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อย่างน้อย 15
ชั่วโมง/ปี/คน (5 คะแนน)
สูตรกำรคำนวณ
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบเป็นคะแนน โดยกาหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
=

จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนทั้งหมด

ผลกำรประเมินตนเอง

x 100

มี
ผลดำเนินงำน
 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน
=

44
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หลักฐำน
กล.2.1-0-1 ระบบบันทึกการเข้า
ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ประจาปีการศึกษา 2562
กล.2.1-0-2 สรุปการเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากร
สายสนับสนุน/คน/ชั่วโมง

X 100

คะแนนประเมินตนเอง
=

80
100

X 5 = 4.00 คะแนน

ผลการดาเนินงาน ดังนี้
กองกลางมีระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน และการนาไปใช้ประโยชน์ ของบุคลากรประจากองกลาง
กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

80%

80%

คะแนน 4



85%

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย (,)

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
นางสาวกรรณิกา อินแผลง
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1073
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1051
E-mail : ………………………………………………………….
E-mail : took.kpru@gmail.com

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

40
กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้
กระบวนการ
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

ผลกำรประเมินตนเอง
มี ข้อ
1

เกณฑ์มำตรฐำน
มีการกาหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบันและ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้
ดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
ระดับกองกลาง สานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา 2562
2. คณะกรรมการได้มีการจัดประชุม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ระดับกองกลาง สานักงาน
อธิการบดี จานวน 18 คน และมีมติที่ประชุม ดังนี้
-ได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2562
-ได้จัดโครงการจัดการความรู้
“การวิเคราะห์ค่างานสูเ่ ส้นทางความก้าวหน้าด้วย
กระบวนการจัดการความรู้”
3.สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี
2562 กองกลางสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
-กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการ
เรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน

กล.2.3-1-1
คาสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ที่ 1009/2562
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ระดับ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2562
กล.2.3-1-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ระดับกองกลาง
สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 1/2562วันที่ 26 สิงหาคม
2562
กล.2.3-1-3
แผนการจัดการความรู้ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา 2562
กล.2.3-1-4
- แผนกลยุทธ์ สานักงานอธิการบดี
พ.ศ.2561-2565
กล.2.3-1-5
- แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
กล.2.3-1-6 รายชื่อบุคลากร
กล.2.3-1-7โครงการจัดการความรู้
“การวิเคราะห์ค่างานสูเ่ ส้นทาง
ความก้าวหน้าด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้”
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มี ข้อ
2

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน

กาหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมาย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย
ที่จะพัฒนาความรู้และงานตาม คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้กาหนดเป้าหมาย
พันธกิจของหน่วยงานอย่าง
ในการดาเนินงาน ดังนี้
ชัดเจนตามประเด็นความรู้
- กลุ่มเป้าหมายเป็น บุคลากรประจา
ที่กาหนดในข้อ 1
กองกลาง สานักงานอธิการบดี จานวน 60 คน
โดยกำรจัดกิจกรรมได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 บุคลากรที่เป็นข้าราชการพลเรือนและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
สังกัดสานักงานอธิการบดีที่มีอายุงานตั้งแต่
6 ปีขึ้นไปจานวน 27 คน
กลุ่มที่ 2 บุคลากรประจากองกลางสานักงาน
อธิการบดีที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ที่มีอายุงานต่ากว่า 6 ปี และบุคลากรประจา
กองกลาง สานักงานอธิการบดีที่เป็นพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว จานวน 33 คน
เพื่อจัดกิจกรรมให้ บุคลากร 2 กลุม่ ได้
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อผลักดันให้กลุ่มที่ 1
สามารถจัดส่งการวิเคราะห์คา่ งานได้ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ ากความรู้ ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) เพื่อค้นหา
แนวทางปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคคล
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด

กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้จัดโครงการการ
จัดการความรู้การวิเคราะห์ค่างาน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) โดยจัด
ให้มีพี่เลี้ยงประจากลุ่ม ดังนี้
- บุคลากรสายสนับสนุนที่มีประสบการณ์จากการ
ทาวิเคราะห์ค่างานที่ได้นาเสนอผลงานต่อ
มหาวิทยาลัยแล้ว
1. นางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
2. นางคณารัตน์ สิรเิ สถียรวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงาน
เลขานุการ
3. นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ สถาปนิก
ประจากลุ่มงานอาคารสถานที่

หลักฐำน
กล.2.3-2-1
อ้ำงซ้ำกล.2.3-1-3
แผนการจัดการความรู้ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา 2562
กล.2.3-2-2
อ้ำงซ้ำกล.2.3-1-7
โครงการจัดการความรู้
“การวิเคราะห์ค่างานสูเ่ ส้นทาง
ความก้าวหน้าด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้”
กล.2.3-2-3
อ้ำงซ้ำกล.2.3-1-4
- แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

กล.2.3-3-1
-คาสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ที่ 1471/2562
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ระดับ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- รายชื่อวิทยากร
กล.2.3-3-2
-หนังสือเชิญวิทยากร
กล.2.3-3-3
-หนังสือเชิญบุคลากรร่วมกิจกรรม
กล.2.3-3-4
สรุปผลการจัดกิจกรรม
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มี ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน
4. นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า บุคลากรประจา
กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
-กาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนคู่มือการเขียนวิเคราะห์
ค่างาน เทคนิคการวิเคราะห์คา่ งานจากเพื่อนถึง
เพื่อน จากการจัดการความรู้ประจาปีการศึกษา
2561 ร่วมกับ หลักการความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ค่างานโดยนาความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างานและการ
จัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานหลัก เมื่อวันที่ 20-22
สิงหาคม 2561 วิทยากรโดย รศ.สุรชัย ขวัญเมือง
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ และ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรทีไ่ ด้ใช้คมู่ ือฉบับดังกล่าว
กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ตัวเอง (SWOT)
กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการ
วิเคราะห์ค่างานจากผูม้ ีประสบการณ์โดยตรง “9
เดือนก้าวสู่เส้นทางความก้าวหน้า” ซึ่งได้จัดทา
แผนการเขียนวิเคราะห์ค่างานระดับบุคคลและคา
รับรองการเขียนวิเคราะห์ค่างานสูเ้ ส้นทาง
ความก้าวหน้าด้วยกระบวนการจัดการความรู้ โดย
แบ่งออกเป็น 4 แผน ดังนี้
แผน 1 ระยะ 9 เดือน สามารถส่งวิเคราะห์
ค่างานได้ประมาณเดือน พฤษภาคม 2563 ปัจจุบัน
ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ริ่ ม เขี ย นวิ เ คราะห์ ค่ า งาน และเริ่ ม อย่ า ง
จริงจัง วันที่ 1 กันยายน 2562
แผน 2 ระยะ 7 เดือน สามารถส่งวิเคราะห์
ค่างานได้ประมาณเดือน มีนาคม 2563 ปัจจุบันเริ่ม
เขียนวิเคราะห์ค่างานบ้างแล้วประมาณ 25 % และ
เริ่มอย่างจริงจัง วันที่ 1 กันยายน 2562
แผน 3 ระยะ 5 เดือน สามารถส่งวิเคราะห์
ค่างานได้ประมาณเดือน มกราคม 2563 ปัจจุบันเริ่ม
เขียนวิเคราะห์ค่างานบ้างแล้วประมาณ 50% และ
เริ่มอย่างจริงจังวันที่ 1 กันยายน 2562
แผน 4 ระยะ 4 เดือน สามารถส่งวิเคราะห์
ค่างานได้ประมาณเดือน ธันวาคม 2562ปัจจุบันเริ่ม

หลักฐำน
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เขียนวิเคราะห์ค่างานบ้างแล้วประมาณ 75 % และ
เริ่มอย่างจริงจังวันที่ 1 กันยายน 2562
 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบตั ิที่ดี
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร
(Explicit Knowledge)

กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้ดาเนินการ ดังนี้
กิจกรรมที่ 4 กาหนดให้พี่เลีย้ งกากับ
ติดตามแต่ละกลุม่ ตาม 4 แผน โดยกาหนดบุคลากร
ตามความสามารถที่จะดาเนินการได้ในแต่ละแผน
กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะห์ สังเคราะห์
รูปแบบและเทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน
จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง
กิจกรรมที่ 6 จัดปรับปรุงและทบทวนการ
จัดทาคู่มือการเขียนวิเคราะห์คา่ งาน
เทคนิคการวิเคราะห์ค่างานจากเพือ่ ถึงเพื่อนและ
เผยแพร่ไปยังบุคลาการและผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเว็บไซต์ สานักงานอธิการบดี

กล.2.3-4-1
- อ้างซ้ากล.2.3-3-4
สรุปผลการจัดกิจกรรม
กล.2.3-4-2
รูปแบบเทคนิคการทาเสนอการ
เขียนวิเคราะห์ค่างานจากผู้มี
ประสบการณ์โดยตรง
กล.2.3-4-3
เว็บไซต์สานักงานอธิการบดี
http://pco.kpru.ac.th/pco/
กล.2.3-4-4
คู่มือการเขียนวิเคราะห์ค่างาน
เทคนิคการวิเคราะห์ค่างานจาก
เพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง
กล.2.3-4-5
เอกสารการรับคูม่ ือ
การเขียนวิเคราะห์ค่างาน เทคนิค
การวิเคราะห์ค่างานจากเพื่อนถึง
เพื่อน

 5 มีการนาความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(Explicit Knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่มีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้นาเสนอผลการ
จัดการความรู้ การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
(KM) ดังนี้
- รายงานผลการจัดการความรู้ และ
รายงานความก้าวหน้า
- นาเผยแพร่เอกสารและการถ่ายทอดไป
ยังบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
- การเป็นวิทยากรหรือการถ่ายทอด
ประสบการณ์ยังหน่วยงานภายนอก

กล.2.3-5-1 รายงานผลการ
จัดการความรู้ และรายงาน
ความก้าวหน้า
กล.2.3-5-2
หลักฐานการเผยแพร่เอกสารและ
การถ่ายทอดไปยังบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก
กล.2.3-5-3
เอกสารการรับคูม่ ือการเขียน
วิเคราะห์ค่างาน เทคนิคการ
วิเคราะห์ค่างานจากเพื่อนถึงเพื่อน
จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
กล.2.3-5-4
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การเป็นวิทยากรหรือการถ่ายทอด
ประสบการณ์ยังหน่วยงาน
ภายนอก

กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย ผลดำเนินงำน
5 ข้อ

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

คะแนน 5



5 ข้อ

5 ข้อ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

.....ข้อ

.....ข้อ

คะแนน.....

บรรลุเป้ำหมำย (,)

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

นายเอนก บัวสาลี
นางสาวเกศกนก ไทยแท้

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

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

นางชมภัค จารุฑีฆมั พร
นางปวีณณัฎฐ์ คงสมนาม
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :
นางภัทรวดี จิตคติ
นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นางสุวิมล ภิญโญวัย
นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม
นางวรรณภา สุวรรณพงษ์
นางสาวยอดสร้อย ภูส่ งค์
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1070
E-mail : pazy_8888@hotmail.com

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
บุคลากรมีส่วนร่วมในการช่วยกันวิเคราะห์ค่างาน
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
บุคลากรมีภาระงานประจาค่อนข้างมาก ทาให้มีเวลาว่างไม่ตรงกัน และทาให้การขับเคลื่อนกิจกรรม หรือการพัฒนา
ทักษะต่างๆ ของบุคลากรได้ไม่ต่อเนื่อง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี)
.......................................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

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

ผลกำรประเมินตนเอง
มี ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะทางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผบู้ ริหารระดับสูง
และบุคลากรของหน่วยงาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทางาน

กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการแต่งตั้ง
บุคลากรในหน่วยงานเพื่อเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทางานบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน
เพื่อรับผิดชอบการจัดทาการบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสีย่ ง และการจัดทาแผนบริหาร
ความเสีย่ ง

กล.2.4-1-1 คาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ที่ 1414/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562

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

กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ดาเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจา
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ในวันที่ 5 กันยายน
พ.ศ.2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม
ดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนและอานวยการ เพื่อทา
การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสีย่ งอัน
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน จากการประชุมสามารถสรุปความเสีย่ งได้
จานวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากร
และบุคลากร (Operation : O) ได้แก่ความเสี่ยง เรื่อง
เกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน มีระดับความ
เสี่ยง 15 อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหาร จัดการ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กล.2.4-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประจากองกลาง สานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2562
กล.2.4-2-2 แบบกาหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบตามประเด็น
ยุทธศาสตร์(RM-1)
กล.2.4-2-3 แบบการวิเคราะห์
ความเสีย่ ง(RM-2)
กล.2.4-2-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2562
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กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ทาการรายงานผล
การวิเคราะห์ความเสีย่ งและระบุปจั จัยเสีย่ งให้กับ
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนและอานวยการ
 3 มีการประเมินโอกาสและ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย
ผลกระทบของความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการประเมินโอกาส
และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้ และผลกระทบของความเสีย่ งและจัดลาดับความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 ตามเกณฑ์การ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สานักงานอธิการบดี สามารถสรุปได้คือ ด้านการ
ปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร (Operation : O)
ได้แก่ความเสีย่ ง เรื่อง เกิดอุบัติเหตุระหว่างการ
ปฏิบัติงาน โดยประเมินโอกาสที่จะเกิดเท่ากับ 3
และผลกระทบเท่ากับ 5 ซึ่งมีระดับความเสีย่ ง 15
(สูง) เป็นความเสีย่ งอันดับแรก และจะประเมินอีก
ครั้งหลังจากดาเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเสร็จ
สิ้นแล้ว

กล.2.4-3-1 แบบฟอร์มการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
(แบบ RM-2)

 4 มีการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยง และดาเนินงานตาม
แผน โดยผลจากการดาเนิน
ตามแผนต้องส่งผลให้ระดับ
ความเสีย่ งลดลงจากเดิม

กล.2.4-4-1 แผนบริหารความ
เสี่ยง กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณ
2563
กล.2.4-4-2 แบบแสดงแนว
ทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผน
บริหารความเสี่ยง
(แบบ RM-3)
กล.2.4-4-3 แนวปฏิบัติการใช้
ยานพาหนะต่างจังหวัดและภายใน
จังหวัด
กล.2.4-4-4 คู่มือพนักงานขับรถ
(ฉบับปรับปรุง)
กล.2.4-4-4 โครงการตรวจสุขภาพ
พนักงานขับรถยนต์

กองกลาง สานักอธิการบดี โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
และดาเนินงานตามแผน โดยผลจากการดาเนินตาม
แผนต้องส่งผลให้ระดับความเสีย่ งลดลงจากเดิม
ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่อง เกิดอุบัติเหตุระหว่างการ
ปฏิบัติงาน โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ
1. จัดทาหลักเกณฑ์การใช้ยานพาหนะสาหรับ
พนักงาน บุคลากร และนักศึกษา โดยการจัดทาแนว
ปฏิบัติการใช้ยานพาหนะต่างจังหวัดและภายใน
จังหวัด และปรับปรุงแนวปฏิบตั ิการใช้รถยนต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. จัดทาคู่มือพนักงานขับรถ
3. จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ
4. โครงการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถยนต์

กล.2.4-3-2 แบบฟอร์มการระบุ
เหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง
(แบบ RM2-1)
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 5 มีการติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจา
หน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

 6 มีการนาผลลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจา
หน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีการติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนของผู้รบั ผิดชอบหลักตามความ
เสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย ทาการประเมินผลการ
ดาเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการสานักงานอธิการบดีในการประชุม
คณะกรรมการสานักงานอธิการบดีครั้งที่ 1/2563
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร
เรียนและอานวยการ ความเสี่ยงเรือ่ ง เกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างการปฏิบัติงาน และจากผลการดาเนินตาม
แผนควบคุมความเสี่ยงซึ่งระดับความเสีย่ ง 15 (สูง)
ซึ่งส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลง คือ ระดับความ
เสี่ยง 10 (สูง)
- รายงานรอบ 6 เดือน
1. จัดทาหลักเกณฑ์การใช้ยานพาหนะสาหรับ
พนักงาน บุคลากร และนักศึกษา ร้อยละความ
คืบหน้า 100% ซึ่งเป็นไปตามแผน
2. จัดทาคู่มือพนักงานขับรถ ร้อยละความ
คืบหน้า 100% ซึ่งเป็นไปตามแผน
3. จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงานขับ
รถ ร้อยละความคืบหน้า 0% ไม่เป็นไปตามแผน
- รอบ 9 เดือน
1. จัดทาหลักเกณฑ์การใช้ยานพาหนะสาหรับ
พนักงาน บุคลากร และนักศึกษา ร้อยละความ
คืบหน้า 100% ซึ่งเป็นไปตามแผน
2. จัดทาคู่มือพนักงานขับรถ ร้อยละความ
คืบหน้า 100% ซึ่งเป็นไปตามแผน
3. จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงานขับ
รถ ร้อยละความคืบหน้า 0% ไม่เป็นไปตามแผน

กล.2.4-5-1 แบบติดตามผลการ
จัดการความเสีย่ ง (แบบ RM-4)

จากรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
สานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงได้มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสีย่ งในรอบปีถัดไป คือ
ข้อเสนอแนะ

กล.2.4-6-1 รายงานผลการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา
2562/ปีงบประมาณ 2563
(ดาเนินการในปีงบประมาณ 2563)

กล.2.4-5-2 แบบสรุปผลการ
ประเมินความเสี่ยงภายหลังการ
ดาเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง (แบบ RM-5)
กล.2.4-5-3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2563
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เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ สาหรับ จัดกิจกรรมขับ
ขี่ปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ ทีไ่ ม่เป็นไปตามแผน
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ให้มีการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไปและให้สอดคล้องกับ
ให้เป็นไปตามนโยบาลรัฐบาลในเรือ่ งของการป้องกัน
โรคระบาด
แนวทำงกำรดำเนินกำรในปีถัดไป
1. จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ
2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการขับขี่
ยานพาหนะตามกฎหมายการจราจรภาคทฤษฎี
3. พนักงานขับรถได้รับเอกสารผ่านการฝึกอบรม
การขับขี่ยานพาหนะตามกฎหมายการจราจร
ภาคทฤษฎี
4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพและร่างกายพนักงาน
ขับรถ ทุก 3 เดือน

กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนน 5



6 ข้อ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

5 ข้อ

6 ข้อ

คะแนน 5

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :

บรรลุเป้ำหมำย (,)
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ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง

โทรศัพท์ : 055-706555-1120
E-mail : -

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน : นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นายมนตรี ประชุม
นายทศพร ศีลอวยพร
นายชัยรัตน์ ศรีวงค์ราช
นายอภิชาต โตยิ่ง
นางสาวรติกานต์ เรื่อศรีจันทร์
โทรศัพท์ : 055-706555-1190
E-mail : -

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี)
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

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

ผลกำรประเมินตนเอง
มี ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

 1 มีการออกแบบ จัดทาหรือ
ทบทวนกระบวนงานหลักที่
สาคัญของหน่วยงาน โดยต้อง
นากระบวนงานหลักที่ออกแบบ
ไปปฏิบตั ิ

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้กาหนด
กระบวนการหลักสาคัญ ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลัก
ของหน่วยงาน โดยกระบวนการหลักจะต้องมีลักษณะ
ของงานเป็นงานที่สนับสนุนให้ประเด็นยุทธศาสตร์
หรือพันธกิจหลักของหน่วยงานสาเร็จลุล่วงดังนี้
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 งานอาคารสถานที่
1.8 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ/
บริหารงานบุคคล
1.9 งานบริหารทั่วไป /งานด้าน
สิ่งแวดล้อม/งานยานพาหนะ/งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ/งานบริการห้องประชุม/อาคารที่อยู่อาศัย
(กล.2.5-1-1)
2. กาหนดให้แต่ละกลุ่มงานทบทวน
กระบวนงานหลักของพนักงาน เพื่อจัดทาเป็นขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Work Flow) จัดทาผังกระบวนการ
ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน
เอกสารที่เกีย่ วข้อง และระบุผู้รบั ผิดชอบ และเพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ สามารถ
พัฒนาคุณภาพไปสูเ่ ป้าหมายตามจุดเน้นของตนเอง
พร้อมทั้งประเมินกระบวนการของกระบวนงานหลัก

กล.2.5-1-1 โครงสร้างการ
บริหารงาน กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
กล.2.5-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ระดับ
กองกลางสานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 26 สิงหาคม 2562
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เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

ของแต่ละคู่มือเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบเจอในระหว่าง
การปฏิบัติงาน (กล.2.5-1-2)

 2 มีการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานของ
กระบวนงานหลัก 9 กระบวนงาน ได้มีการ
กล.2.5-2-1 คู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนงานหลักของ
เชื่อมโยงกับการจัดทาเป็นคู่มือปฏิบัติงานโดยแต่ละ ประจาปีการศึกษา 2562 /
หน่วยงาน
กระบวนการอาจมีคู่มือปฏิบัติงานหลายเล่มเนื่องจาก ประจาปีงบประมาณ 2563
บางกระบวนการประกอบด้วยหลายงานย่อย ปัจจุบัน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีคมู่ ือปฏิบัติงาน
จานวน 14 เล่ม โดยกระบวนงานหลัก นามาจัดทา
เป็นคู่มือปฏิบตั ิงานและได้ทาการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี ดังนี้ (กล.2.5-21)
1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทารายงานการ
จัดการพลังงาน สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน)
2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดรูปแบบ
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย
สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กรณี วงเงิน
งบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (กลุ่มงาน
พัสดุ)
3. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การถอนคืนค้า
หลักประกันสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(กลุ่มงานพัสดุ)
4. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลงทะเบียน
ในระบบ e-GP สาหรับหน่วยงานภาครัฐ (กลุม่ งาน
พัสดุ)
5. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบันทึกการส่ง
มอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(e-GP) (กลุ่มงานพัสดุ)
6. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจาหน่ายพัสดุ
โดยวิธีขายทอดตลาด ภายใต้พระราชบัญญัติ การ
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ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(กลุ่มงานพัสดุ)
7. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (กลุ่มงาน
เลขานุการ)
8. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานด้านควบคุมงาน
ก่อสร้าง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)
9. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการเบิก
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (กลุ่มการเจ้าหน้าที่
และนิติการ)
10. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง หลักปฏิบัติในการใช้
รถราชการ (งานยานพาหนะ)
11. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทาโครงการ
สานักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
12. คู่มือปฏิบัติงานการเขียนข่าวและจัดทา
ภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์)
13. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเขียนหนังสือ
ราชการ (กลุ่มงานธุรการ)
14. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเข้าใช้ระบบ
MCS-WEB เรื่อง รายงานการแจ้งความประสงค์นาส่ง
เงินสะลมส่วนเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
ส่วนเพิ่มตามความประสงค์ของสมาชิก กบข.(กลุ่ม
งานการเงิน)
 3 มีการปรับปรุงกระบวนงาน
หลักในคู่มือปฏิบตั ิงาน หากเกิด
การเปลีย่ นแปลงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการ
หลักตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
ระเบียบ ปฏิบัติงาน

มีคู่มือปฏิบัติงานที่มีการเปลีย่ นแปลงปรับปรุง
กระบวนการ /ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จานวน 5 เล่ม
ดังนี้ (อ้ำงซ้ำกล.2.5-2-1)
1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจาหน่ายพัสดุ
โดยวิธีขายทอดตลาด ภายใต้พระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(กลุ่มงานพัสดุ) ได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก
ผู้รับบริการที่ให้ข้อเสนอแนะ คือ
เดิม

อ้ำงซ้ำกล.2.5-2-1 คู่มือ
ปฏิบัติงาน ประจาปี
การศึกษา 2562 /ประจาปี
งบประมาณ 2563

53
มี ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน
- จัดทาคู่มือปฏิบัติงานในภาพรวมของการ
จาหน่ายพัสดุ ซึ่งจะรวมทั้ง 4 วิธี
ปัจจุบัน
- จัดทาคู่มือปฏิบัติงานแยกเรื่องออกมา 4 วิธี
- ปรับเปลี่ยนเพิ่มรายละเอียดวิธีการ ขั้นตอน
การปฏิบัติการจาหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขาย
ทอดตลาด 11 ขั้นตอน
- เพิ่มแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ใบเสนอราคา
(กรณีขายทอดตลาด)
2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (กลุ่มงาน
เลขานุการ) จากผู้รับบริการที่ให้ขอ้ เสนอแนะ
เดิม
- จัดทาคู่มือปฏิบัติงานแยกส่วนงาน ได้แก่
การจัดทาระเบียบวาระการประชุม และการจัดทา
รายงานการประชุม
ปัจจุบัน
- จัดทาคู่มือปฏิบัติงานรวม 2 งาน
- ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพิม่
ตัวอย่างของรายละเอียดแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน
- เพิ่มระเบียบว่าด้วยการจัดประชุม
อิเล็กทรอนิกส์
3. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานด้านควบคุมงาน
ก่อสร้าง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)
เดิม
- ไม่แทรกรายละเอียดของงานแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
ปัจจุบัน
- แทรกรายละเอียดของงานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
- เพิ่มรายละเอียดขั้นตอนในการตรวจแบบ
เขียนแบบของงานก่อสร้าง
- ใส่ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบพัสดุ
ระเบียบการตรวจงาน ระเบียบหลักวิชาชีพในการ
ตรวจสอบการก่อสร้าง

หลักฐำน
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4. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง หลักปฏิบตั ิในการใช้
รถราชการ (งานยานพาหนะ) จากการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระเบียบการใช้บัตรเติมน้ามันของ
กระทรวงการคลัง และให้สอดคล้องกับสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน
เดิม
- ขั้นตอนการขอใช้บัตรฟรีทการ์ด เติมน้ามัน
รถสาหรับรถราชการภายในจังหวัดหรือกิจกรรม
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ
นาเสนอขออนุญาตใช้รถต่อผู้อานวยการกองกลาง
ขั้นตอนที่ 3 กรอกแบบฟอร์มการขอเติม
น้ามันเชื้อเพลิงด้วยบัตรฟรีทการ์ดวีไอพี
ขั้นตอนที่ 7 นาส่งสลิปใบเสร็จน้ามันมาที่
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ปัจจุบัน
- ขั้นตอนการขอใช้บัตรฟรีทการ์ด เติมน้ามัน
รถสาหรับรถราชการภายในจังหวัดหรือกิจกรรม
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ
นาเสนอขออนุญาตใช้รถต่อหัวหน้างานยานพาหนะ
ขั้นตอนที่ 3 กรอกแบบฟอร์มการขอเติม
น้ามันเชื้อเพลิงด้วยบัตรฟรีทการ์ดรายคัน/วีไอพี
ขั้นตอนที่ 7 นาส่งสลิปใบเสร็จน้ามันมาที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ
- เพิ่มแนวทางปฏิบัติการใช้น้ามันรถราชการ
ของกระทรวงการคลัง เช่น หลักเกณฑ์การใช้บัตร
น้ามันรถราชการ แผ่นพับการใช้บตั รเติมน้ามันรถ
ราชการ
5. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทาโครงการ
สานักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) ปรับปรุงจาก
ผู้รับบริการสานักศิลปะและวัฒนธรรมที่มาขอ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงาน
เดิม

หลักฐำน
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หลักฐำน

หมวดการดาเนินงานมีทั้งหมด 7 หมวดพร้อมทั้ง
รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ตาม 7 หมวด
ปัจจุบัน
- ปรับเปลี่ยนการดาเนินงานตามขั้นตอน 6
หมวดตามคู่มือโครงการสานักงานสีเขียว ประจาปี
งบประมาณ 2562/2563
- เพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น
กฎหมายเรื่องน้าเสีย อัคคีภัย เป็นต้น
- เพิ่มเติมแบบฟอร์มการรายงานผลการทางาน
ของระบบบาบัดน้าเสีย
 4 มีการจัดการความรู้ภายใน
องค์กรหรือประเมิน
กระบวนการของกระบวนงาน
หลักภายในองค์กรเพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหาที่พบเจอในระหว่าง
การปฏิบัติงาน

กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้มีการ
ประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการจัดทาคูม่ ือ
ปฏิบัติงานทั้งที่เป็นเรื่องใหม่ที่สามารถนามาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีให้กับบุคลากรและเล่มเดิมฉบับปรับปรุง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดยให้ระบุปญ
ั หา แนว
ทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะของแต่ละขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เช่น คู่มือปฏิบตั ิงาน เรือ่ ง การจัดทา
รายงานการจัดการพลังงาน สาหรับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร (กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน)
/คู่มือปฏิบตั ิงาน เรื่อง การจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (กลุ่มงาน
เลขานุการ) /คูม่ ือปฏิบตั ิงาน เรื่อง งานด้านควบคุม
งานก่อสร้าง (กลุ่มงานอาคารสถานที่) และคู่มือการ
จัดรูปแบบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
เบิกจ่ายสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กรณีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100000 บาทขึ้นไป
(กลุ่มงานพัสดุ) (กล.2.5-4-1)

กล.2.5-4-1 คู่มือปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดทารายงานการ
จัดการพลังงาน สาหรับ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
(กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์
พลังงาน)
/คู่มือปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (กลุ่มงาน
เลขานุการ) /คูม่ ือ
ปฏิบัติงาน เรื่อง งานด้าน
ควบคุมงานก่อสร้าง
(กลุ่มงานอาคารสถานที่)

 5 มีการนาเครื่องมือหรือ
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติ
หรือมีแนวปฏิบตั ิที่ดี หรือมี
นวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้าง
ความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ

กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการทาคูม่ ือ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดใี ห้กับรุ่นน้อง (กล.
2-5-5-1) ได้แก่
1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทารายงาน
การจัดการพลังงาน สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน)
2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (กลุ่มงาน

กล.2-5-5-1 คู่มือปฏิบัติงาน
หลัก จานวน 5 เรื่อง
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เลขานุการ)
3. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานด้านควบคุมงาน
ก่อสร้าง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)
4. คู่มือการจัดรูปแบบเอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายสาหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร กรณีวงเงินงบประมาณตั้งแต่
100000 บาทขึ้นไป
5. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทาโครงการ
สานักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักดังกล่าว ได้นาเป็นต้นแบบ
ให้กับหน่วยงานที่เข้าสู่โครงการสานักงานสีเขียว คือ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด บัณฑิตวิทยาลัย และสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย) ซึ่งกองกลาง
สานักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์สานักงานสีเขียว Green
Office และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการสานักงาน
สีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2563 (กล.2.5-5-2)
โดยมีผลความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก
สายวิชาการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.15
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83
สายสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =
4.45 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89 (กล.2.5-5-3)

หลักฐำน

กล.2.5-5-2 รายงานการ
ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 22
ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร
เรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14)/เอกสาร
ประกอบการประชุม
กล.2.5-5-3 ผลความ
พึงพอใจในการให้บริการ
ในภาพรวม
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เป้ำหมำย
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คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

5 ข้อ

5 ข้อ

5



5

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย (,)

..... ข้อ

..... ข้อ

คะแนน ....

......

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

ดร.มะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด

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

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :

นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
นางผ่องศรี พิกุลทอง
นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์
นางสาวกันยา มั่นคง
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1051-1052
E-mail : -
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ชนิดตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
กระบวนกำร
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

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

ผลดำเนินงำน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการดาเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 การดาเนินงานประกันคุณภาพใช้
หลักการ PDCA เพื่อให้การดาเนินงาน
ตามพันธกิจบรรลุเป้าประสงค์ และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (กล.2.6-1-1)
P = Plan
1. ศึกษาเกณฑ์จากคู่มือการประกัน
คุณภาพ
2. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ทุกครั้ง
D=Do
1. ลงมือปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้
2 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ตระหนัก
และเห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพ
3. กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และสร้างทีมงาน
4. สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
5. ประเมินสภาพปัจจุบันหรือเก็บข้อมูล
ตลอดปีการศึกษา
C=Check
การตรวจสอบและประมวลผลการ
ดาเนินงาน
1.ดาเนินการตรวจสอบตามแผนที่วางไว้
โดยสรุปรายไตรมาสหรือปีละ 2 ครั้ง

หลักฐำน
กล.2.6-1-1 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
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ผลดำเนินงำน
2. ตรวจสอบเอกสาร /หลักฐาน ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้ /ตัวชี้วดั โดย
รับผิดชอบตัวบ่งชี้
3. ประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
A=Act
1. นาผลสรุปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
มาวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาต่อไป
2. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ดาเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ
ข้อที่ 8 ให้ทุกหน่วยงานมีระบบ / กลไกการ
ประกันคุณภาพภายในของตนเอง และ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีนโยบายและ
ดาเนินการตามนโยบายและแนวทางดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (กล. 2.6-1-2)
2.2 ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ
2562,2563 ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี
(กล. 2.6-1-3)
2.3 ดาเนินงานตามคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสาหรับหน่วยงานสนับสนุน
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2560) (กล. 2.6-1-4)
2.4 การดาเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการตรวจประเมินภายในระดับ
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
2.5 ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพ (กล. 2.6-1-5)
2.6 สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร
ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
โดยกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา จานวนเงิน 30,000 บาท และจัดสรร
งบประมาณ โครงการพัฒนาบุคลากรจานวนเงิน

หลักฐำน

กล. 2.6-1-2 นโยบายการ
ประกันคุณภาพ

กล. 2.6-1-3 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2562,2563
ของกองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
กล. 2.6-1-4 คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสาหรับหน่วยงาน
สนับสนุน (ฉบับปรับปรุง
มีนาคม 2560)
กล. 2.6-1-5 ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพ

60
มี

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

 2 มีการกาหนดนโยบายหรือให้
ความสาคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดย
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน

ผลดำเนินงำน
188,000 บาท เพื่อศึกษาความรู้ตามสมรรถนะ
และทางด้านประกันคุณภาพการศึกษา
2.7 จัดทารายงานการประเมินตนเองทุกปี
การศึกษา (กล. 2.6-1-6)
2.8 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ดาเนินงานตามงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวบรวม
เอกสาร รายงานผลการดาเนินงาน และนาเสนอ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา (กล. 2.6-1-7)
2.9 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็นประจาทุกปีการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุง
และพัฒนา (กล. 2.6-1-8)
2.10 ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง /
แผนพัฒนาการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจประเมิน/ และแผนการจัดการความรู้ ของ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี และรายงานผล
การดาเนินงานตามแผน ฯ นาเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา (กล. 2.6-1-9)
กองกลาง สานักงานอธิการบดี นานโยบายที่
สานักงานอธิการบดีกาหนด และได้ดาเนินการ
ดังนี้
1. มีการกาหนดนโยบายด้านการประกัน
คุณภาพและมีการทบทวนนโยบายในระดับ
สานัก เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 /2562 วันที่ 18
ธันวาคม 2562 วาระที่ 4.7 ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอานวยการ (กล.
2.6-2-1)
2. มอบหมายตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญ
ของงานประกันคุณภาพการศึกษา (อ้ำงซ้ำกล.
2.6-1-5 )
3. ให้การสนับสนุนบุคลากรในการร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาด้านการประกันคุณภาพ
ภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น (กล. 2.6-2-2)

หลักฐำน
กล. 2.6-1-6 รายงานการ
ประเมินตนเอง ประจาปี
การศึกษา 2562
กล. 2.6-1-7 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2562
กล. 2.6-1-8 ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กล. 2.6-1-9 แผนพัฒนา
การศึกษาตามข้อเสนอแนะ
จากการตรวจประเมิน

กล.2.6-2-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานัก ครั้งที่ 2
/2562 วันที่ 18 ธันวาคม
2562 วาระที่ 4.7
อ้ำงซ้ำกล. 2.6-1-5 ปฏิทิน
การปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพ
กล. 2.6-2-2 การเข้าร่วม
ประชุมด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย
อ้ำงซ้ำกล. 2.6-1-4 คู่มือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสาหรับ
หน่วยงานสนับสนุน
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4. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันศึกษาเพื่อกากับการดาเนินงานให้
สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม (อ้ำงซ้ำกล. 2.6-14)
 3 มีการดาเนินงานด้านการประกัน กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการดาเนินงาน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ ดังนี้
ควบคุมคุณภาพ กากับติดตาม
1. การควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย
การดาเนินงาน ตรวจสอบ
1.1 ด้านการบริหารงานด้านประกันคุณภาพ
คุณภาพ และประเมินคุณภาพ 2) การศึกษา ได้ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
การจัดทารายงานประเมินตนเอง ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในสาหรับ
ประจาปี (SAR) เสนอต่อผู้บริหาร หน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2558 (อ้ำงซ้ำ2.6-1หน่วยงาน 3) การนาผลการ
4) และกองกลาง ได้มอบหมายผู้รบั ผิดชอบ
ประเมินคุณภาพไปทาแผนการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ตาม
พัฒนาผลการดาเนินงานของ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2562,2563
หน่วยงาน
(อ้ำงซ้ำกล. 2.6-1-3) จัดเก็บข้อมูลรายงานผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับผิดชอบ
(อ้ำงซ้ำกล. 2.6-1-6)
1.2 ด้านงบประมาณได้ดาเนินการควบคุมโดย
ใช้ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ การเงิน และ
พัสดุ โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
โดยให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการดาเนินการตาม
กิจกรรมที่กาหนด รายไตรมาส 3, 6 ,9 และ 12
เดือน (กล.2.6-3-1)
1.3 ด้านบริหารจัดการ ได้ดาเนินการควบคุม
ผลการดาเนินงานรายงานการติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2563 รายไตรมาส 3, 6 ,9 และ
12 เดือน (กล.2.6-3-2)
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
2.1 ในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา กองกลางได้ดาเนินการตามระบบ
ติดตามของมหาวิทยาลัย และติดตามในระดับ
กองตามปฏิทินการดาเนินงานทั้งในเรื่องการ
รายงานการติดตามผลการปฏิบัตกิ ารตามตัว
บ่งชี้/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ

หลักฐำน

อ้ำงซ้ำกล. 2.6-1-7 คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ
อ้ำงซ้ำกล. 2.6-1-6
รายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ประจาปีการศึกษา
2562

กล.2.6-3-1 ระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน
และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์
พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
(3 DGF)
กล.2.6-3-2 รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2563
รายไตรมาส
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และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินปีที่ผ่านมา เพื่อนาเสนอผูบ้ ริหาร
เพื่อพิจารณา รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
2.2 ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
ได้ดาเนินการตามระบบติดตามของมหาวิทยาลัย
ทั้งในเรื่องการรายงานการติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายไตรมาส 3, 6 ,9 และ 12 เดือน เพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา
2.3 ในการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ
ได้ดาเนินการตามระบบติดตามของมหาวิทยาลัย
ทั้งในเรื่องการรายงานการติดตามผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
,2563 รายไตรมาส 3, 6 ,9 และ 12 เดือน
เพื่อนาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
2.4 สานักได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัย คณะ สานัก
สถาบัน หรือหน่วยงาน ข้อมูลจากที่ประชุม
คณะกรรมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 18 เม.ย. 2562 คะแนนเฉลีย่ 4.54
(ระดับดีมาก)
3. ประเมินคุณภาพ
3.1 ประเมินและสรุปผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ พร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี โดยผู้ประเมิน
ภายในมหาวิทยาลัย
3.2 ประเมินประสิทธิภาพและสรุปผลการ
ดาเนินงานด้านงบประมาณรายไตรมาส
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ
2563 ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ (E-SPR)
4. การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
เสนอต่อผูบ้ ริหารหน่วยงาน โดยจัดทาเป็น
รายงานที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานครบถ้วน

หลักฐำน
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ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และเผยแพร่สู่สาธารณชน ทางเว็บไซต์
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
5. นาผลการประเมินไปจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน
และเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่
22 มิถุนายน 2563 วาระที่ 4.4 (1)
(กล.2.6-3-3)
 4 มีการนาผลการประกันคุณภาพ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการดังนี้
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
นาผลการประเมินภายในจากคณะกรรมการ
ทางาน และส่งผลให้เกิดการคงไว้ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้ให้
หรือพัฒนาผลการดาเนินงานตาม ข้อเสนอแนะนามาปรับปรุงการดาเนินงานโดย
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
การจัดกิจกรรม/โครงการ ประจาปีงบประมาณ
2563 (กล.2.6-4-1) และจัดทาแผนการ
ปรับปรุงแผนการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการดังนี้
ส่วนเสียร่วมในกระบวนการ
1. เปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน
ร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ
หรือการเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐาน กระบวนการตามพันธกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ
เฉพาะหน่วยงาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี โดยมีการประชุมภายในปีการศึกษา
2562 จานวน 2 ครั้งเพื่อทราบและพิจารณาตาม
ระเบียบวาระ (กล.2.6-5-1)
2. เปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการ
แบ่งเป็น สายวิชาการ และ สายสนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงความคิดเห็นตามแบบ
สารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โดยมีผลการบริการภาพรวม ได้แก่
2.1 สายวิชาการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =
4.15 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83
2.2 สายสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
= 4.45 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89
 6 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านการ กองกลาง สานักงานอธิการบดีดาเนินการ ดังนี้
ประกันคุณภาพการศึกษา
1. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในหน่วยงานสานักงานอธิการบดี ซึ่ง

หลักฐำน

กล.2.6-3-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักงานอธิการบดี
เมื่อคราวประชุม ครั้งที่
1/2563 วันที่ 22 มิถุนายน
2563 วาระที่ 4.4 (1)
กล.2.6-4-1 แผนการ
พัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินภายใน ปีการศึกษา
2561

กล.2.6-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานัก ประจาปี
การศึกษา 2562
กล.2.6-5-2 รายงานความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ประจาปีการศึกษา 2562

กล.2.6-6-1 รายงานการ
ประชุมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การประกันคุณภาพ

64
มี

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน
ระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมกัน

ผลดำเนินงำน
ประกอบด้วย 3 กอง ได้แก่ กองกลาง กอง
พัฒนานักศึกษา และกองนโยบายและแผน
1.1 เข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน จานวน
30 คน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและ
อานวยการ (อาคาร 14) และมีมติที่ประชุม ดังนี้
1.1.1 เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
1.1.2 เห็นชอบปฏิทินการประกัน
คุณภาพตามตัวบ่งชี้ ประจาปีการศึกษา 2562
1.1.3 เห็นชอบคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน
ประจาปีการศึกษา 2562
1.1.4 เห็นชอบคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการบริหารความเสีย่ งและการ
ควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ 2563
1.1.5 เห็นชอบคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สานักงานอธิการบดี
1.1.6 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการ
ปรับปรุงจากการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ปีที่ผ่านมา
(กล.2.6-6-1)
2. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงาน
2.1 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 จัดโดย
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ (กล.2.66-2)
2.2 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาระบบ e-office เพื่อใช้ในการบริหารงาน
สานักงาน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ
ห้องประชุมชั้น 8 จัดโดยงานพัสดุและงาน
ธุรการ (กล.2.6-6-3)

หลักฐำน
ภายในหน่วยงาน ครั้งที่
1/2562 วันที่ 21 สิงหาคม
2562

กล.2.6-6-2 ภาพกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อ
วันที่ 8 มิถุนายน 2563
จัดโดยสานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได้
กล.2.6-6-3 หนังสือเชิญ
ร่วมกิจกรรม/รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กล.2.6-6-4 หนังสือเชิญ
ร่วมกิจกรรม/รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลดำเนินงำน
2.3 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้
ระบบ e-office เพื่อใช้ในการบริหารงาน
สานักงาน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ณ ห้องคอมพิวเตอร์อาคารศูนย์ภาษา จัดโดย
กลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานธุรการ (กล.2.6-6-4)

หลักฐำน

กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนน 5



6 ข้อ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย (,)

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

ดร.มะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด

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

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

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
.......................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
.......................................................................................................................................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี)
.............................................................................................
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องค์ประกอบที่ 3
กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงำน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ชนิดตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม 5)
สูตรกำรคำนวณ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =

ผลรวมของค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จานวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด

ผลกำรประเมินตนเอง
มี


ผลดำเนินงำน
คะแนนประเมินตนเองสายวิชาการ = 4.15 คะแนน
คะแนนประเมินตนเองสายสนับสนุน = 4.45 คะแนน
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสองสาย = 4.30 คะแนน
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ จากการแจกแบบสอบถามให้กับกลุม่ ตัวอย่างประชากรทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นสายวิชาการและสายสนับสนุน
โดยแบบสอบถามแบ่งส่วนการประเมินครอบคลุมอย่างน้อยทั้ง 3 ด้านตามเกณฑ์การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และได้ผลการประเมินความพึงพอใจบรรลุ
เป้าหมายคือ 4.30 ในระดับมาก และได้ดาเนินการนาข้อเสนอแนะตามความต้องการ
ของผู้รับบริการและผลการประเมินที่ได้ แจ้งหน่วยงานภายในกองกลาง สานักงาน
อธิการบดี ทั้ง 9 กลุ่มงาน เพื่อปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการต่อไป

หลักฐำน
กล.3.1-0-1 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประจาปีการศึกษา 2562
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กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

ค่าเฉลี่ย 4.10

ค่าเฉลี่ย 4.30

คะแนน 4.30



ค่าเฉลี่ย 4.40

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย (,)

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

นางสาวเกศกนก ไทยแท้

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1086
E-mail : ………………………………………………………….

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :

นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม
นายอภิชาติ โตยิ่ง
นายธนกฤต ภู่โอบ

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1084
E-mail : ………………………………………………………….
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ชนิดตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ
กระบวนกำร
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

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

 2 จัดทาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในสถาบันได้รับทราบ

 3 จัดเก็บเอกสารสาคัญเกี่ยวการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นระบบและสามารถ
สืบค้นได้ง่าย

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลดำเนินงำน
งานการเงินมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลจัดทาแผน
กลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยได้รายงานข้อมูล
รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ส่งให้กอง
นโยบายและแผนเป็นประจาทุกเดือน
งานการเงินได้จดั แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน และจัดทาบันทึกข้อความแจ้งแนว
ปฏิบัติต่างๆ แจกให้กับ คณะ ศูนย์ สานัก
พร้อมทั้ง และเผยแพร่ข้อมูล ระเบียบ ข้อบังคับ
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินทางเว็บไซต์ของ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้แก่
1. รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการขอรับและ
การจ่ายบาเหน็จดารงชีพสาหรับผูร้ ับบานาญซึ่งมี
อายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562
2. รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
“นายจ้าง มีหน้าที่นาส่งเงินตามพรบ. กยศ.
พ.ศ. 2560 ต้องนาอย่างไร”
3. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานการเงินจัดเก็บเอกสารสาคัญเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ควบคุมโดยจัดทาทะเบียนคุมเลขที่ใบสาคัญคู่
จ่าย เก็บเอกสารตามฎีกาเบิกเงินเป็นรายเดือน
สามารถค้นหาเอกสารจากทะเบียนคุมเลขที่
ใบสาคัญคู่จา่ ย เงินนอกงบประมาณจัดเก็บ

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

กล.3.2-3-1 ทะเบียนคุม
เลขที่ใบสาคัญคู่จ่าย
กล.3.2-3-2 ทะเบียนคุม
การเบิกจ่ายเงินนอก
งบประมาณ
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เอกสารตามประเภทแหล่งเงิน เก็บเอกสารเป็น
รายเดือน แยกเป็นปีงบประมาณ สามารถสืบ
ค้นหาได้ง่ายโดยดูจากทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
 4 มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็น งานการเงินจัดทาสรุปรายงานการรับ – จ่ายเงิน
ระบบ และรายงานต่อผู้บริหารอย่างน้อย นอกงบประมาณ รายเดือน และรายไตรมาส
ปีละ 2 ครั้ง
รายงานงบทดลอง รายงานงบแสดงฐานการเงิน
และงบแสดงผลการดาเนินงาน พร้อมเอกสาร
แนบ รายงานต่อผู้บริหาร
 5 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
1. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ขออนุญาตเข้า
ภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้ ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ดังนี้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและ
1.1 ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
เป็นประจาทุกเดือน
1.2 ตรวจสอบลูกหนีเ้ งินยืมปีงบประมาณ
2563 การรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) และหน่วย
ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบการจัดทางบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารและการจัดทาข้อมูล
การเคลื่อนไหวของบัญชีเงินสดในมือเป็นประจา
ทุกเดือน
1.3 ตรวจสอบการเบิกเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลและการขอเบิกเงินสวัสดิการ
ค่าการศึกษาบุตร
2. หน่วยงานภายนอก สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดกาแพงเพชร เข้าตรวจสอบการ
รายงานการเงินสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30
กันยายน 2562 อีกทั้ง มาประชุมปิดการตรวจ
กับหน่วยรับตรวจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

หลักฐำน

กล.3.2-4-1 รายงานงบ
ทดลอง รายงานงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบ
แสดงผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน
กล.3.2-5-1 บันทึก
ข้อความรายงานผลการ
ตรวจสอบด้านการเงินและ
บัญชี/รายงานผลการ
ตรวจสอบเรื่องลูกหนีเ้ งิน
ยืมปีงบประมาณ 2563/
รายงานผลการตรวจสอบ
การเบิกเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลและการขอ
เบิกเงินสวัสดิการค่า
การศึกษาบุตร
กล.3.2-5-2 หนังสือสานัก
ตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัด
กาแพงเพชร
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กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน 5



5 ข้อ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย (,)

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

นางสาวนฤมล ส่งต่าย

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

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :

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

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

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลกำรประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์มำตรฐำน
ผลดำเนินงำน
 1 มีแผนการบริหารและการ
มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ บริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยดาเนินการ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
จัดทาแผนดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาแผน
กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย (มร.กพ.3.3-1-1)
2. ดาเนินการประเมินผลความสาเร็จของแผน
กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ 2562 (มร.กพ.3.1-1-2) แล้วนา
ผลการประเมินไปปรับแผนกลยุทธ์การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรทาให้ได้แผนกลยุทธ์การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ
2563 (มร.กพ.3.3-1-3)
3. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม
2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
บุนนาค ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพื่อนามาใช้ประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร (มร.กพ.3.3-1-3)
 2 มีการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

มหาวิทยาลัยมีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนด ดังนี้
มีกำรบริหำรคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุน ดังนี้
1) มีนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. 2563

หลักฐำน
มร.กพ.3.3-1-1 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนกล
ยุทธ์การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
มร.กพ.3.1-1-2 รายงานการ
ประเมินผลความสาเร็จของ
แผนกลยุทธ์การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ 2562
มร.กพ.3.3-1-3 แผนกลยุทธ์
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ปีงบประมาณ
2561 – 2565
มร.กพ.3.3-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดทา
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ในวันอังคารที่ 17
มีนาคม 2563

มร.กพ.3.3-2-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เรื่อง นโยบายการ
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2) มีการดาเนินการตามนโยบายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
นโยบำยข้อที่ 1
- กาหนดโครงสร้างองค์กร
- มีการจัดการความรู้ KM ระดับมหาวิทยาลัย
- มีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- จัดทากรอบอัตรากาลัง
นโยบำยข้อที่ 2
- กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหาแต่ละตาแหน่ง
เช่นตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
นโยบำยข้อที่ 3
- จัดทาประกาศทุนลาศึกษาต่อ
- มีข้อบังคับการกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น
- หลักเกณฑ์การดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- โครงการพัฒนาบุคลากร
นโยบำยข้อที่ 4
- การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ของบุคลากร
นโยบำยข้อที่ 5
- กาหนดระเบียบการลา
- มีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
นโยบำยข้อที่ 6,7
- ประกาศข้อบังคับต่างๆ โดยเผยแพร่ผ่านหน้า
เว๊ปไซต์ของมหาวิทยาลัย
http://ga.kpru.ac.th/laws/
(มร.กพ.3.3-2-2)
3) มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรตาม
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นรายงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของปีที่ผ่านมา
ปี 2562 รอบ 12 เดือน มีตัวชี้วัดทั้งหมด 21
ตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย จานวน 17 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 4 ตัวชี้วัด
รอบ 6 เดือน สำยวิชำกำร มีตัวชี้วัดทั้งหมด 18
ตัวชี้วัด
ผลการบรรลุเป้าหมาย จานวน 7 ตัวชี้วัด

หลักฐำน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พ.ศ.2563

มร.กพ.3.3-2-2 เผยแพร่ผ่านหน้า
เว๊ปไซต์ของมหาวิทยาลัย
https://www.kpru.ac.th/personn
el.php
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อยู่ระหว่างการดาเนินงาน จานวน 10 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด
รอบ 6 เดือน สำยวิชำสนับสนุน มีตัวชี้วัด
ทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด
ผลการบรรลุเป้าหมาย จานวน 4 ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน จานวน 12 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน - ตัวชี้วัด
(มร.กพ.3.3-2-3)
 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่
มหาวิทยาลัยฯ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ
ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้ ที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจ ดังนี้
บุคลากรสามารถทางานได้อย่าง
1) สวัสดิการ
มีประสิทธิภาพ
1.1 มีการจัดบ้านพัก,อาคารที่พกั อาศัย
ให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
(มร.กพ.3.3-3-1)
1.2 มีบริการจัดรถอานวยความสะดวกใน
การไปราชการประจาคณะ /ส่วนกลาง (มร.กพ.
3.3-3-2)
1.3 มีสถานที่ออกกาลังกาย ฟิตเน็ต
สระว่ายน้า สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนาม
แบดมินตัน สนามแข่งขันวอลเลย์บอล ฯลฯ
(มร.กพ.3.3-3-3)
2) การสร้างขวัญและกาลังใจ
2.1 มีกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ กองทุนสวัสดิการคณะครุศาสตร์
กองทุนเจ้าหน้าที่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต
AIA
2.2 กิจกรรมประเพณีวันสาคัญ เช่นปีใหม่
และการแข่งขันกีฬาประเพณีทเี่ ชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในองค์กร ระหว่างวันที่ 8-10
กุมภาพันธ์ 2563 (มร.กพ.3.3-3-5)
2.3 มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายผูส้ อนและสายสนับสนุนในทุกๆ ปีงบประมาณ
เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน เช่น การศึกษาดูงาน การอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะในการทางาน (มร.กพ.3.3-3-6) มีการ
สนับสนุนให้บุคลากรมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นโดยใช้

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

มร.กพ.3.3-3-1
ระเบียบว่าด้วยเกณฑ์การเข้า
พัก ภาพถ่ายบ้านพัก /
ภาพถ่ายอาคารที่พักอาศัย
มร.กพ.3.3-3-2 ภาพถ่ายรถ
ประจาคณะ /ส่วนกลาง
มร.กพ.3.3-3-3 ศูนย์ออกกาลัง
กายในร่ม
สระว่ายน้า

มร.กพ.3.3-3-5 ภาพถ่าย
กิจกรรมใหม่ และการแข่งขัน
กีฬาประเพณี
มร.กพ.3.3-3-6 งบประมาณ
พัฒนาบุคลากรทั้งสายผูส้ อน
และสายสนับสนุน ปีงบประมาณ
2562 และปีงบประมาณ 2563
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ผลดำเนินงำน
งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย (มร.กพ.3.3-37) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษ และการจัดทาผลงาน
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น (มร.กพ.3.3-38)
2.4 มีการยกย่องบุคลากรได้รบั รางวัล
“รางวัลข้าราชการดีเด่นประจาปี 2562 ประกาศ
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 (มร.กพ.3.3-3-9)
2.5 มีการยกย่องผู้สอนที่เป็นนักวิจัยดีเด่น
โดยให้คณะเป็นผู้คดั เลือก จานวน 6 ท่าน โดย
มอบรางวัลในงานราชภัฏวิชาการ ระหว่างวันที่
25 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (มร.กพ.3.3-3-10)
 4 มีระบบการติดตามให้บคุ ลากร
มหาวิทยาลัยจัดทาระบบติดตามให้บุคลากร
นาความรู้และทักษะที่ได้จาก
นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
การพัฒนามาใช้ในการ
1. สานักงานอธิการบดี ดาเนินการจัดทา
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
นวัตกรรมเกี่ยวกับระบบการบันทึกกิจกรรม /
ประชุม/อบรม/สัมมนา และการนาไปใช้ประโยชน์
สู่ระบบสารสนเทศพร้อมเผยแพร่
องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ และกาลังพัฒนาระบบให้
หน่วยงาน คณะ/สานัก/สถาบันได้เข้าใช้ระบบ
ดังกล่าว (มร.กพ.3.3-4-1)
2. ระบบผลงานทางวิชาการ
(มร.กพ.3.3-4-2)
3. ระบบการติดตามให้บุคลากรจัดทา
การเขียนวิเคราะห์ค่างานระดับบุคคล
และคารับรองการเขียนวิเคราะห์คา่ งานสู่เส้นทาง
ความก้าวหน้าด้วยกระบวนการจัดการความรู้
(มร.กพ.3.3-4-3)
 5 มีการกากับติดตามผลการ
มหาวิทยาลัยมีการกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนการบริหาร ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและการ
และแผนพัฒนาบุคลากร และ พัฒนาบุคลากร และการประเมินผลความสาเร็จ
การประเมินผลความสาเร็จของ ของแผน ดังนี้
แผน
1. มีการดาเนินการติดตามการพัฒนา
บุคลากรของคณาจารย์และบุคลากร

หลักฐำน
มร.กพ.3.3-3-7 ประกาศ
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาต่อ
มร.กพ.3.3-3-8 ระเบียบว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
รายได้เพื่อสนับสนุนการสอบ
วัดระดับความสามารถ
ภาษาอังกฤษ และการจัดทา
ผลงานทางวิชาการ
มร.กพ.3.3-3-9 ประกาศ
รายชื่อข้าราชการดีเด่น
มร.กพ.3.3-3-10 ภาพถ่าย
ผู้เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
มร.กพ.3.3-4-1
ระบบการบันทึกกิจกรรม /
ประชุม/อบรม/สัมมนา การ
นาไปใช้ประโยชน์
มร.กพ.3.3-4-2 ระบบผลงาน
ทางวิชาการ
https://mis.kpru.ac.th/aca
drank/?fbclid=IwAR3MiN4
E9qrfoHOOvMEObYUWe6j
6_A4bQhO6mNQ1VpezD1
zFxB-onvR7NNc
มร.กพ.3.3-4-3 สรุปผลการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้
การเขียนวิเคราะห์ค่างาน

มร.กพ.3.3-5-1 บันทึก
ข้อความการติดตามรายงาน
ผลการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรแก่ผู้บริหารระดับสูง
รอบ 12 เดือนและ 6 เดือน
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ผลดำเนินงำน
สายสนับสนุน ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ
12 เดือน (มร.กพ.3.3-5-1)
2. จัดทาแบบฟอร์มการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและอานวย
ความสะดวกในการติดตาม ไปยังคณะ สานัก
สถาบัน
3. มีการจัดทารายงานผลการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
(มร.กพ.3.3-5-2)
3.1 สรุปผลการประเมินตามแผน
ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน ดังนี้
มีตัวชี้วัดทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย จานวน 17 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 4 ตัวชี้วัด
3.2 สรุปผลการประเมินตามแผน
ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
สายวิชาการ
มีจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างการดาเนินการ 10 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน – ตัวชี้วัด
สายสนับสนุน
มีจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างการดาเนินการ 12 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน – ตัวชี้วัด

หลักฐำน
มร.กพ.3.3-5-2 รายงานผล
การพัฒนาบุคลากรตามแผน
กลยุทธ์การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรแก่ผู้บริหาร
ระดับสูง รอบ 12 เดือน และ
6 เดือน
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 6 มีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ผลดำเนินงำน
มหาวิทยาลัย มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงในปีงบประมาณ 2563
ดังนี้ (มร.กพ.3.3-6-1)
ผลกำรดำเนินงำนที่ไม่บรรลุ/
ข้อเสนอแนะ
1.ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก
2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีองค์ความรู้ และ
ทักษะการทางานแนวใหม่ หรือมี
คุณธรรมและจิตอาสา
3.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

4.ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

แนวทำงกำรปรับปรุง
1. มีงบสนับสนุน
ทุนการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
1. จัดโครงการจิตอาสา
พัฒนามหาวิทยาลัย
2. จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของทุกหน่วยงาน
จัดสวัสดิการดังนี้
1. มีโครงการตรวจ
สุขภาพประจาปีให้กับ
บุคลากร ได้แก่
ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างรวมถึง
พนักงานขับรถ
2. จัดโครงการ Kpru
ปันสุขให้นะ เพื่อ
ช่วยเหลือบุคลากร
(แม่บ้าน/นักการภารโรง)
และช่วยเหลือชุมชน
ท้องถิ่น
การดาเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณสมบัติ
การเข้าสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้น ดังนี้
1. จัดการประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับการประเมินค่า
งานของบุคลากร
2. จัดโครงการสัมมนาเป็น
คณะ “แผนพัฒนา
รายบุคคล
3. การจัดส่งวิเคราะห์
ค่างาน
4. การกากับติดตาม
แผนการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง

หลักฐำน
มร.กพ.3.3-6-1
รายงานผลการปรับปรุง
ในปีงบประมาณ 2563
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กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย (,)

เป้ำหมำยปีถัดไป

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนน 5



6 ข้อ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร

.....ข้อ

.....ข้อ

คะแนน.....

บรรลุเป้ำหมำย (,)

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :

ดร.มะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด

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

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน :

นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์
นางสาวกรรณิกา อินแผลง
นายวิทยา ศรีนรคุตร
นางสาวน้าทิพย์ สังข์ทอง
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด

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

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
.......................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
.......................................................................................................................................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี)
......................................................................................................................................................................................
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บทที่ 3
ส่วนสรุปผลการประเมิน
3.1 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวชี้วัด
คุณภาพ

เป้าหมาย

ประเมินตนเอง
ผลการดาเนินงาน
(ข้อ/บาท)
ตัวตั้ง

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

5

ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร สัดส่วน)
5 ข้อ คะแนน 5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

5

5 ข้อ คะแนน 5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

80%

80% คะแนน 4

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

5

5 ข้อ คะแนน 5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

6

6 ข้อ คะแนน 5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

5

5 ข้อ คะแนน 5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

5

6 ข้อ คะแนน 5

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

4.10

4.30 คะแนน 4.3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

5

5 ข้อ คะแนน 5

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

6

6 ข้อ คะแนน 5

ผลคะแนนประเมินตนเอง

4.83

หมายเหตุ
คณะกรรมการประเมิน
(เช่น เหตุผลของ
ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
คะแนน
(ข้อ/บาท)
เป้าหมาย
ประเมินโดย การประเมินที่ต่าง
คณะกรรมการ จากที่ระบุใน
ตัวตั้ง ผลลัพธ์
= บรรลุ
SAR)
(% หรือ
ตัวหาร สัดส่วน) x = ไม่บรรลุ

ผลคะแนนคณะกรรมการประเมิน

