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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessments Report : SAR) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน
ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2563-2566  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมและการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจของหน่วยงาน โดยการ
รายงานการประเมินตนเองเป็นขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดท าขึ้นตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2563-2566 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 8 ตัวบ่งชี้  
แบ่งเป็น ตัวบ่งชี้กระบวนการ (ตัวบ่งชี้ 1 - 6) ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี้ 7) และตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ตัวบ่งชี้ 8) โดยผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาการด าเนินงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  

  ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณะกรรมการประจ าส านัก และขอขอบคุณผู้บริหาร 
หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้ประสบความส าเร็จและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการของส านักงานอธิการบดี
ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

โครงร่างองค์กร (OP) 

1.  ลักษณะองค์กร 
ก.  สภาพแวดล้อมขององค์กร  
  ตามท่ีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่  15 มิถุนายน  2547 เป็นต้นมา  มีผลท าให้มีการ
แบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น  10 หน่วยงาน  และส านักงานอธิการบดี เป็นหนึ่งในหน่วยงาน
ดังกล่าว  ปัจจุบัน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี แบ่งโครงสร้างประกอบด้วยงานต่าง ๆ  ดังนี้  
 1) งานธุรการ   
 2) งานเลขานุการ 
  3) งานการเงิน   
  4) งานพัสดุ 
  5) งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
  6) งานประชาสัมพันธ์   
  7) งานอาคารสถานที่    
   8) งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
  9) งานบริหารทั่วไป   
  10) งานยานพาหนะ   
  11) งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสนอ.  
  12) งานพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมงานสวัสดิการ   
  13) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  14) งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน  
  15) งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
  โดยมีหน้าที่ที่ส าคัญ ในการให้บริการและอ านวยความสะดวกตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานสีเขียวสู่หน่วยงานและชุมชนส่งเสริมการ  
เป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม และส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่สากล 
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 (1) ผลิตภัณฑ์/บริการ  
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยฯ  
โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่  
ตาราง OP1 ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ผลิตภัณฑ์และบริการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
การให้บริการด้านงานเอกสารหนังสือราชการ งานธุรการ/งานเลขานุการ 
การให้บริการสอบถามข้อมลูต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและการ
บริการข้อมลูข่าวสาร   

งานประชาสัมพันธ์ 

การให้บริการรับช าระค่าศึกษาเล่าเรียน,การยืมเงินทดรองจ่าย งานการเงิน 
การให้บริการด้านการจัดซื้อจดัจ้าง,การยืมทรัพยส์ิน 
ของทางราชการ 

งานพัสด ุ

การให้บริการงานรับสมัครงาน,สวสัดิการ,สิทธิประโยชน์, 
การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 

การให้บริการจัดสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก กองกลาง ส านักงานอธิการบดี/งานอาคารสถานท่ี 
การให้บริการยานพาหนะรถรับส่ง งานยานพาหนะ 
การให้บริการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณไ์ฟฟ้า งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
การให้บริการงานซ่อมอาคารและประปา งานอาคารสถานที ่

 
ซึ่งผลิตภัณฑ์คือผลการด าเนินงานและโครงการที่บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงแต่ละหนว่ยงานมีการพัฒนางานบริการ 
อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน หมายถึง ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา 
ตามความสะดวก อย่างไรก็ตาม ทุกงานบริการต้องตระหนักถึงความส าคัญของการบริการมากขึ้นและหันมา
ให้บริการเป็นกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดเพ่ือดึงดูดลูกค้าให้มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสร้างความ
พึงพอใจให้กับนักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 
 
 (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์  และค่านิยม 
  วิสัยทัศน์ กองกลาง ส านักงานอธิการดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มี
คุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ปี 2564 
  พันธกิจ (Mission) : 
  1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานสีเขียวสู่หน่วยงานและชุมชน 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม และ
ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่สากล 
  ค่านิยม  
  G - Teams ประกอบด้วย 
  G : General affair กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
  T : Teamwork การท างานเป็นทีม ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันอันจะมุ่งสู่ความส าเร็จของหน่วยงาน 
  E : efficiency การท างานและการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ  
  A : Accuracy การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง แม่นย า เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ของสังคม  
  M : Management การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  S : Service mind บุคลากรมีจิตบริการ และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อคนทั้งองค์กร 
   
  สมรรถนะหลักขององค์กร 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความโดดเด่นตามพันธกิจที่สามารถน ามาเป็น
สมรรถนะหลักให้องค์กร 3 ด้าน คือ 1) การให้บริการและค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานสีเขียว 2) จัดหาและน าแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการและการให้บริการ 3) การประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและลูกค้า  
 
 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีผู้บริหารและบุคลากรรวมทั้งหมด 109 คน จ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
ตาราง OP2 ประเภทของบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) การศึกษา 
ข้าราชการ 6 คน ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกอง 1 คน ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก หัวหน้างาน 3 คน  
ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอก 1 คน  
ระดับปริญญาตรี 1 คน และระดับอนุปริญญา 1 คน 
ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
และพนักงานราชการ   

34 คน หัวหน้างาน 7 คน ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน 
ปริญญาโท 5 คน ปริญญาตรี 1 คน ผู้ปฏิบัติงาน 27 คน 
ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท 4 คน และระดับปรญิญาตรี 
23 คน 



10 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) การศึกษา 
ลูกจ้างประจ า 7 คน ผู้ปฏิบัติงาน 7 คน ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าปรญิญาตร ี
ลูกจ้างช่ัวคราว 62 คน ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน 18 คน ส าเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ผู้ปฏิบตัิงานภาคสนาม 44 คน ส าเร็จการศึกษา 
ต่ ากว่าระดับปรญิญาตร ี

 
   - ปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมุ่งมั่นในการท างาน จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ได้แก่ บุคลากร
ต้องได้รับความรู้ ทักษะในวิชาชีพ และเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ตามสายงาน มีการเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็น มีวัฒนธรรมองค์กรในการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา
หน่วยงานหรือการจัดกิจกรรม รวมถึงสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ความมั่นคงต่าง ๆ ที่พร้อมจะพัฒนาให้
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จ และช่วยกันสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี สร้างชื่อเสียงให้กับ
หน่วยงาน  
 (4) สินทรัพย์ 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีสินทรัพย์ที่เป็นอาคาร จ านวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14) จ านวนพื้นที่ 10,105 ตารางเมตร (พ้ืนที่ส านักงาน รวมพ้ืนที่รอบส านักงานท่ีเกี่ยวข้อง) 
ภายในอาคารมีห้องประชุมภาพและเสียง จ านวน 3 ห้องประชุม (ชั้น 4 ชั้น 8 ชั้น 9) อาคารหอประชุมทีปังกร 
รัศมีโชติ ชั้น 2 (งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน) ส านักงานอาคารสถานที่ (งานอาคารสถานที่) อาคารส านักงาน
วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน และอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 12 ชั้น 1- 6 โดยจัดพ้ืนที่ท างานเป็นห้อง
ส านักงานที่มีอากาศถ่ายเท แบ่งสัดส่วนเฉพาะ มีเก้าอ้ีผู้มาติดต่อสอบถาม มีจุดให้บริการ และเป็นอาคารเรียน 
นอกจากนี้ ยังจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ PC คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เครื่องพิมพ์
เอกสาร และระบบ E – Meeting อย่างครบถ้วน  
 (5) สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการภายใต้กฏระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ตาราง OP3 การด าเนินงานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

กฎระเบียบ ,ข้อบังคับ งานที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ทุกงานในกองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา งานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการ 
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและ
ด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกับการป้องกันและระงับ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี/งานอาคารสถานท่ี 
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กฎระเบียบ ,ข้อบังคับ งานที่เกี่ยวข้อง 
อัคคีภัย พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561,
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน้ าทิ้ง จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548  ,พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550,กฎกระทรวงสุขลักษณะ
การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560,พระราชบัญญตัิควบคุม
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560,กฎหมายควบคุมอาคาร 

 

มาตรฐานการควบคมุภายในส าหรบัหน่วยงานของรัฐ ทุกงานในกองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทุกงานในกองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ทุกงานในกองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
พรบ.วินัยการเงินการคลัง 2561 งานการเงิน 
พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535  
และแก้ไข 2550 

งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 งานประชาสัมพันธ์ 
พรบ.การจดัซื้อจัดจ้างและการบรหิารสูภ่าครัฐ 2560 งานพัสด ุ

 
ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
 (1) โครงสร้างองค์กร 
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดยมีผู้อ านวยการกองกลาง เป็นผู้บังคับบัญชา และก ากับดูแลโดยกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี (มีการรายงานผลการด าเนินงานปีละ 2 ครั้ง) ก ากับโดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร งานวิเทศ
สัมพันธ์และกิจการอาเซียน ก ากับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
(ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งย้ายสังกัดมาอยู่ได้เพียง 3 เดือน จึงไม่ขอน าผลการด าเนินมารวม) ก ากับดูแลโดยรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ 
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กองกลาง 

 

ส านักงานอธิการบดี 

งานการเงิน 

 

งานธุรการ งานเลขานุการ 

 

งานพัสดุ 

 งานการเจ้าหน้าที่และ

นิติการ 

• งานอาคารสถานที่ 

 
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์

พลังงาน 

• งานบริหารทั่วไป 

 

งานประชาสัมพันธ์ 

 

 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 

 

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

งานพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

(Green Office) 

งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับสนอ. 

งานสวัสดิการ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานยานพาหนะ 

 

กรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกัน

คุณภาพและบริการวิชาการ 
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  (2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจ าแนกลูกค้า โดยการจ าแนกตามงานการให้บริการของหน่วยงาน
จากการเก็บข้อมูลตลอดปีงบประมาณ ซึ่งจ าแนกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป  
กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มบุคลากร และกลุ่มหน่วยงานราชการ 
ตาราง OP4 กลุ่มลูกค้าและความคาดหวัง 

กลุ่มลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง  
นักศึกษา/นักเรยีนทุกเพศ ทุกวัย 1. ต้องการรับทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลัย  

2. การรับสมัครเรียน ทุนการศึกษา  
3. มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
4. การรับบริการด้านจดหมาย  
5. การช าระค่าศึกษาเล่าเรียนทีส่ะดวกรวดเร็ว  
6. การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

ประชาชนท่ัวไป 1. ต้องการข้อมูลติดต่อสอบถามตา่ง ๆ รายละเอียดทั่วไปของมหาวทิยาลัย  
2. การพัฒนาร่วมกันด้านจติอาสาในชุมชนท้องถิ่น 

หน่วยงานราชการอื่น ๆ 1. ต้องการข้อมูลติดต่อสอบถามตา่ง ๆ เกี่ยวกับหนังสือราชการ  
2. การร่วมมือกันด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

บุคลากร 1. ต้องการรับบริการซ่อมแซมทรพัย์สิน อาคาร ไฟฟ้า 2. บริการรถรับ - ส่ง  
3. บริการจัดสถานท่ีและนิทรรศการ  
4. บริการยืมทรัพสินย์ทางราชการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
บุคลากร 1. ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการของบุคลากรที่ได้รับ  

2. ความรวดเร็วในการแก้ไขปญัหาและคณุภาพในการบริการ  
ผู้ประกอบการ 1. ต้องการข้อมูลการจดัซื้อจัดจ้าง  

2. การซื้อขายสินค้าและบริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ไมผ่ิดต่อกฎหมาย 
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  (3) ผู้ส่งมอบพันธมิตร และคู่ความร่วมมือ  
  หน่วยงานที่เป็นพันธมิตร ได้แก่ หน่วยงานภายใน คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง  
  หน่วยงานภายนอก ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ตาราง OP5 หน่วยงานพันธมิตร 

หน่วยงานพันธมิตร  บทบาท ช่องทางการสื่อสาร 
หน่วยงานภายใน คณะ/ส านัก/สถาบัน/
กอง 

ติดต่อสอบถามและบริการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับหนังสือราชการ โครงการ/
กิจกรรม สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ 

หนังสือราชการ 
โทรศัพท์ ขอความอนุเคราะห์ส่วนตัว 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง และ
ให้บริการ ด้านอื่น ๆเช่น ซ่อมระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ตัดต้นไม้แนวสายไฟแรงสูง
แรงต่ า ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า การออกแบบ
และเขียนแบบระบบไฟฟ้า การตดิตั้ง
ระบบไฟฟ้าแรงสูง การขยายเขต ระบบ
ไฟฟ้า แรงสูง เข้าแตล่ะอาคาร 

หนังสือราชการภายนอก โทรศัพท์แจ้ง
ขอใช้บริการ ผ่านเบอร์ 055 711 181 
ขอความอนุเคราะห์ส่วนตัว ช่องทางไลน ์

ประชาสมัพันธ์จังหวัด การด าเนินงานด้านการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารภายในองค์กร 

หนังสือราชการ 
โทรศัพท์ ขอความอนุเคราะห์ส่วนตัว 

 
  หน่วยงานคู่ความร่วมมือ ได้แก่ ผู้รับเหมาต่าง ๆ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลาม  
ตาราง OP6 หน่วยงานคู่มือความร่วมมือ 

หน่วยงานคู่ความร่วมมือ บทบาท ช่องทางการสื่อสาร 
ผู้รับเหมาตา่ง ๆ MOU การจดัซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม Green Office 
หนังสือสัญญา/หนังสือราชการ/
โทรศัพท์/ด้วยตนเอง 

ธนาคาร MOU สวสัดิการด้านสินเช่ือ 
กับบุคลากร 

หนงัสือการลงนามความร่วมมือ 
หนังสือราชการ/โทรศัพท์/ด้วยตนเอง 

หน่วยงานคู่ความร่วมมือ บทบาท ช่องทางการสื่อสาร 
ไทรเด้นท์อินเทลลเิจนซ์เซอร์วิส จ ากัด MOU ในการจดัท าระบบบริหารจดัการ

อาคารและครภุัณฑป์ระจ าอาคาร เป็น
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

E-mail/โทรศัพท ์

กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลยัมหิดล 

การท างานร่วมกันในการด าเนินงาน
โครงการส านักงานสีเขยีว (Green 
Office) 

E-mail/โทรศัพท/์หนังสือราชการ 
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2. สถานการณ์ขององค์กร 
 ก .สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
  ปัจจุบันกองกลาง ส านักงานอธิการบดียังไม่ก าหนดคู่เทียบ  

ข .บริบทเชิงกลยุทธ์ 
  (1) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
  1) รักษาภาพลักษณ์ของการบริการ 2) ความสามารถในการเป็นGreen University 
เป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบงานด้านบริการ ระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามมาตราฐานสากล  
เพ่ิมแนวทางการด าเนินงานสีเขียวให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯอย่างทั่วถึง โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงาน 
ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการเป ็น Green University และรักษามาตรฐาน 
ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ในก ากับดูแลอาคารของ
หน่วยงานส านักงานอธิการบดี ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับเหรียญทอง  
เป็นอาคารต้นแบบการด าเนินการส านักงานสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมยังด าเนินงานเชิญชวน 
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการด าเนินงานสีเขียวให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯอย่างทั่วถึง  โดยได้มีหน่วยงาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมเกียรติในก ากับส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินส านักงาน 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับเหรียญทอง เช่นกัน 
 (2) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
   ความได้เปรียบของกองกลาง คือ การได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับและการประสานงาน 
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 
 
  ค. บริบทเชิงกลยุทธ์  
  ตาราง OP7 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่ใช้ 
PDCA ทุกงานในกองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
Knowledge Management ทุกงานในกองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ทุกงานในกองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
การรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ปลีะ 2 ครั้ง และได้รับข้อเสนอแนะมา
เป็นแนวทางการปรับปรุง 

กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
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  รางวัลแห่งความภูมิใจที่ได้รับ  
 
ตาราง OP8 การได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจ 

รางวัล หน่วยงานผู้ได้รับรางวัล 
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคณุ G - Green ส านักงาน 
สีเขียว ในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) 

กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

รางวัลการจดัการพลังงานดีเด่น งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
รางวัล “เพชรพัสดุ” งานพัสด ุ
รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง ระดับดี ปีงบประมาณ 2563 

งานพัสดุ/งานการเงิน 

รางวัลองค์กรปลอดโฟมระดับจังหวัด (เหรียญทอง) กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคณุส าหรบัหน่วยงานที่ผ่านการ
ประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานไปยังบุคลากร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมน าไปสู่การปฏิบัติงาน 
 2. มีการจัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ชัดเจน  ที่อาจประกอบด้วย
หัวข้อเรื่องที่ติดตาม ผู้รับผิดชอบ  เครื่องมือหรือวิธีการ  ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ และ
ข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          3. มีการเลือกใช้หรือบูรณาการข้อมูล/สารสนเทศเพ่ือใช้ในการติดตามการปฏิบัติงาน  
และมีการติดตามความก้าวหน้าตามตัววัดการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไม่น้อย
กว่า 4 ครั้งต่อปี 
 4. มีการสื่อสารแบบสองทางและส่งเสริมการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและลูกค้า  
รวมทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งม่ันปฏิบัติงานเพ่ือให้มีผลด าเนินการที่ดี 
 5. ผู้น าระดับสูงและคณะกรรมการก ากับดูแลองค์กรด าเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ และสามารถอธิบายการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

 

 (เกณฑ์ 1) มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานไปยังบุคลากร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมน าไปสู่การปฏิบัติงาน 
   กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการน าผลประเมินการปฏิบัติงานมาทบทวนและปรับปรุง 
แผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมของหน่วยงานเป็นประจ าทุกป ีเนื่องจากในแต่ละปีมหาวิทยาลัย 
มีการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์มาโดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ผู้บริหารของหน่วยงาน จึงได้น าเสนอแนวทางการบริหารสู่ความส าเร็จในแต่ละตัวชี้วัด 
โครงการ และงานประจ าให้แก่หัวหน้างานต่าง ๆ ในกองกลาง ตลอดจนก าหนดให้ผู้บริหารระดับหัวหน้างานทุกคน
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนน าเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มั่นใจว่า ทุกงานของกองกลางจะด าเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ดังกล่าว หลังจากได้ข้อสรุปวิสัยทัศน์ และค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานแล้ว ผู้บริหารของ
หน่วยงานได้ถ่ายทอดข้อความวิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปยังบุคลากรทุกระดับ ด้วยการประชุมบุคลากรในกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 และเพ่ือให้มีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องจึงได้ก าหนดให้มีการ



18 

 

จัดท าแผ่นป้ายข้อความวิสัยทัศน์และค่านิยม หน้าป้ายประชาสัมพันธ์ของแต่ละงาน ทั้งยังมีการเผยแพร่ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรรับรู้ รับทราบและมีส่วนร่วมในความส าเร็จของหน่วยงาน  
โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จให้เป็นส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานประจ าปีของบุคลากร และตอบสนองต่อ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลักอย่างเปิดเผยต่อ
สาธารณชนบนเว็บไซต์ กองกลางhttps://ga.kpru.ac.th/doc/planGA2564.pdf  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กร จากกระบวนการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยและ 
ของหน่วยงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานต่าง ๆ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และท า
การประเมินผลการด าเนินงานรายไตรมาส โดยจะน าผลการด าเนินงานต่าง ๆ รวบรวมมาน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเพ่ือทบทวนและปรับปรุงให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
โดยมีกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยมหลักและผลการด าเนินงาน ดังนี้ 1) จัดประชุมหัวหน้างานเพ่ือสรุปผล
การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ พร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 2) ก าหนดให้แต่ละงานประชุมผู้ปฏิบัติงาน 
ภายในงานเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือสรุปติดตามผลการท างาน ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข 3) มีการให้
รายงานผลการปฏิบัติงานและการด าเนินงานต่าง ๆที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง 4) มีการวัดและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ และการประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยงานทุกงาน 5) ปรับปรุงและทบทวนการด าเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ และจากการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ท าให้บุคลากรสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
มีความสามารถในการรับรู้เรื่องแผนปฏิบัติราชการ การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับบุคลากรประจ างานในการท างาน และรวมถึงประสบการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย จนได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ G - 
Green ส านักงานสีเขียว ในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) การจัดการพลังงานดีเด่น  รางวัล “เพชรพัสดุ” รางวัล
องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับดี ปีงบประมาณ 2563 รางวัลองค์กร
ปลอดโฟมระดับจังหวัด (เหรียญทอง) และสามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ส านักงานสีเขียวให้กับหน่วยงานที่จะเข้าสมัครโครงการส านักงานสีเขียวในทุก ๆ ปี ซึ่งปีงบประมาณ 2563 
 ได้ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมเกียรติในก ากับส านักศิลปะและวัฒนธรรม ใน
การด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว จนได้ผ่านเกณฑ์ประเมินส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับเหรียญ
ทอง อีกท้ัง ได้มีการจัดท าคู่มือโครงการส านักงานสีเขียวจากเว็ปไซต์ ไปใช้อย่างเป็นทีป่ระจักษ์ เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่ทั่วถงึทั้งองค์กรสู่การพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในอนาคต 
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  แผนการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และการเลือกใช้หรือบูรณาการข้อมูล/สารสนเทศ 
(เกณฑ์ 2, 3) การติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ถูกพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่องในทุก ๆ ปี จากผู้บริหารและหัวหน้างานที่ได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายและจัดท าแผนการติดตามการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา ในการรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
โดยในปีงบประมาณ 2564 ผู้บริหารและหัวหน้างานได้น าข้อมูลจากผลการประเมินต่าง ๆ มาประกอบการระดม
ความคิด  ได้แก่ ผลการพัฒนาบุคลากร การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ไม่ครบจ านวนชั่วโมงท่ีก าหนด  
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ไม่มีการเก็บสถิติขอ้มูลผู้มาขอใช้บริการประจ างาน การจัดท างานวิจัย
สายสนับสนุนที่ไม่ต่อเนื่อง ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ส่งผลให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการไม่บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เป็นต้น จากกรณีดังกล่าวท าให้หัวหน้างานเห็นช่องทางในการติดตามงาน ประกอบกับมีความ
คาดหวังจะยกระดับผลการด าเนินงานและการพัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น จึงได้มีการประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท า
แผนการติดตามผลการด าเนินงานและการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน และริเริ่มให้มีการพัฒนาการเก็บข้อมูล
พัฒนาบุคลากรให้เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการติดตามเพ่ือวัดและประเมินผลการเข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา รายบุคคล/ชั่วโมง การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดในแผนสู่ระบบการรายงานผล
ประเมินตามแผนปฏิบัติราชการ E-SPR การรายงานผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในการบริหาร
จัดการในการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ได้มีการติดตามการรายงานความก้าวหน้าตามผลการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ไตรมาสละ 4 ครั้ง และปีละ 2 ครั้ง ของผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปัจจุบันการด าเนินการติดตามผล
การด าเนินงานต่าง ๆ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานและมีระบบสารสนเทศไว้ใช้ในการติดตามผล
การปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร ท าให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจและเห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น 
  1) การติดตามการเขียนวิเคราะห์ค่างานให้กับบุคลากรของส านักงานอธิการบดี  พบว่า บุคลากร 
สายสนับสนุน สังกัดส านักงานอธิการบดี สามารถขับเคลื่อนบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักงานอธิการบดี 
ให้เข้าสู่กระบวนการการขอมีต าแหน่งที่สูงขึ้น และได้รับต าแหน่งระดับช านาญการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 16 คน  
จากจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 59.26 ซึ่งคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้สรุปผลการด าเนินงาน และแนวทาง
ในการด าเนินงานต่อไป เรื่อง การเตรียมความพร้อมส าหรับการเขียนสมรรถนะหลักเพ่ือขอมีต าแหน่งที่สูงขึ้น  
เป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ เช่น คณะครุศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ คู่มือการเขียนวิเคราะห์ค่างาน เรื่องเทคนิค  
การเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากเพ่ือนถึงเพ่ือน มีบุคลากรจากภายนอกส านักงานอธิการบดี หลายหน่วยงาน  
ขอน าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินการเขียนวิเคราะห์ค่างานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  และมีการ Download  
ไฟล์คู่มือจากเว็ปไซต์ ไปใช้อย่างเป็นประจักษ์  
  2) จากการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนความเสี่ยง เรื่อง  เแนวโน้มการถูกเลิกจ้างของบุคลากรสายสนับสนุน  และจากผล
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การด าเนินตามแผนการลดหรือควบคุมความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 20 (สูงมาก) ซึ่งส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลง 
คือ ระดับความเสี่ยง 10 (สูง) โดยมีแผนงานหรือกิจกรรม คือ 1. จัดท าโครงการ KPRU RODE SHOW มีความ
คืบหน้า ร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผน 2. จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มีความ
คืบหน้า ร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผน 3. บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมหรืออบรม
ผ่านระบบออนไลน์ มีความคืบหน้า ร้อยละ 80 ด าเนินการเป็นไปตามแผน และได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารและคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีในปีถัดไป โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการ
อบรมหรืออบรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะด้านสาขาวิชาชีพ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอย่างทั่วถึงทุกสาขาและทุกหน่วยงาน และมีการพัฒนาแนวปฏิบัติ
ที่ดีระบบพัฒนาบุคลากร ไปยังคณะ/สถาบัน/ส านัก ภายในมหาวิทยาลัย โดยระบบก าหนดให้บุคลากรด าเนินการ
กรอกข้อมูลการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้บริหารตัดสินใจในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการท างาน และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการประชุม อบรม ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
  3) การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และท าการประเมินผลการด าเนินงานรายไตรมาส โดยจะน าผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ รวบรวมมาน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเพ่ือทบทวนและปรับปรุง 
ให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้  
  ตารางที่ 1.2-1 ตารางสรุปคะแนนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2561 -2564 
 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
4.12 4.08 4.48 3.21 

 

  โดยมีการวางแผนให้การด าเนินงานตามตัวชี้วัดมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น ไดม้ีการทบทวนผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดไตรมาสละ 1 ครั้ง  ดังนี้ 1) จัดประชุมหัวหน้างานเพื่อสรุปผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 

พร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 2) ก าหนดให้แต่ละงานประชุมผู้ปฏิบัติงานภายในงานเดือนละ 1 ครั้ง  

เพ่ือสรุปติดตามผลการท างาน ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข 3) มีการให้รายงานผลการปฏิบัติงานและ

การด าเนินงานต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 4) มีการวัดและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลความพึง

พอใจของหน่วยงานทุกงาน 5) ปรับปรุงและทบทวนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
 

 



21 

 

  4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ได้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
โดยจัดท าปฏิทินการเบิกจ่ายรายไตรมาส รวบรวมและสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย จนได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับดี 
ปีงบประมาณ 2563 
  5) คุณภาพการให้บริการของแต่ละงาน ซึ่งการด าเนินการจะจัดให้ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย
เข้าประเมินความพึงพอใจ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อน าผลมาปรับปรุงและพัฒนางาน โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ 
ในแต่ละปี ดังนี้  ตารางที่ 1.2-2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 

ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ย แสดงระดับความพึงพอใจ 
2560 4.084 มาก 
2561 4.051 มาก 
2562 4.318 มาก 

 
จากกระบวนการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวท าให้กองกลาง มีแผนพัฒนาการให้บริการ ดังนี้  
   1. ลดขั้นตอนการให้บริการ “1 กลุ่มงาน 1 กระบวนงาน” 

    2. แผนการให้บริการแบบมุ่งเน้นจิตบริการ 

    3. แผนการจัดท าข้อมูลเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับผู้รับบริการ ให้มีความชัดเจน เช่น  
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกจุดบริการ ป้ายแสดงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ ป้ายแสดงขั้นตอนการท างาน 

    4. แผนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

ทั้งนี้ จากแผนการติดตามและการประเมินผลการติดตามดังกล่าว สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
 (เกณฑ์ 4) มีการสื่อสารแบบสองทางและส่งเสริมการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและลูกค้ารวมทั้งมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อให้มีผลด าเนินการที่ดี 
  โดยผู้บริหารสื่อสารกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายประกาศ เสียงตามสาย 
โทรศัพท์ สายตรงผู้อ านวยการ ประชุมหัวหน้างานและบุคลากร ดังรูป 1.4-1 เพ่ือสร้างวัฒนธรรม ความรัก  
ความสามัคคีกันภายในหน่วยงาน การสื่อสารสองทางอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นทางการประชุม ณ ที่ตั้ง  
ให้กับบุคลากรได้รับทราบ การเปิดกล่องรับฟังความคิดเห็น สายตรงผู้อ านวยการ เพื่อรับข้อเสนอแนะหรือรับข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ จากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไป  แต่เนื่องจากปีท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ประสบปัญหา
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การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงท าให้การด าเนินงานการสื่อสารมีความล่าช้า โดยในปีงบประมาณ 
2564 จากการสื่อสารดังกล่าวข้างต้นยังไมต่อบสนองต่อการเข้าถึงข้อมูล หรือการได้รับความคิดเห็นโดยตรง  
ท าให้ผู้บริหารมีแนวคิดส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิผล การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด าเนินงาน เช่น การเลือกใช้ Line จัดตั้งกลุ่ม Line ตามภารกิจส าคัญและ
เร่งด่วน การจัดการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม 
Zoom  
ตารางที่ 1.4-1 ช่องทางการสื่อสารของผู้บริหาร 

ช่องทาง วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ความถี่ สื่อสารสองทาง 
ป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารส าคัญและ

ทั่วไป 
คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ประชาชน 

ทุกวัน สายตรง พูดคุย 

เสียงตามสาย แจ้งข่าวเร่งด่วน ส าคญั คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ประชาชน 

ทุกวัน สายตรง  

โทรศัพท ์ ประสานงาน รับฟัง
ข้อคิดเห็นจาก
สาธารณะ 

บุคลากร ประชาชน ตลอดเวลา พูดคุย โดยตรง 

สายตรงผู้อ านวยการ รับทราบข้อเสนอแนะ/
ข้อร้องเรียนทั่วไป/ข้อ
ร้องเรียนการทจุริต 

คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ประชาชน 

ทุกสัปดาห ์ สายตรง 

ประชุมหัวหน้างาน
และบุคลากร 

แจ้งข่าวส าคัญ/
รายงานผลการ
ด าเนนิงาน 

บุคลากร รายไตรมาส พูดคุย โดยตรง 

  ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้มีการทบทวนเพ่ือให้แน่ใจว่าช่องทางสามารถท าให้บุคลากรและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง รวดเร็ว กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

มีการตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีการสื่อสารเหล่านี้ จากความส าเร็จในการท างานด้านการดูแลผู้มารับบริการ  

ผลการประเมินความพึงพอใจ และผลการประเมินภาพลักษณ์องค์กร เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ตามข้อเสนอแนะ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานตามข้อร้องเรียนทั่วไปและข้อร้องเรียน

การทุจริตที่ได้รับอย่างเป็นระบบ อีกท้ัง ผู้บริหารได้มีการเสริมสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร 

มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams พัฒนาตนเองด้วยการอบรม

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom กับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า 

ในการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจากวิธีการสื่อสารแบบสองทางและวิธีการส่งเสริมให้บุคลากร 

มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพ่ือให้มีผลด าเนินการที่ดีนั้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานยังคงมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
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และการจัดท ากิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามปฏิทินที่ก าหนด เช่น  

  ตารางที่ 1-4-2 ตารางผลการด าเนินงานตามช่องทางการสื่อสาร 

การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) ช่องทางการสื่อสาร 
การปฏิบัติงานตามภาระงานประจ า 
 

ร้อยละ 100 
มีการปฏิบตัิงาน และการให้บริการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที และ
เป็นไปตามระยะเวลา 

หนังสือราชการผ่านระบบส านักงาน
อัตโนมัติ (E-office) ณ ท่ีตั้ง ผ่าน Line 
ประจ างาน /โทรศัพท์  

การด าเนินการจัดกจิกรรมต่าง ๆ  
ตามแผนปฏิบัตริาชการและที่ได้รบั
มอบหมาย 

                ร้อยละ 90 
มีการจัดกจิกรรมต่าง ๆ เป็นไปตาม
แผนและต่อเนื่อง ยกเว้น กิจกรรมที่
ออกนอกพ้ืนท่ีเหตุจากการแพรร่ะบาด
ของไวรัสโคโรน่า 2019 ได้แก่ โครงการ
ตรวจสุขภาพประจ าป ี

หนังสือราชการผ่านระบบส านักงาน
อัตโนมัติ (E-office) ผ่าน Line หน่วยงาน/
โทรศัพท ์

การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร               ร้อยละ 100 
มีการให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
ออนไลน์ท้ังหน่วยงานภายในและ
ภายนอกผ่านโปรแกรม Zoom 

หนังสือราชการผ่านระบบส านักงาน
อัตโนมัติ (E-office) ผ่าน Line หน่วยงาน/
โทรศัพท/์ผา่นโปรแกรม Zoom 

  ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ส่งผลในการปฏิบัติงาน การให้บริการ เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วและ

ยังคงมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและ

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 

 (เกณฑ์ 5) ผู้น าระดับสูงและคณะกรรมการก ากับดูแลองค์กรด าเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ และสามารถอธิบายการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
   ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี น าหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ มาเป็นแนวทางในการ
บริหารราชการของหน่วยงาน การจัดการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม โดยตระหนักถึง
ผลประโยชน์และความต้องการของชุมชนแวดล้อม ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานด าเนินการ
อย่างถูกต้อง ซึ่งมีภาระหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ด้วยความ
โปร่งใส จากการด าเนินงานที่ผ่านมาผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
   1. การจัดประชุมหัวหน้างานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ต่อการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรม 
    2. ก าหนดภาระหน้าที่ตามหลักความรับผิดชอบของแต่ละงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นธรรม 
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    3. ด าเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
    4. มีการก าหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยก าหนดเป็นนโยบายส านักงานสีเขียว 
   5. มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    6. มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหน่วยงาน 
และมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และน าผลมาปรับปรุง 
    7. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีปีละ 2 ครั้ง  
    การด าเนินงานต่าง ๆ ผู้อ านวยการได้ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงการด าเนินงาน 
ต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ส าหรับการขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน
ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานต่าง ๆ  ซ่ึงหน่วยงานภายในกองกลาง ที่ได้ร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานและ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จะด าเนินการดังนี้  
    1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้แสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
   2) มีการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต  
  จากการด าเนินงานของหน่วยงานส่งผลถึงความประสบความส าเร็จในการก ากับดูแลในประเด็นที่ส าคัญ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ความรับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
  2) การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามพันธกิจ  
  3) การจัดท าแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  4) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการรายงานผลการร้องเรียนการทุจริต  
  5) การปฏิบัติตามกฎหมาย  
  6) การมีคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการเป็นไปตามข้ันตอน มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และถูกต้อง 
ตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  ซึ่งการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ มีความสอดคล้องกับการแสดงเจตจ านงการบริหารงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  รวมถึงให้การบริหารจัดการในภาครัฐปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบและเกิดธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
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ตัวบ่งชี้ 2 กลยุทธ์และการบริหารหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพันธกิจของหน่วยงาน 
และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร  และจัดให้มีระบบก ากับติดตาม  
ประเมิน  และการรายงานผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ  เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
4. มีกระบวนการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายและรายได้ในการบริหารงานของหน่วยงานเพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่า  ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
5. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินการการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานตามปกติ ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมิน
คุณภาพ 

  การพัฒนาแผนกลยุทธ์และการถ่ายทอดแผน (เกณฑ์ 1 , 2) 

  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี อยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานในส านักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วย
กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา และกองนโยบายและแผน ซึ่งมีคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีก ากับดูแล
การปฏิบัติราชการ โดยมีการทบทวน ปรับปรุง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี
ให้สอดรับกับแผนฯของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากน าผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
หน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (รอบ 12 เดือน) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ผลการด าเนินด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนฯ เพื่อเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยฯมีการปรับปรุง SWOT ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายใหม่ หน่วยงานจึงได้ปรับแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย การด าเนินงานใหม่ ให้เกิดความท้าทายในการ
ปฏิบัติงาน  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและระดมความคิดของบุคลากรต่าง ๆ ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนระดับส านักเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการจัดประชุม 
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เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2563  เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 14 มี ซึ่งผลจากการประชุม
ดังกล่าวท าให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี เพื่อถ่ายทอดไปยังทั้ง 3 กอง  
ต่อมากองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานอธิการบดี น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  
ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุม ชั้น 4  อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14) และแบบการประชุมออนไลน์ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้สามารถชี้น าและเป็น
กลไกก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้เกิดผลการ
วิเคราะห์ SWOT ที่สามารถน าใช้ก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง เหมาะสม จนเกิดเป็นวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมายที่สอดคล้องกัน โดยมีการก าหนดแนวทางและโครงการในการปฏิบัติงานตามกรอบเวลาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ดังกระบวนการที่แสดงตามตารางที่  
2.1-1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 

ล าดับ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง วัน /เดือน/ปี  ผลที่ได้ 
1 จัดเตรียมข้อมลูต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2561-2565 เพื่อ
ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้แก ่
- แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง) 
- ข้อมูลพื้นฐานและผลการด าเนินงาน ระยะ 3 ปีท่ี
ผ่านมา 
- นโยบายและยุทธศาสตรต์่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- รายงานผลตัวช้ีวัดตามแผนกลยทุธ์/แผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 
เดือน) 

งานบริหาร
ทั่วไป 

กองกลาง 

ก.ค. 63 ผลการด าเนินงานท่ีผ่าน
มาและสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อทบทวนแผนระดับ
ส านัก 

บุคลากรสังกัด
ส านักงาน
อธิการบด ี

ก.ย. 63 ผลการวิเคราะห์ SWOT 
กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
และพันธกิจ 

3 น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการประชุมมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปี 2561-2565  

งานบริหาร
ทั่วไป 

กองกลาง 

ก.ย. 63 )ร่าง (แผนกลยุทธ์ระดับ
ส านัก )ฉบับปรับปรุง(  

4 ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักสูก่ารจัดท า (ร่าง) 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

งานบริหาร
ทั่วไป 

กองกลาง 

ก.ย. 63 )ร่าง ( แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี



27 

 

ล าดับ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง วัน /เดือน/ปี  ผลที่ได้ 
5 น าเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ระดับส านัก (ฉบับ

ปรับปรุง) และ (ร่าง) แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดเีพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการ
ประจ า

ส านักงาน
อธิการบด ี

ธ.ค. 63 ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาแผน 

6 ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบด ี

กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบด ี

ม.ค. 63 แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี

7 เผยแพร่แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
สู่สาธารณชน 

ผู้อ านวยการ
กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบด ี

ม.ค. 63 บุคลการรับรู้และ
รับทราบวิสยัทัศน์  
พันธกิจของหน่วยงาน 

 

 จากนั้น มีการถ่ายทอดแผนและเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ สู่บุคลากรทุกระดับ ในการประชุมบุคลากร
ภายในกองกลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14)  เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานโครงการ และตัวชี้วัดต่าง ๆ ในแผนฯให้ไปสู่
ความส าเร็จ บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องตามแนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
โดยในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผ่านระบบสารสนเทศ 
E-SPR เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยสะดวก ง่ายต่อการตัดสินใจ 
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(เกณฑ์ 3) ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสียงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลง 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เนื่องจาก 
ทุกงานในกองกลาง มีการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการบริหารความ
เสี่ยงมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบด้วยการน าผลการประเมินความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ร่วมกัน 
ในปี 2564  โดยการแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานในการจัดท าการแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ก าหนดให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสียงที่เกิดจากปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน จากนั้น
คณะกรรมการด าเนินงาน ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00-
16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนและอ านวยการ เพื่อท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
อันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
จากการประชุมสามารถสรุปความเสี่ยงได้จ านวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร 
(Operation : O) ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่อง  เแนวโน้มการถูกเลิกจ้างของบุคลากรสายสนับสนุน  ซึ่งสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม โดยโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Project) ได้แก่ โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยประเมินโอกาสที่จะเกิดเท่ากับ 4 และผลกระทบเท่ากับ 5 ซึ่งมีระดับความเสี่ยง 20 
(สูงมาก) เป็นความเสี่ยงอันดับแรก โดยมีผลจากปัจจัยภายนอก คือ จ านวนเด็กนักศึกษาลดลงและผลการประเมิน
การให้บริการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลดลงในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยภายใน คือ การผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์
สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

โดยมีการลดหรือควบคุมความเสี่ยง ด้วยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและด าเนินงานตามแผน  
โดยมีแผนงานหรือกิจกรรม คือ  

    1. จัดท าโครงการ KPRU RODE SHOW มีความคืบหน้า ร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผน 
- มีการด าเนินการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ จ านวน 6 วัน/ 7 โรงเรียน ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

โดยออนไลน์วันละ 1 ครั้ง ต่อ คณะ ทั้งนี้ มีผลจ านวนนักศึกษาที่สมัครเรียนและรายงานตัว ในปีการศึกษา 2553 
จ านวน 910 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)  

2. จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มีความคืบหน้า ร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นไป
ตามแผน ดังนี้ 

- มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมส าหรับการเขียนสมรรถนะหลักเพ่ือขอ
ต าแหน่งที่สูงขึ้นและติดตามการเขียนวิเคราะห์ค่างาน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 



29 

 

40 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าร้อยละ 100 โดยมีแผนการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าในการ
วิเคราะห์ค่างานรายบุคคล ภายในปีงบประมาณ 2564 

- ผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามเส้นทางความก้าวหน้าที่ก าหนดจากผลการ
ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น  ส่งผลให้มีบุคลากรสายสนับสนุน ส่งผลงานทาง
วิชาชีพเพ่ิมขึ้น  โดยปีงบประมาณ 2563-6564 มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน  
17 ราย ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการในหน่วยงานกองกลาง  จ านวน  6 ราย และ
อยู่ระหว่างการยื่นผลงานสมรรถนะและคู่มือ จ านวน 3 ราย 

- มีการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน “การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานหลัก  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน” เมื่อวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะ 
สามารถจัดท าการวิเคราะห์สมรรถนะได้ และสามารถประเมินเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้นได้ และจัดท าคู่มือปฏิบัติหลักได้
อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ 

3. บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมหรืออบรมผ่านระบบออนไลน์ มีความคืบหน้า ร้อยละ 80 
ด าเนินการเป็นไปตามแผน 

- มีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยก าหนดให้
บุคลากร อันได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ มีการเข้ารับการพัฒนาภายนอก
หน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการไปราชการ หรือการประชุมออนไลน์และหากเป็นกรณีลูกจ้างประจ าหรือ
ลูกจ้างชั่วคราวที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ก็จะสนับสนุนส่งเสริมอย่างเท่าเทียมกัน 

- มีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีระบบพัฒนาบุคลากร ไปยังคณะ/สถาบัน/ส านัก ภายในมหาวิทยาลัย  
โดยระบบก าหนดให้บุคลากรด าเนินการกรอกข้อมูลการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ผู้บริหารตัดสินใจในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการท างาน และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการประชุม 
อบรม ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยความคืบหน้าของบุคลากรในการให้ความร่วมมือการกรอกข้อมูลการ
ประชุม อบรม รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 81.75  จากจ านวนผู้กรอกทั้งหมด 121 คน  
หารด้วยจ านวนข้าราชการและพนักงานรวม ทั้งหมด 148 คน 

จากการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนบริหารคามเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนของผู้รับผิดชอบหลักตามความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย ท าการประเมินผลการ
ด าเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีในการประชุมคณะกรรมการส านักงาน
อธิการบดี ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ความเสี่ยงเรื่อง  เแนวโน้มการถูกเลิกจ้างของบุคลากรสายสนับสนุน  และ
จากผลการด าเนินตามแผนการลดหรือควบคุมความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 20 (สูงมาก) ซึ่งส่งผลให้ระดับความ
เสี่ยงลดลง คือ ระดับความเสี่ยง 10 (สูง) และได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการ
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ส านักงานอธิการบดีในปีถัดไป โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมหรืออบรมผ่านระบบ
ออนไลน์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะด้านสาขาวิชาชีพ และจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ือให้บุคลากร  
ได้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอย่างทั่วถึงทุกสาขาและทุกหน่วยงาน  

จากการด าเนินการให้บุคลากรได้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักงาน
อธิการบดี สามารถขับเคลื่อนบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักงานอธิการบดีให้เข้าสู่กระบวนการการขอมี
ต าแหน่งที่สูงขึ้น และได้รับต าแหน่งระดับช านาญการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 16 คน จากจ านวน 27 คน  
คิดเป็นร้อยละ 59.26   
 เกณฑ์ 5 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินการการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
ตามปกติ ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้มีคุณภาพตาม
ปรัชญาและมาตรฐานสากลโดยทั่วไป และจากการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์การประกันคุณภาพศึกษาที่หันมาใช้
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ซึ่งเป็นกรอบการประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพ
ให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก สามารถท าให้หน่วยงานปรับปรุงระบบการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาจะท าให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ปรับปรุง
ผลลัพธ์ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสามารถด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลได้  
โดยที่ผ่านมา พบว่าหน่วยงานสามารถพัฒนากระบวนการที่ดีที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ได้ดี แต่ผลลัพธ์บางอย่างยังไม่เป็น
ที่น่าพึงพอใจมากนัก ดังนั้น จึงมีการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานอยู่เสมอเพ่ือให้มั่นใจว่ายังคงสามารถให้ผล
การด าเนินงานตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีการด าเนินการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ดังนี้  
  1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

   1.1  การด าเนินงานประกันคุณภาพใช้หลักการ PDCA เพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจบรรลุ

เป้าประสงค ์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาเกณฑ์จากคู่มือการประกันคุณภาพภายในส าหรับ

หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการประเมินทุกครั้ง  

    1.2 ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ เช่น สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ การก าหนดบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบและสร้างทีมงาน การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

การประเมินสภาพปัจจุบันหรือเก็บข้อมูลตลอดปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
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    1.3 การตรวจสอบและประมวลผลการด าเนินงาน เช่น ด าเนินการตรวจสอบตามแผนที่วางไว้ 

โดยสรุปรายไตรมาสหรือปีละ 2 ครั้ง ตรวจสอบเอกสาร /หลักฐาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้ /ตัวชี้วัด 

โดยรับผิดชอบตัวบ่งชี้ และประเมินสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

   1.4 น าผลสรุปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษามาวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาต่อไป  

  2.  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
    กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ ข้อที่ 8  ให้ทุกหน่วยงานมีระบบ / กลไกการประกันคุณภาพภายในของตนเอง  และ
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีนโยบายและด าเนินการตามนโยบายและแนวทางด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ด าเนินงานตาม
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  พร้อมทั้ง สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร 
ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง โดยกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จ านวนเงิน 25,000 บาท  ร่วมกันจัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา   
  การควบคุมคุณภาพ  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการบริหารงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2563-
2566 ก าหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ 
0466/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและมอบหมายตัวบ่งชี้ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2563  สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 มอบหมายการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 จัดเก็บข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ที่ได้รับผิดชอบ  
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  กองกลางได้ด าเนินการตามระบบติดตามของมหาวิทยาลัย และติดตามใน
ระดับกองตามปฏิทินการด าเนินงานทั้งในเรื่องการรายงานการติดตามผลการปฏิบัติการตามตัวบ่งชี้/โครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ
จากการตรวจประเมินปีที่ผ่านมา เพ่ือน าเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  การรายงานการ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รายไตรมาส 3, 6 ,9 และ 12 เดือน  
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  การรายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ,2563  รายไตรมาส 3, 6 ,9 และ 12 เดือน  เพื่อน าเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา และส านักได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก สถาบัน หรือหน่วยงาน   
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 ประเมินคุณภาพ  มีการประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ พร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย ประเมินประสิทธิภาพและสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านงบประมาณรายไตรมาส ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) ประเมินรายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน โดยจัดท าเป็นรายงานที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานครบถ้วน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากการประเมินคุณภาพดังกล่าว ได้มีการน าผลการประเมินไป
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากผลการประชุมกรรมการประจ าส านักได้มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
โดยให้เพิ่มกิจกรรมเทคนิคการสอนท าช านาญการแบบออนไลน์ ใช้สื่อเทคโนโลยีในการพูดคุย โดยรุ่นพ่ีที่ได้ช านาญ
การแล้ว เพื่อลดการสัมผัสต่าง ๆ ตามมาตรการการป้องกันของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
สอดคล้องกลับนโยบายของกระทรวง อว.จังหวัด และมหาวิทยาลัยฯ 
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ตัวบ่งชี้ 3 การรับฟังเสียงของลูกค้าและคุณภาพการให้บริการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1.  มีการจ าแนกกลุ่มหรือประเภทลูกค้าอย่างชัดเจน  พร้อมบอกเหตุผลหรือวิธีการที่น ามา
จ าแนกกลุ่ม 
          2   มีการรับฟังเสียงลูกค้าที่ครอบคลุมความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
เพ่ือน าไปพัฒนาช่องทางการให้บริการ การให้ค าปรึกษา  หรือวิธีการในการจัดการข้อร้องเรียนของ
ลูกค้า  รวมทั้งมีระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล และหลีกเลี่ยงไม่ให้
มีข้อร้องเรียนลักษณะเดียวกันเกิดซ้ าในอนาคต 
         3.  มีประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจภายหลังการให้บริการทันที ( ส าหรับการบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ)  หรือมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจตามรอบประเมินที่
หน่วยงานก าหนดไว้ชัดเจนและน าผลประเมินมาปรับปรุงการให้บริการและการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
         4 .  มีกระบวนการในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม  รวมถึงประเมินความผูกพัน
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
         5.  มีกระบวนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการรับฟังเสียงของลูกค้าและการจัดการข้อ
ร้องเรียน  ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ 
         6. พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (online) ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
และมีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการในแต่ละช่องทางที่เป็นระบบออนไลน์อาทิเช่น อีเมล์ ระบบ
แชท หรือไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค (Facebook) 
         7. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการภายใน-ภายนอก ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 
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  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีภารกิจที่ส าคัญในการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการด้านงานธุรการ  
การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  การให้บริการรับช าระค่าศึกษาเล่าเรียน การยืมเงิน 
ทดรองจ่าย การให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การให้บริการการรับสมัครงาน  
การให้บริการจัดสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก การให้บริการยานพาหนะ การให้บริการด้านกฎหมาย  
การให้บริการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา เป็นต้น การจ าแนกกลุ่มลูกค้าหลังจากวิเคราะห์ผลการ
ประเมินภาพลักษณ์ความผูกพันและคุณภาพการให้บริการภายในองค์กรของแต่ละงาน โดยก าหนดลูกค้า ได้ดังนี้ 
   (1) การจ าแนกลูกค้า วิธีการจ าแนกกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ก าหนดให้มี
การจ าแนกกลุ่มลูกค้าโดยการจ าแนกตามงานการให้บริการของหน่วยงานจากการเก็บข้อมูลตลอดปีงบประมาณ 
ซึ่งจ าแนกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มบุคลากร และกลุ่ม
หน่วยงานราชการ ดังตารางที่ 3.1-1 การจ าแนกกลุ่มลูกค้า ดังนี้ 
 

ลักษณะการให้บริการ หน่วยงานที่ให้บริการ กลุ่มลูกค้า จ านวน  ร้อยละ 
การให้บริการสอบถามข้อมลูต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยและการบริการ
ข้อมูลข่าวสาร   

งานประชาสัมพันธ์ นักศึกษา (คน) 4,330 68.07 

การใหบ้ริการรับช าระค่าศึกษา 
เล่าเรียน 

งานการเงิน 

การให้บริการจัดสถานท่ีและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี/งานอาคารสถานท่ี 

การให้บริการยานพาหนะรถรับส่ง งานยานพาหนะ 
การให้บริการสอบถามข้อมลู 
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
และการบริการข้อมูลข่าวสาร   

งานประชาสัมพันธ์ ประชาชนท่ัวไป (คน) 770 12.10 

การให้บริการด้านงานเอกสาร
หนังสือราชการ 

งานธุรการ/งานเลขานุการ 
 
 

การให้บริการงานรับสมัครงาน งานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการ 
การให้บริการด้านการจัดซื้อจดัจ้าง งานพัสด ุ ผู้ประกอบการ (คน) 631 9.91 
การให้บริการงานรับสมัครงาน
,สวัสดิการ,สิทธิประโยชน์, 
การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
 

งานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการ บุคลากร (คน) 600 9.43 
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ลักษณะการให้บริการ หน่วยงานที่ให้บริการ กลุ่มลูกค้า จ านวน  ร้อยละ 
การให้บริการซ่อมบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

งานไฟฟ้าและอนุรักษ์
พลังงาน 

บุคลากร (คน) ต่อ   

การให้บริการงานซ่อมอาคารและ
ประปา 

งานอาคารสถานท่ี 

การให้บริการสอบถามข้อมลู 
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและการ
บริการข้อมลูข่าวสาร   

งานประชาสัมพันธ์ 

การให้บริการด้านงานเอกสาร
หนังสือราชการ 

งานธุรการ/งานเลขานุการ 

การให้บริการยานพาหนะรถรับส่ง งานยานพาหนะ 
การให้บริการด้านการจัดซื้อจดัจ้าง,
การยืมทรัพยส์ินของทางราชการ 

งานพัสด ุ

การให้บริการจัดสถานท่ีและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี/งานอาคารสถานท่ี 

หน่วยงานราชการอื่น ๆ 
(หน่วย) 

30 2.04 

การยืมทรัพยส์ินของทางราชการ งานพัสด ุ
การให้บริการยานพาหนะรถรับส่ง งานยานพาหนะ 

รวม 6,361 100 

 
หมายเหตุ - เก็บข้อมูลจากใบค าขอใช้บริการของทุกงาน/ใบเสร็จ/เอกสารติดต่อราชการ   
     - ชว่งระยะเวลา ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน 
  
 เกณฑ ์(2) การรับฟังเสียงลูกค้า กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการรับฟังเสียงลูกค้าโดยเริ่มจากการ
จ าแนกลูกค้าเป็นกลุ่มต่าง ๆ ก าหนดและจัดท าช่องทางรับฟังเสียงลูกค้าท่ีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความสะดวก 
ในแต่ละช่องทาง การรับฟังการแสดงความคิดเห็นของลูกค้า เช่น ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย ทางเว็บไซต์ ทาง 
Social Media และทางพนักงาน เป็นต้น ซึ่งก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการบันทึกข้อมูล การป้อนข้อมูลที่เหมาะสม 
และการประมวลผลที่รวดเร็ว เพื่อท าให้หน่วยงานสามารถก าหนดวิธีการและกลยุทธ์การให้บริการได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า ในอันที่จะท าให้ลูกค้าได้รับบริการตรงตามความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  
  จากการก าหนดกลุ่มลูกค้า และรับฟังเสียงลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย ท าให้กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ได้มีข้อมูลความคาดหวังและเสียงลูกค้าที่แตกต่างกันจากผลประเมินความพึงพอใจและผลประเมิน
ภาพลักษณ์องค์กรในบางเรื่องที่เก่ียวข้องมาพัฒนาช่องทางการให้บริการ หรือวิธีการต่าง ๆ โดยก าหนดให้ 
ทุกหน่วยงานจัดท าเป็นแผนผังการให้บริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  1. ก าหนดให้แจ้งข้อมูลให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ ให้บริการ
ตามล าดับขั้นตอนการขอรับบริการก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 
  2. ให้บริการด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมกับสภาพงานบริการหรือตามประกาศ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงาน 
  3. ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องและให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว  
  4. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมส าหรับให้บริการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่าย
เอกสาร โทรศัพท์ส านักงาน เครื่องสแกนเอกสาร 
  5. มีที่นั่งรอส าหรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ 
  6. มีป้ายแสดงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับผู้รับบริการ ดังนี้ ป้ายแสดงฝ่ายหรืองาน (บอกจุดบริการ) ป้ายจุด 
ประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกข้ันตอนการให้บริการ 
  7. สถานที่ให้บริการในภาพรวมมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  8. มีแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่อการให้บริการ  
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบตามช่องทางที่ได้รับข้อร้องเรียน ท าเป็นระบบการจัดการข้อร้องเรียนสารสนเทศผ่าน

ะบวนงานในการจัดการข้อร้องเรียน มีรายงานผลการจัดการเว็บไซต์สายตรงผู้บริหาร มีแผนผังขั้นตอนกร  จาก
การรับฟังเสียงลูกค้าและท าแผนผังการให้บริการต่าง ๆ มีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับองค์กร 
และน าข้อมูลเหล่านั้นไปด าเนินการปรับปรุงตามกลยุทธ์เพื่อลดช่องว่างของความคาดหวังในสิ่งที่องค์กรตอบสนอง
แก่ลูกค้า  

จากนั้นด าเนินการส ารวจข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจากทุกงานในกองกลาง  
ดังตารางที่ 3.2-1 ตารางความต้องการและความคาดหวังที่ได้มาจากแบบส ารวจความพึงพอใจ 

กลุ่มลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง  
นักศึกษา/นักเรยีนทุกเพศ ทุกวัย 1. ต้องการรับทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลัย  

2. การรับสมัครเรียน ทุนการศึกษา  
3. มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
4. การรับบริการด้านจดหมาย  
5. การช าระค่าศึกษาเล่าเรียนทีส่ะดวกรวดเร็ว  
6. การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

ประชาชนท่ัวไป 1. ต้องการข้อมูลติดต่อสอบถามตา่ง ๆ รายละเอียดทั่วไปของมหาวทิยาลัย  
2. การพัฒนาร่วมกันด้านจติอาสาในชุมชนท้องถิ่น 

หน่วยงานราชการอื่น ๆ 1. ต้องการข้อมูลติดต่อสอบถามตา่ง ๆ เกี่ยวกับหนังสือราชการ  
2. การร่วมมือกันด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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กลุ่มลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง  
บุคลากร 1. ต้องการรับบริการซ่อมแซมทรพัย์สิน อาคาร ไฟฟ้า 2. บริการรถรับ - ส่ง  

3. บริการจัดสถานท่ีและนิทรรศการ  
4. บริการยืมทรัพสินย์ทางราชการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
บุคลากร 1. ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการของบุคลากรที่ได้รับ  

2. ความรวดเร็วในการแก้ไขปญัหาและคณุภาพในการบริการ  
ผู้ประกอบการ 1. ต้องการข้อมูลการจดัซื้อจัดจ้าง  

2. การซื้อขายสินค้าและบริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ไมผ่ิดต่อกฎหมาย 
 

 
 เกณฑ์ (3) มีประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจหลังการใช้งานในทุกครั้ง (ส าหรับการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ) 
    กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่ในการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งในแต่ละงานมีการให้บริการที่หลากหลายแตกต่างกันเป็นขั้นตอน ซึ่งการบริการต่าง ๆ จะต้องมีกระบวนการใน
การให้บริการและระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เริ่มจากการออกแบบระบบการประเมิน ได้แก่ 1) คัดเลือกบุคคลที่ใช้บริการ 2) จัดหาที่ปรึกษาอาจเป็นอาจารย์
นักวิจัย หรือ ผู้บริหาร เพ่ือก าหนดทิศทางและออกแบบการส ารวจความพึงพอใจ 3) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน 4) ออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและโปรแกรมการประเมินออนไลน์ 5) ทดลองใช้
ก่อนน าไปสู่ปฏิบัติ 6) ท าการประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือให้ได้รับผลการ
ประเมินที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นจริง นอกจากนี้ความพึงพอใจยังประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านความพึงพอใจในงานที่ให้บริการต่อคณาจารย์และบุคลากร ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 
ต่อคณาจารย์และบุคลากร ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนความไม่พึง
พอใจนั้นวิเคราะห์จากข้อร้องเรียนการให้บริการของบุคลากรของกองกลาง การประเมินความพึงพอใจดังกล่าวจะ
ด าเนินการในเดือนกันยายน โดยวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการให้บริการของผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ น าเสนอรายงานผลความพึงพอใจในการ
ให้บริการตลอดรอบระยะเวลา 12 เดือน ต่อผู้บริหารประจ าหน่วยงานเพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุง  
จากกระบวนการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวท าให้กองกลางมีจุดเด่นและข้อควรปรับปรุง ดังนี้ 
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ดังตารางที่ 3.3-1 ตารางความพึงพอใจและจุดที่ควรปรับปรุง 

 
จุดเด่น จุดปรับปรุง 

1. พนักงานมีจิตบริการให้แก่บุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงานที่เข้ามาขอรับการบริการ 

1. บางหน่วยงานบุคลากรมีจ านวนมากไม่สามารถแบ่งแยก
งานต่าง ๆ ได้  

2. มีความเตม็ใจให้ค าปรึกษา ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว  
ไม่แบ่งแยกประเภทของผูร้ับบริการให้บริการอยา่งเสมอภาค   

2. ขาดป้ายระบุภาระงานของบุคลากร เพื่อให้ผู้ขอรับบริการ
สามารถเข้ารับการบริการได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น  

3. ให้ค าปรึกษาได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตรงประเด็นค าถามของ
ผู้รับบริการ และใช้เทคโนโลยี   เข้ามาใช้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริการ  

3. ห้องปฏิบัติงานบางหน่วยมีขนาดเล็กและคับแคบ เก้าอี้
ส าหรับให้บริการมีน้อย ไม่สะดวกแก่ผู้เข้ารับการบริการ  

4. บุคลากรมีความประพฤติตนเหมาะสมพูดจาสุภาพไพเราะ  
มีความยิ้มแย้มแจม่ใส อัธยาศัยดี มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้รับบริการ พร้อมให้บริการทุกสถานการณไ์ม่ปฏิเสธ 
หรือเกี่ยงงาน  

4. ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อและการขอรับบริการให้
ครอบคลมุและทั่วถึงทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  

5. ให้บริการอย่างเป็นมาตรฐาน มคีวามรู้ความสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงท ี

5. หากหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการให้บริการควร
แจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้รับบริการทราบอย่างทั่วถึง  

 6. การประสานงานเรื่องการซ่อมแซมบางเรื่องไม่สามารถระบุ
ผู้รับผิดชอบต่อการให้บริการได้   ท าให้ผู้ขอรับบริการไม่
สามารถด าเนินการต่อไปได้ ความล่าช้าเมื่อมีเรื่องแจ้งซ่อมแซม
ภายในหน่วยงาน 

 7. บุคลากรปฏิบัติงานภาคสนามควรมีชุดปฏิบัติการเพื่อเสริม
ความปลอดภัยทั้งแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  

 8. ควรเปิดไฟเพื่อให้แสงสว่างภายในมหาวิทยาลัยฯ  
อย่างเหมาะสม  

 9. บางหน่วยงานบุคลากรมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

 

ซ่ึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา โดยจัดเป็นแผนการพัฒนาการให้บริการส าหรับ
ปีการศึกษาถัดไป เพ่ือให้แต่ละกลุ่มงานจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาการให้บริการที่ก าหนด 
มีแผนพัฒนาการให้บริการ ดังนี้  
   1. ลดขั้นตอนการให้บริการ “1 กลุ่มงาน 1 กระบวนงาน” 

    2. แผนการให้บริการแบบมุ่งเน้นจิตบริการ 
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    3. แผนการจัดท าข้อมูลเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับผู้รับบริการ ให้มีความชัดเจน เช่น  
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกจุดบริการ ป้ายแสดงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ ป้ายแสดงขั้นตอนการท างาน 

    4. แผนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

   และการจัดท าแผนพัฒนาการให้บริการ ดังกล่าว กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้น าผลการ
ด าเนินงานไปปรับเป้าหมายตัวชี้วัดระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการให้มีความท้าทายจากเดิม ได้แก่ เป้าหมายปี 63 ระดับความผูกพันของลูกค้าและ
บุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย คือ ปานกลาง เป็น มาก ในปีงบประมาณ 2564 และเป้าหมายปี 63 ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ คือ ปานกลาง เป็น มาก ในปีงบประมาณ 2564 และจะน าผลการประเมินของปีงบประมาณ 
2564 ไปทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในปีงบประมาณ 2565  
 เกณฑ ์(4) กระบวนการในการสร้างความผูกพันลูกค้าและการประเมินความผูกพัน 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ให้ความส าคัญกับงานบริการและการสร้างความผูกพันต่อลูกค้า 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว แม่นย า 
ซึ่งในการสร้างความผูกพันของลูกค้า เริ่มจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมและประเมิน
ภาพลักษณ์และความผูกพันของลูกค้าภายในมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประชุมเพ่ือร่วมกันวางแผน ประสานงาน และ
จัดกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและบุคลากร เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันของลูกค้าที่มี
ต่อองค์กร และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินผลความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยฯ ด้วยแบบสอบถามระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ต่อมาคณะ
กรรมการฯ ด าเนินการจัดประชุมโดยน าผลการประเมินความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์องค์กรหรือการให้บริการจาก
ผู้มีส่วนเสียมาวางแผนการท างานแบบมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขอุปสรรคที่เกิดจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และกระบวนการท างาน มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลการท างานที่ให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียน
รวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ร่วมก าหนดโครงการที่ตอบสนองภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ Kpru Road 
Show แนะแนวการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชร
วิชาการการจัดท าปฏิทิน สวัสดีปีใหม่ ประจ าปี การจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รอบสามเดือน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น จากการให้บริการดังกล่าว
ก่อให้เกิดความผูกพันกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ โดยได้มีการจัดท าแบบประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ บุคลากร 
บัณฑิต นักศึกษา  และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ได้แก่ 
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ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต มีผลการประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากด้านต่าง ๆ 
โดยภาพรวม ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา ดังนี้ 
  ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 โดยจ าแนกออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1)  
ด้านกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.91  2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.96  3) ด้านการวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.79  4) ด้านการบริการวิชาการ และการส่งเสริมความ
เข้มแข็งมั่นคง และยั่งยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.89 5) ด้านการท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.07 และ 6) ด้านการผลิต พัฒนาบัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.01 
ปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินแบบสอบถามความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้  
  1)  ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.91  
ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัยฯ 4.27 ด้านการยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และวัฒนธรรม 
ของมหาวิทยาลัยฯ 4.13 ด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมหาวิทยาลัย 4.33 ด้านความทุ่มเทความรู้
ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ บรรลุเป้าหมาย 4.55 และด้านความปรารถนาที่แน่วแน่ 
อันจะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยฯ 4.40 ซึ่งผลคะแนนระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยฯ โดยเฉลี่ยทั้งสิ้น 4.26 อยู่ในระดับดีมาก 
  2) แบบสอบถามความผูกพันของลูกค้าท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ ด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยฯ 4.02  
ด้านอัตราการใช้ซ้ า หรือการให้ความร่วมมือ/ช่วยเหลือ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ 3.98 ด้านการพูดถึงในทางที่ดี ให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ 4.01 ด้านการบอกต่อผู้อื่นให้มาใช้บริการ ของมหาวิทยาลัยฯ 4.03 และด้านการยกย่องชมเชย 
มหาวิทยาลัยฯ 4.16 ซึ่งผลคะแนนระดับความผูกพันของลูกค้าท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉลี่ยทั้งสิ้น 4.04  
อยู่ในระดับดีมาก  
  ซึ่งผลการประเมินมีความสอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการและ 
งานประชาสัมพันธ์ได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือน าผลประเมินไป
ปรับปรุงท าแผนงาน/โครงการที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรต่อไปในแต่ละปีงบประมาณพร้อมทั้งยังมีการปรับปรุง
เป้าหมายผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดเป้าหมายปี 63 ระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย คือ ปานกลาง เป็น มาก ในปีงบประมาณ 2564 ส าหรับในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการฯ 
ก าหนดให้มีการน าแบบสอบถามมาปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละด้าน  
ด้วยการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้มีความเท่ียงตรงและความเชื่อมั่น ก่อนแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้ได้ค าตอบที่เที่ยงตรงและแม่นย ามากยิ่งขึ้น  
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 เกณฑ ์(5) กระบวนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและการจัดการข้อร้องเรียน  
  การท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศและการจัดการข้อร้องเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ปฏิบัติงาน 
จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การด าเนินการ
ประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศ เพ่ือการใช้งาน ซ่ึงมีกระบวนการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานรวมถึงการรับฟังเสียงสะท้อนของลูกค้า
เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานไปยังผู้บริหารของหน่วยงาน
เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดท าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ดังนี้  
  1) ก าหนดวิธีการในการจัดท าข้อมูล  
  2) ก าหนดช่องทางที่ได้รับข้อร้องเรียน และจัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยหากมีลูกค้า
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์ จดหมาย กระดานถาม-ตอบบนเฟสบุ๊ค ตู้รับฟังความคิดเห็น
หรือสายตรงผู้อ านวยการ  
  3) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจะรับเรื่องและบันทึกในรายงาน สอบถามรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูล 
ผู้ร้องเรียนให้มีความถูกต้องก่อนน าเสนอผู้บริหารตามระยะเวลา ภายใน 1 – 2 วันท าการ หากเป็นกรณีที่
นอกเหนือจากแนวทางปกติจะรายงานต่อผู้บริหารทราบในทันที 
  4) ติดตามผลการด าเนินงานปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ/ข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพ่ือน ามาเผยแพร่บนเว็บไซต์
และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
  นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่ผลการด าเนินงาน ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเปิดเผยต่อสาธารณะให้มากข้ึน เช่น ข้อมูลแผนงานงบประมาณ ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลรายงานผล
การด าเนนิงานการจัดซื้อจัดจ้าง และในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และทบทวนแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนโดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ ต้องปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ 
และต้องค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง   
 
 เกณฑ์ (6) การพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์  
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และใช้การ
สื่อสารออนไลน์ทุกช่องทาง โดยเริ่มจากการประชุมร่วมกันของหัวหน้างานในการคิดค้นพัฒนางานประจ าให้มีความ
คล่องตัว สะดวก รวดเร็วต่อผู้รับบริการ เช่น ได้สร้างระบบแชทผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ค กระดานติดต่อ
สอบถามบนเว็บไซต์ หรือการสร้างระบบการให้บริการ เช่น การจัดสถานที่และภูมิทัศน์ ระบบการซ่อมบ ารุง  
การจองห้องประชุมต่าง ๆ ภายในอาคารแบบออนไลน์ ระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-Office) ระบบบัญชีสามมิติ  
GF - MIS  เป็นต้น โดยระบบการให้บริการต่าง ๆ มีข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบอีกทั้งผู้รับผิดชอบยังได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหารในการให้ข้อมูลข่าวสารตอบค าถามผ่านสื่อออนไลน์ได้ทันที  ทั้งนี้ระบบการให้บริการต่าง ๆ 
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ดังกล่าว สอดคล้องกับกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่ ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว ท าให้ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการได้ตามความสนใจ ซึ่งผลการพัฒนาระบบออนไลน์ดังกล่าวท าให้ผู้รับบริการและ
ผู้ให้บริการเกิดความคล่องตัว อนุมัติรวดเร็ว สามารถท างานที่ไหนก็ได้ ผู้บริหารตรวจสอบได้ทันที อีกทั้ง ยังได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของระบบเพ่ือน าผลมาทบทวนและหาแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการต่อไป ตัวอย่างเช่น 1) แนวพัฒนาระบบการซ่อมอาคาร มีแนวทางการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วน 1 
ปรับปรุงระบบใบแจ้งซ่อมให้สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกขึ้นโดยจะเป็นรูปแบบเดียวกับใบงานของส่วนงานกองกลาง 
ส่วน 2 จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลการใช้อาคาร โดยระบบนี้สามารถประเมินความเสื่อมของอาคารและครุภัณฑ์
ประกอบอาคารได้ โดยอยู่ในระยะเริ่มต้นและก าลังจะน ามาทดลองใช้กับการบริหารจัดการอาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14) ให้สอดคล้องต่อการจัดการอาคารกับการบริหารจัดการส านักงานสีเขียว 2) การพัฒนา
ระบบห้องประชุมด้วยภาพและเสียง ส าหรับการประชุมออนไลน์ เป็นต้น 
 เกณฑ ์(7) มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการภายใน – ภายนอก ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ   
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีภารกิจในการให้บริการและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการภายในและภายนอก โดยจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและความต้องการหรือ
ความคาดหวังต่อการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและการใช้ทรัพยากร ดังนี้ 
ดังตารางที่ 3.7-1 ตารางความต้องการหรือความคาดหวังต่อการใช้ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
กลุ่มผู้รับบริการ/ลูกค้า ความต้องการหรือความคาดหวังในการใช้ทรัพยากร 

นักศึกษา การอ านวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ยานพาหนะ 
สถานท่ีจัดกิจกรรม 

บุคลากร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ส านักงาน เครื่องสแกน
เอกสาร  มีที่นั่งรอส าหรับผู้รับบรกิารอย่างเพียงพอ 

ประชาชน อุปกรณ์การจัดสถานท่ี เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ 
หน่วยงานราชการ อุปกรณ์การจัดสถานท่ี เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ 

 

ดังนั้น จึงมีขั้นตอนในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน
ภายในกองกลางส ารวจความพร้อมของทรัพยากร และจัดหาให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จากข้ันตอนดังกล่าว 

ท าให้กองกลางจัดสิ่งอ านวยความสะดวกภายในงาน ได้แก่ มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมส าหรับให้บริการ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ส านักงาน เครื่องสแกนเอกสาร  มีที่นั่งรอส าหรับ
ผู้รับบริการอย่างเพียงพอ  มีป้ายแสดงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับผู้รับบริการ ดังนี้ ป้ายแสดงฝ่ายหรืองาน (บอกจุด
บริการ) ป้ายจุด ประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกขั้นตอนการให้บริการ สถานที่ให้บริการในภาพรวมมีความสะอาด  



43 

 

และเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกท้ังในด้านทรัพยากรยังก าหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดท าบัญชีทรัพย์สินการยืมวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ วัสดุส านักงาน อุปกรณ์งานบ้านงานครัว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประกอบพิธีทางศาสนา 
และน าข้อมูลทั้งหมดมาก าหนดขั้นตอนการยืมทรัพยากรหรือทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ เมื่อได้ขั้นตอน
แล้วงานพัสดุด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและ 
ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้หรือเป็นกรณีรีบด่วนส าคัญ และมีหลักฐานการยืม 
เป็นลายลักษณ์อักษร มีระยะเวลาการยืมทรัพย์สินให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล
ความจ าเป็น และสถานที่ที่จะน าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ไปใช้และก าหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ต าแหน่ง  
และหน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน การยืมจะต้องยืมล่วงหน้าก่อน 3 วันท าการ 
  1) การยืมระหว่างหน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน 
  2) การให้บุคคลยืม - ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์นั้น เป็นผู้อนุมัติ ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน- ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับรองอธิการบดี/อธิการบดี หรือ  
ผู้ได้รับมอบอ านาจจากในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน 
  3) การให้บุคคลภายนอกยืมใช้การยืมใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น และ
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับรองอธิการบดี/อธิการบดีโดยจัดท าเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี หน่วยงานเมื่อได้รับ
การประสานและการขอใช้บริการในการยืมทรัพย์สินแต่ละประเภทแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการ
ตรวจสอบทรัพย์สินที่พร้อมใช้งาน นับจ านวนที่ผู้ขอยืมระบุให้ครบถ้วน แจ้งประสานผ่านทางโทรศัพท์หรือทางไลน์
ผู้ขอยืมให้มารับและก าหนดวันส่งคืนอย่างชัดเจน มีการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลังการคืนจนถึงการตอบ
กลับในไลน์ผู้ขอใช้บริการ ผู้ยืมจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือ
ใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ ตามหนังสือ
หรือข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 
  มีการประเมินการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และทรัพยากรในการปฏิบัติงาน โดยการความพึงพอใจ 
ในการบริการให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ โดยกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีระบบการประเมิน 
ความพึงพอใจหลังการใช้งานในทุก ๆ ครั้ง ผ่านระบบไลน์ QR Code และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี พันธกิจของมหาวิทยาลัยและการด าเนินงานของ ITA ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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ตัวบ่งชี้ 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีการก าหนดตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญครอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงานเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติงานประจ าวันและผลด าเนินการโดยรวมของหน่วยงาน 
 2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมผลการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน  ที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการสามารถค้นหาข้อมูลการให้บริการได้อย่างถูกต้องสะดวก  
รวดเร็ว 
 3.  มีกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ Webometrics 
 4. มีระบบกลไกในการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการระบบฐานข้อมูล  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเว็บไซต์หน่วยงานโดยผู้ใช้งาน พร้อมน าผลไปปรับปรุงระบบเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูล 
มีความถูกต้องเชื่อถือได้รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 
 5. มีการจัดการความรู้เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีและสามารถน าไปประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ทั้งหน่วยงานตนเองและหน่วยงานภายนอก  เพ่ือให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของ
องค์กร 

 
เกณฑ์ 1.มีการก าหนดตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญครอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงานเพื่อติดตาม 
การปฏิบัติงานประจ าวันและผลด าเนินการโดยรวมของหน่วยงาน 
  ในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน คณะกรรมการทบทวนแผน 
กลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการจะทบทวนกระบวนการในระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ทุกปี โดยก าหนด
ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเป็นประจ าทุกปี  
เพ่ือมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองและส่งผลให้มีการบูรณาการตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานตามภารกิจหลักให้ประสบความส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือเกินความคาดหวัง   โดยใช้กระบวนการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน ดังรูป 4.1-1 1 กระบวนการวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
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รูปที่ 4.1-1 กระบวนการวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 

ในปีงบประมาณ 2564 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ก าหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ านวน 14 ตัวชี้วัด สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ตัวชี้วัด โดยการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
ดังกล่าวจะถูกติดตามจากการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือวัด และประเมินผล โดยเริ่มจาก  

  1. ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบ มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการทบทวนผล
การด าเนินงานในที่ประชุม (รอบ 3 เดือน , 6 เดือน, 9 เดือน และรอบ 12 เดือน) ซึ่งประกอบด้วย ผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ผลการใช้จ่ายเงินประจ าปี ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการ
ประจ าปี การด าเนินงาน green office โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ ทบทวน ติดตาม รายงาน และประเมินผลการ
ด าเนินงานในที่ประชุมร่วมกัน ดังรูป 4.1 

  2. ด าเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานในรายงานการประชุมเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการก ากับ
ติดตามในการประชุมครั้งต่อไป  

  3. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลผลการประเมินดังกล่าว  

ทบทวนแผนกลยทุธ/์
แผนปฏบิตัริาชการ

ประจ าปี

ทบทวนและก าหนด
ตวัชีว้ดัและค่า
เป้าหมาย

น าเสนอแผนกลยทุธ/์
แผนปฏบิตัริาชการ

ประจ าปี

ถ่ายทอดแผนกลยทุธ์
และแผนปฏบิตัริาชการ

มอบหมายและ
ด าเนินการตามตวัชีว้ดั

ในแผน

ตดิตามและประเมนิผล

วเิคราะหแ์ละทบทวน
การด าเนินงานตาม

ตวัชีว้ดั

น าเสนอและจดัท า
แผนพฒันาผลการ

ด าเนินงาน
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มาใช้ในการตัดสินใจ สั่งการ ในการปรับปรุง/พัฒนา 4. เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ผู้บริหารและหัวหน้างานได้ท าการ
วิเคราะห์และประเมินผลเป็น “ค่าร้อยละของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ที่บรรลุเป้าหมาย” และ “ค่าร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี” รายงานผลต่อมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ในปีถัดไป  

 5. ทบทวนผลการด าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ปีละ 1 ครั้ง โดยน าสรุป
รายงานการตรวจประเมินประจ าปี (Feedback Report) ของคณะกรรมการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มาพิจารณาและวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยจัดท า
แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจประเมิน เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพองค์กรยิ่งข้ึน และรายงาน
ผลการปรับปรุงให้มหาวิทยาลัยทราบ พร้อมทั้งมีการรายงานให้คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ทราบด้วย 

 จากการทบทวนผลการด าเนินงาน มีการด าเนินการประชุมบุคลากรให้ทราบถึงผลการประเมิน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่งผลการประเมินในแต่ละปีจะมีค่าคะแนนและผลการด าเนินงาน 
ที่ไม่เท่ากัน ได้แก่ ปีงบประมาณ 2561 คะแนน 4.12  ปีงบประมาณ 2562 คะแนน 4.08 และปีงบประมาณ 
2563 คะแนน 4.48 และผลการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับทั้งมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงาน คือ การพัฒนาบุคลากร ที่กองกลางไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 เนื่องจากมีบุคลากรเป็น
จ านวนมาก และได้รับการพัฒนาไม่ท่ัวถึง อีกทั้งยังเก็บข้อมูลการพัฒนายังไม่ดีเท่าท่ีควร ดังนั้น จึงอยากเห็นการ
บรรลุเป้าหมายในแต่ละปีที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ และมีความท้าทาย จึงเล็งเห็นถึงเครื่องมือการติดตามท่ีใช้ประเมิน และ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน  จึงร่วมกันคิด วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดมาใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมผลด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการสามารถ
ค้นหาข้อมูลการให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

 
2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน   
ที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการสามารถค้นหาข้อมูลการให้บริการได้อย่างถูกต้องสะดวก  รวดเร็ว 
  จากผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ 
จากความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือง่ายต่อการสืบค้นและผลจากการรวบรวมการพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่เห็น
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ หน่วยงานจึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาด าเนินงาน
ตามพันธกิจ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถมีฐานข้อมูลไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ในการพัฒนาหน่วยงาน การด าเนินงาน 
ในด้านต่าง ๆ  การพัฒนาบุคลากรและตอบสนองต่อการให้บริการต่อผู้รับบริการ/ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
ซึ่งกระบวนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกพัฒนาจากระบบอะนาล็อคเข้าสู่ยุคดิจิตอล หรือจากระบบ
เอกสารเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีข้ันตอนหรือแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
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  1) ก าหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการจัดท าระบบสารสนเทศ 
  2) จัดท าข้ันตอนการให้บริการของทุกงานพร้อมก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
  3) สร้างกระบวนการปฏิบัติงานและเส้นทางในการให้บริการ 
  4) จัดท าระบบสารสนเทศต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
  5) ทดลองใช้ระบบสารสนเทศกับกลุ่มตัวอย่าง 
  6) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
  7) การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งานและให้บริการ 
  8) มีการติดตามและประเมินผลการท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  9) ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงานและ 
ของมหาวิทยาลัย 
  ซึ่งจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน มีระบบต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ดังตารางที่ 4.2-1 ตารางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน  

ระบบ ข้อมูลที่ใช ้ ความถี่ในการติดตาม น าไปใช้ประโยชน ์ ผู้เกี่ยวข้อง 
ระบบรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ในแผนปฏิบัตริาชการ 

รายไตรมาส 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน 

ทบทวนผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดและหา
แนวทางปรับปรุง 

ผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบแต่ละ
ตัวช้ีวัด 
บุคลากรทุกคนใน
กองกลาง 

ระบบพัฒนาบุคลากร 
HRD 

รายงานผลการพัฒนา
บุคลากร(เข้ารับการ
ประชุม อบรม)  
รายงานการมสี่วนร่วม
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ 

6 เดือน และ 12 เดือน ปรับเปลีย่นกระบวนการใน
การพัฒนาบุคลากร และ
ทบทวนการใช้งานของ
ระบบเพื่อให้เกดิความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ประมวลผลได้ง่าย 

ผู้บริหาร 
บุคลากรทุกคน 

ระบบส านักงาน
อัตโนมัติ (E-Office) 

หนังสือราชการทุก
ประเภท 
การขออนุญาตลาต่าง ๆ 
  
 
 
 

ทุกวัน ปรับปรุงและแก้ไขการใช้
งานของระบบ 

ผู้บริหาร 
บุคลากรทุกคน 
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ระบบ ข้อมูลที่ใช ้ ความถี่ในการติดตาม น าไปใช้ประโยชน ์ ผู้เกี่ยวข้อง 
ระบบบัญชีสามมติิ GF - 
MIS   

รายงานทางการเงิน ทุกวัน วางแผนทางการเงิน ผู้บริหาร 
บุคลากรด้าน
การเงิน/พัสด ุ

ระบบแจ้งซ่อมอาคาร
สถานท่ี 

เรื่องการซ่อมต่าง ๆ ทุกสัปดาห ์ ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร 
บุคลากรงาน
อาคารสถานท่ี 

ระบบจัดสถานท่ีและ 
ภูมิทัศน์ 

การจัดสถานท่ีและ
ตกแต่งภูมิทัศน ์

ทุกสัปดาห ์ ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร 
บุคลากรงาน
อาคารสถานท่ี 

ระบบการจอง 
ห้องประชุม 

สถานะการขอใช้ห้อง
ประชุม 

ทุกวัน การค านวนอัตราการขอใช้
พื้นที ่

ผู้บริหาร 
บุคลากรกองกลาง 

 
   กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการทบทวนผลการด าเนินงานรายไตรมาส หากพบการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปัญหาที่ส่งผลต่อการไม่บรรลุเป้าหมาย จะออกเป็นนโยบายผู้บริหารในการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
พัฒนา และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนั้น ๆ ไปด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานตลอดจน
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและด าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในชีวิตประจ าวันในการปฏิบัติงาน เช่น การพัฒนาบุคลากร จะต้องถูกเก็บไว้ในระบบพัฒนาบุคลากร HRD ซึ่งท า
ให้มั่นใจว่าข้อมูลของแต่ละบุคคลจะไม่สูญหายและสามารถประมวลผลการเข้ารับการพัฒนาและการมีส่วนร่วม 
ได้ทุกกิจกรรม ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะและตัดสินใจได้ในการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการประจ าปีสอดคล้องกับผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร และการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
เกณฑ์ 3  มีกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ Webometrics 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับการจัดอันดับ Webometrics เป็นอันดับที่ 8364 ของโลก  
(เดิมอันดับที่ 7938) , อันดับที่ 3177 ของเอเชีย (เดิมอันดับที่ 2976) และอันดับที่ 73 ของประเทศไทย  
(เดิมอันดับที่ 68) และ เป็นอันดับที่ 22 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (เดิมอันดับที่ 21) แต่ในปัจจุบันรอบล่าสุด  
มีปรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินใหม่ เหลือเพียง 3 ด้าน ได้แก่ Impact, Openness และ Excellence Rank
ซึ่งหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยกองกลาง ส านักงานอธิการบดี รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงาน  
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งมีการวัดและประเมินผลในตัวชี้วัดผลการจัดอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยฯ 
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วัดผล 4 ด้าน ได้แก่ Presence, Impact, Openness และ Excellence Rank โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้
สถาบันและนักวิชาการ มีเว็บที่แสดงกิจกรรมของสถาบันและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์  
อย่างถูกต้อง เพื่อแสดงปริมาณและคุณภาพของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ข้อมูลจะถูกรวบรวมระหว่าง 1 ถึง 20 
มกราคมหรือกรกฎาคม และการประกาศผล หลังวันที่ 28 ทั้งของเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทุกปี  
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ Webometrics   
โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลระบบสารสนเทศ เช่น การดูแลระบบเครือข่าย 
ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ และจัดการฐานข้อมูล/สารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้โดยทุกงาน
ภายในกองกลาง มีหน้าที่ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  
 
(เกณฑ์ 4)  มีระบบกลไกในการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเว็บไซต์หน่วยงานโดยผู้ใช้งาน พร้อมน าผลไปปรับปรุงระบบเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง รวมถึงมีการ
รักษาความปลอดภัยบนโลกไฟเบอร์ 
  จากการมีระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ ให้มีคุณภาพ (ถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน) มีความปลอดภัย (ก าหนดสิทธ์
ในการเข้าถึงข้อมูล) เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านมีความพร้อมใช้งานในรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับบุคลากร 
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง จึงได้มีการจัดท าระบบกลไกการประเมินประสิทธิภาพของการใช้งานและ
การให้บริการ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 1) จัดท าช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่อการใช้งานของระบบพร้อมทั้ง
ก าหนดตัวชี้วัดในการใช้งาน 2) รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการโดยก าหนดปัญหาและเงื่อนไขของการใช้งาน 
3) พฒันาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
    
ตารางที่ 4.3-1 ความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ  

ฐานข้อมูล ความปลอดภัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระบบ e-Personnel  
การค้นหาบุคลากร 

ก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานบุคลากร - นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
- คณาจารย์ บุคลากรทุกคน 

ระบบ GF-MIS 
 

มีการก าหนดสิทธ์ิ โดย Username และ 
Password เพื่อใช้งานระบบ โดยระบบดังกลา่ว
สามารถแสดงถึงสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปไีด ้

- ผู้บริหาร 
-บุคลากร 

ระบบ E-RMS (ระบบบรหิารความเสี่ยง) มีการก าหนดสิทธ์ิให้กับกองกลาง โดยก าหนด 
Username และ Password เพื่อใช้งานระบบ 
โดยระบบดังกลา่วสามารถแสดงถึงการประเมิน
ความเสีย่งในแต่ละรอบปีการศึกษา 

-  ผู้บริหาร 
- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารความ
เสี่ยง 
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ฐานข้อมูล ความปลอดภัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระบบรายงานผลการปฏิบัตริาชการตาม
แผนปฏิบัตริาชการ (E-SPR) 

มีการก าหนดสิทธ์ิให้กับกองกลาง โดยก าหนด 
Username และ Password เพื่อใช้งานระบบ 
โดยระบบดังกลา่วสามารถแสดงถึงผลการด าเนิน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ ในแตล่ะรอบเป็นราย
ไตรมาส 

 -ผู้บริหาร 
-บุคลากร 

ระบบพัฒนาบุคลากร HRD มีการก าหนดสิทธ์ิให้กับบุคลากรทกุคนและแอด
มิน โดยก าหนด Username และ Password 
เพื่อใช้งานระบบ โดยระบบดังกลา่วสามารถ
แสดงถึงผลการพัฒนาบุคลากรและการเข้าร่วม
กิจกรรมรายเดือน/รายไตรมาส 

- ผู้บริหาร 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
- บุคลากรทุกคน 
 

ระบบส านักงานอัตโนมตัิ (E-Office) มีการก าหนดสิทธ์ิให้กับบุคลากร 
ทุกคน โดยก าหนด Username และ Password 
เพื่อใช้งานระบบ โดยระบบดังกลา่วสามารถ
เข้าถึงหนังสือราชการทุกชนิดที่เกีย่วข้องกับ
ตนเอง หน่วยงาน และสามารถจัดท าหนังสือ
ราชการต่าง ๆ รวมถึงการขออนุญาติลากิจ ลา
ป่วย ลาพักผ่อนได้ เป็นต้น 

 -ผู้บริหาร 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบการให้บรกิาร 
- คณาจารย์ บุคลากรทุกคน 

ระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานท่ี มีการก าหนดสิทธ์ิให้กับบุคลากร 
ทุกคน โดยก าหนด Username และ Password 
เพื่อใช้งานระบบ โดยระบบดังกลา่วสามารถแจ้ง
เรื่องซ่อมอาคารต่าง ๆ ได ้

- ผู้บริหาร 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบการให้บรกิาร 
- คณาจารย์ บุคลากรทุกคน 
- นักการภารโรง 

ระบบขอจัดสถานท่ี มีการก าหนดสิทธิ์ให้กับบุคลากร 
ทุกคน โดยก าหนด Username และ Password 
เพื่อใช้งานระบบ โดยระบบดังกลา่วสามารถแจ้ง
เรื่องการจัดสถานท่ี การขนย้าย และการจัดการ
ภูมิทัศน์ต่าง ๆ โดยรอบ 

- ผู้บริหาร 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบการให้บรกิาร 
- คณาจารย์ บุคลากรทุกคน 
- นักการภารโรง 
 

ระบบการจองห้องประชุม มีการให้ระบุชื่อ – นามสกุล ในการเข้าใช้บริการ - ผู้บริหาร 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ  
- คณาจารย์ บุคลากรทุกคน 

การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอรข์อง
บุคลากรประจ าส านักงาน 

มีการก าหนดรหสัผ่านการเข้าใช้้งานเฉพาะเครื่อง - บุคลากร 
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การรักษาความปลอดภัยบนโลกไฟเบอร์ 
  หน่วยงาน มีวิธีการที่ท าให้ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความมั่นคง 

ปลอดภัย พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉินหรือกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ โดยมีการส ารองข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อมูลเว็บไซต์ ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูลไว้
ระบบ Cloud Backup ทุก ๆ เดือน  
 นอกจากนี้ หน่วยงานได้ด าเนินการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบการใช้งานของระบบ
สารสนเทศ โดยมีข้อเสนอแนะ เช่น ต้องการให้มีการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานของระบบ
ทุกระบบ เพ่ิมข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รวดเร็ว เช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพ่ิมการติดต่อสอบด้วยวิธีการแชทกับหน่วยงาน 
บนหน้าเว็บ เป็นต้น ซึ่งจากข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้บริหารก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก่งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงพัฒนาให้สนองตอบผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น ดังนี้  
ตารางที่ 4.3-2 ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุง 
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจหลัง
การใช้งานของระบบทุกระบบ 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจบน
ระบบการให้บริการ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ท าหนา้ที่
ติดตามผูร้ับบริการเพื่อท าการประเมิน 

เพิ่มข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รวดเร็ว ประสานกับทุกหน่วยงานภายใน
กองกลาง เพื่อขอข้อมลูข่าวสารเปน็
ประจ าทุกเดือน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้มีความทนัสมัย
ดึงดูดผูเ้ข้าชมเว็บไซต ์

ปรับปรุงเว็บไซต์ 2 ภาษา และออกแบบ
หน้าจอให้มีสสีันสวยงาม น่าเข้าชม 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

เพิ่มการตดิต่อสอบด้วยวิธีการแชทกับ
หน่วยงานบนหน้าเว็บ 

จัดท ากล่องข้อความแชทท่ีลิ้งไปยงั 
facebook กองกลาง และก าหนดผู้ตอบ
ค าถาม 

นักวิชาการคอมพิวเตอร/์นัก
ประชาสมัพันธ์ 
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เกณฑ ์5. มีการจัดการความรู้เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีและสามารถน าไปประโยชน์ในการปฏิบัติงานทั้ง
หน่วยงานตนเองและหน่วยงานภายนอก  เพ่ือให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานขององค์กร 
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้เพ่ือให้องค์กรมุ่งไปสู่การเรียนรู้ 
(Learning) และ นวัตกรรม (Innovation) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยม เรื่อง มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน 
พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ปี 2564 และค่านิยม G - Teams การท างานเป็นทีม ความเป็น 
น้ าหนึ่งใจเดียวกันอันจะมุ่งสู่ความส าเร็จของหน่วยงาน ตามสมรรถนะหลัก การประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและลูกค้า  
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน เพ่ือสร้างกลไกสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
 ในช่วงปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับการประเมินร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ระดับช านาญการ ร้อยละ 0.00 ในคราวนั้นในการ
ขับเคลื่อนหรือพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน จึงดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่ร้ายแรง และต้องให้ส าคัญที่ในการเร่งรีบ
แก้ไข  ซึ่งคณะกรรมการจัดการความรู้ประจ ากองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้ร่วมกันประชุมโดยมุ่งเน้นน าประเด็นนี้ 
มาร่วมกันระดมความคิดเพ่ือหาทางแก้ไข และพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน จากการวิเคราะห์จ านวนบุคลากร 
สายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ประเมินสมรรถนะดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี  
ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงมุ่งเน้นให้ความส าคัญ ด้วยหากด าเนินการให้บุคลากรสังกัดส านักงาน
อธิการบดี สามารถประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ ก็จะท าให้มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว และได้ผล
การประเมินร้อยละที่มากขึ้นด้วย  และในปีการศึกษา 2561 จากกระบวนการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้
การเขียนวิเคราะห์ค่างานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 ปีขั้นไป ท าให้เกิดบุคลากรสายสนับสนุน 
สังกัดส านักงานอธิการบดี ได้เข้าสู่กระบวนการตามเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 0.74 จากภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และร้อยละ 22.22 จากจ านวนบุคลากรที่สังกัดส านักงานอธิการบดี  และได้แนวทางในการวิเคราะห์ค่า
งานจากกระบวนการจัดการความรู้ เป็นคู่มือการเขียนวิเคราะห์ค่างาน เรื่องเทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน จากเพ่ือนถึง
เพ่ือน และปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการจัดการความรู้ยังคงมุ่งเน้นการจัดการความรู้เรื่อง การจัดการความรู้ 
การวิเคราะห์ค่างานสู่เส้นทางความก้าวหน้าส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 
โดยการมุ่งเน้นนั้นเป็นการขับเคลื่อนประเด็นนี้ให้เกิดผลเป็นประจักษ์และมีจ านวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มากยิ่งขึ้น  
โดยได้น าแนวทางการวิเคราะห์ค่างานที่ได้จากการจัดการความรู้ กับบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงานอธิการบดี  
ท าให้การด าเนินการในปีการศึกษา 2562 เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติม จึงได้รวมรวมองค์ความรู้จากบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่างานสู่เส้นทางความก้าวหน้า น ามาพัฒนากระบวนการ และกิจกรรมต่าง ๆ 
และน าองค์ความรู้มาปรับปรุงคู่มือการวิเคราะห์ค่างาน เป็นคู่มือการเขียนวิเคราะห์ค่างาน เรื่องเทคนิคการวิเคราะห์ 
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ค่างาน จากเพ่ือนถึงเพ่ือน (ฉบับปรับปรุง) และผลการด าเนินการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2562 พบว่าภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 29.62 และจากจ านวนบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี คิดเป็นร้อยละ 
42.10 จากการด าเนินการการจัดการความรู้ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว พบว่าผลการด าเนินการมีแนวโน้มที่ดี    
  ในช่วงปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงน าข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข และพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน จากการด าเนินการการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 2561 และ
ปีการศึกษา 2562 จึงได้มติในที่ประชุม โดยมุ่งเน้นและเล็งเห็นความส าคัญของกระบวนการจัดการความรู้ ที่สามารถ
พัฒนาศักยภาพให้บุคลากรและน ามาประยุกต์ใช้ต่อการบริหารงานของหน่วยงาน ประกอบกับขั้นตอนหรือกระบวนการ
ที่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้การประเมินสมรรถนะของบุคลากร สายสนับสนุนเป็นประจักษ์ยิ่งขึ้น คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ จึงมีมติเห็นชอบในการจัดการความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมส าหรับการเขียนสมรรถนะหลักเพ่ือขอมี
ต าแหน่งที่สูงขึ้น และการติดตามการเขียนวิเคราะห์ค่างานให้กับบุคลากรของส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้บุคลากรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมีแนวทางร่วมกันในการเขียนสมรรถนะหลักเพ่ือขอต าแหน่งที่สูงขึ้น และรวมถึงการ
ติดตามการเขียนวิเคราะห์ค่างาน ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส านักงานอธิการบดีด้วย 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ก าหนดประเด็นความรู้ที่จ าเป็น คือการเตรียมความพร้อมส าหรับการเขียน
สมรรถนะหลักเพ่ือขอมีต าแหน่งที่สูงขึ้น และการติดตามการเขียนวิเคราะห์ค่างานให้กับบุคลากรของส านักงาน
อธิการบดี โดยได้น าหลักการของการจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM) มาด าเนินการ 
ตามขั้นตอน และน าทฤษฎีวงจรการบริหารคุณภาพ (PDCA :Plan – Do – Check - Action) มาเป็นกรอบในการ
ด าเนินการการจัดการความรู้นั้น สรุปผลการด าเนินการ ได้ดังนี้  
 1.ก าหนดแผนการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ทบทวนผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
และมีมติในที่ประชุมเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนา และปรับปรุง ก าหนดเป็นแผนการด าเนินงาน โดยน าทฤษฎีวงจรการ
บริหารคุณภาพ (PDCA :Plan – Do – Check - Action)  มาเป็นกรอบในการด าเนินงาน และด าเนินการ 
ตามขั้นตอนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 6 ขั้นตอน ซึ่งก าหนดเป็นแผนการด าเนินงาน
หลักคือ แผนการจัดการความรู้ และมีแผนการด าเนินงานย่อยๆ เพ่ือควบคุมในแต่ละกิจกรรม 

2. ลงมือปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน ตามกรอบการการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
  ขั้น 1 คณะกรรมการจัดการความรู้มีการก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันประชุม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และมีมติ ก าหนด
ความรู้หลักที่จ าเป็น เพ่ือมุ่งเน้นให้บุคลากรเตรียมความพร้อมในการเขียนสมรรถนะหลักเพ่ือขอมีต าแหน่งที่สูงขึ้น 
และการติดตามการเขียนวิเคราะห์ค่างานสู่เส้นทางความก้าวหน้าได้  และจึงร่วมกันก าหนดรายละเอียดของ
แผนการด าเนินงาน 

ขั้น 2 คณะกรรมการจัดการความรู้มีการเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  คณะกรรมการจัดการความรู้ 
ได้จัดกระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเขียนสมรรถนะหลักเพ่ือขอมีต าแหน่ง
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ที่สูงขึ้น   และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทาง จากผู้มีประสบการณ์ โดยตรง ทั้งจากบุคลากร
ภายใน สู่บุคลากรภายใน และจากบุคลากรภายนอกส านักงานอธิการบดี สู่บุคลากรภายใน ส านักงานอธิการบดี  
อีกท้ังยังน าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ค่างานมาร่วมทบทวนและก าหนดรายละเอียดของแผนการ
ด าเนินงาน สู่กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอีกด้วย 

ขัน้ 3 คณะกรรมการจัดการความรู้มีการปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะ
ต่อการใช้งานของตน ได้ก าหนดกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสมรรถนะของ
บุคลากร สังกัดส านักงานอธิการบดี อย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้บุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น จัดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมที่ 2 การเขียนวิเคราะห์ค่างานอย่างไรให้จบ 
จัดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564  กิจกรรมที่ 3 พี่ครึ่งน้องครึ่ง โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ5-6 คน เพื่อให้พ่ีเลี้ยง
ประจ ากลุ่มได้น าความรู้ประสบการณ์มาช่วยในการด าเนินงานและช่วยก ากับติดตาม ให้สมาชิกกลุ่มด าเนินการได้
ตามแผนที่ก าหนด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมที่ 4 รักใคร บอกให้ท าช านาญการ ภารกิจ  
ตาม you ดูก็รู้ว่ารัก  จัดเมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2564 และมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง    
   ขั้น 4 คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน โดยจัดท า
เอกสารสรุปสาระส าคัญจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง  เผยแพร่เอกสารสาระส าคัญต่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น า
เทคนิควิธีการไปปรับใช้กับการวิเคราะห์ค่างานของตนเอง จนสามารถเขียนวิเคราะห์ค่างานได้ และมีสามารถ 
ขอมีต าแหน่งที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้   ทั้งนี้ เผยแพร่ให้กับบุคลากรส านักงานอธิการบดี และทางเว็บไซต์ 
http://ga.kpru.ac.th/th  ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
  ขั้น 5 คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้บันทึกการน าประสบการณ์จากการท างาน และการ
ประยุกต์ ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด“ขุมความรู้” โดยบันทึก รวบรวม ขุมความรู้ จากผู้มี
ประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่วิเคราะห์ค่างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในการเขียน
สมรรถนะหลัก และการเขียนวิเคราะห์ค่างาน  และน าองค์ความรู้นั้นมาปรับปรุงคู่มือ เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน 
“จากเพ่ือนถึงเพ่ือน”(ฉบับปรับปรุง) และบันทึกรูปแบบการเขียนสมรรถนะหลักเพ่ือขอมีต าแหน่งที่สูงขึ้น และ
รูปแบบการเขียนวิเคราะห์ค่างาน ไว้    
  ขั้น 6 คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้จดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้
งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น องค์ความรู้
ที่ได้จากการจัดการความรู้ ได้แก่ คู่มือการวิเคราะห์ค่างาน  เทคนิคการวิเคราะห์ค่างานจากเพ่ือนถึงเพ่ือน  
ฉบับปรับปรุง  ได้แนวทางร่วมกันในการเขียนวิเคราะห์ค่างานสู่เส้นทางความก้าวหน้า ได้รูปแบบการเขียน
สมรรถนะหลักเพ่ือขอมีต าแหน่งที่สูงขึ้น และรูปแบบการเขียนวิเคราะห์ค่างาน 
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 3.คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบพ่ีเลี้ยงแต่ละกลุ่มกิจกรรม ในการก ากั บ
ติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดีให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด 
 4.คณะกรรมการจัดการความรู้ สรุปผลการด าเนินงานและน าข้อเสนอแนะหรือประเด็นอ่ืนที่ส าคัญไป
ปรับปรุงการด าเนินการการจัดการความรู้ในปีการศึกษาต่อไป 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดการ
ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมส าหรับการเขียนสมรรถนะหลักเพ่ือขอมีต าแหน่งที่สูงขึ้น  และการติดตามการ
เขียนวิเคราะห์ค่างานให้กับบุคลากรของส านักงานอธิการบดี โดยคณะทีมงานได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยการส่ง
แบบสอบถาม ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน ได้รับแบบสอบถาม ที่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกข้อค าถาม คิดเป็นร้อย
ละ 100 จึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อ
โครงการจัดการความรู้  ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.05) เมื่อพิจารณาตามรายการ 
พบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 4.62, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.023) รองลงมา คือ ความพึงพอใจบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.59, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.06) และความพึงพอใจต่อโดยภาพรวม (ค่าเฉลี่ย = 4.57, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.01) 
 จากการด าเนินการจัดการความรู้ การเตรียมความพร้อมส าหรับการเขียนสมรรถนะหลักเพ่ือขอมีต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น  และการติดตามการเขียนวิเคราะห์ค่างานให้กับบุคลากรของส านักงานอธิการบดี  พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัดส านักงานอธิการบดี สามารถขับเคลื่อนบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักงานอธิการบดีให้เข้าสู่
กระบวนการการขอมีต าแหน่งที่สูงขึ้น และได้รับต าแหน่งระดับช านาญการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 17 คน จากจ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 59.26   
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้สรุปผลการด าเนินงาน และแนวทางในการด าเนินงานต่อไป องค์ความรู้ที่
ได้ และรายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ เรื่องการเตรียมความพร้อมส าหรับการเขียนสมรรถนะหลักเพ่ือขอ
มีต าแหน่งที่สูงขึ้น และติดตามการเขียนวิเคราะห์ค่างานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน  สังกัดส านักงานอธิการบดี 
น าไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกลาง ส านักงานอธิการบดี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่สนใจ
ทั่วไป 
 และจากกระบวนการจัดการความรู้ ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ท าให้บุคลากรสังกัดส านักงาน
อธิการบดี มีความเชี่ยวชาญ ในการถ่ายทอดประสบการณ์ จึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ เช่น คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ คู่มือการเขียนวิเคราะห์ค่างาน เรื่องเทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน 
จากเพ่ือนถึงเพ่ือน มีบุคลากรจากภายนอกส านักงานอธิการบดี หลายหน่วยงาน ขอน าไปใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินการเขียนวิเคราะห์ค่างานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  และมีการ Download ไฟล์คู่มือจากเว็ปไซต์ ไปใช้
อย่างเป็นประจักษ์  
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  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ระดับบุคคลและองค์กร ซึ่งถูก
ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานและ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้การเรียนรู้ฝัง
ลึก  ลงไปในการปฏิบัติจริง และมีระบบการติดตามการรายงานความก้าวหน้าเพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ
ที่ดี เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการวางแผนพัฒนาหน่วยงาน บุคคล และอัตราก าลังคนได้ในอนาคต 
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ตัวบ่งชี้ 5  การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1.  มีการก าหนดสมรรถนะหลักของหน่วยงานที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานได้บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
          2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความสามารถให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักที่ก าหนด  
มีการเพ่ิมศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จ าเป็นและทันสมัยให้กับบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ 
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการให้บริการ และมีความสามารถในการให้บริการแทนกันได้ที่
ครอบคลุมเรื่องส าคัญ อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
  - สามารถตอบค าถามพ้ืนฐานให้กับผู้รับบริการได้ 
  - สามารถแก้ไข/รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้ ตามมาตรฐานการให้บริการ 
  - การสื่อสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต 
 4.  มีการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและน าไปปรับปรุงให้บุคลากรมีสมรรถนะที่
สูงขึ้น 
          5.  มีแผนหรือระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนความต้องการของ
มหาวิทยาลัยและการพัฒนาตนเองของบุคลากร  อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
 - พิจารณาถึงสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน 
 - ปรับปรุงการให้บริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
 - การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ 
 - การผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
- สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการของหน่วยงาน และการสร้างนวัตกรรม 

 

สมรรถนะหลักของหน่วยงานและส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาสมรรถนะ (เกณฑ์ 1,2,3,4,5) 
   สมรรถนะหลักขององค์กร 
    กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ซ่ึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความโดดเด่นตามพันธกิจด้านบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยการแบ่งงานค านึงถึงลักษณะตามหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพงาน และคุณลักษณะเฉพาะ  
ให้ความส าคัญกับการบริหารคนเพ่ือส่งผลไปถึงความส าเร็จขององค์กร ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการหน่วยงานและ
การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  หน่วยงานจึงมีการวิเคราะห์สมรรถนะหลักของหน่วยงาน เพ่ือจะ
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ได้พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะเป็นไปตามที่ก าหนด การก าหนดสมรรถนะหลักของหน่วยงานวิเคราะห์
จากขอบเขตหน้าที่งานตามโครงสร้าง และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบในงานมาเป็นกรอบในการก าหนดสมรรถนะ
หลัก รวมถึงค่านิยม G – Teams และลักษณะโดยรวมของบุคลากร ทักษะความช านาญ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน 
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และผลการประเมินต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดสมรรถนะหลัก จากนั้น  
ได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดสมรรถนะหลัก ตามที่ก าหนดไว้ในโครงร่างองค์กร จ านวน 3 สมรรถนะ ได้แก่   
   1) การให้บริการและค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ส านักงานสีเขียว กับหน่วยงานที่
เข้าร่วมโครงการสมัครส านักงานสีเขียว 
    2) จัดหาและน าแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการและการให้บริการ  
    3) การประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและลูกค้า  
  ในปีงบประมาณ 2564 ผู้บริหารและหัวหน้างานได้จัดประชุมเพ่ือก าหนดทักษะความสามารถ 
ที่จ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
และความจ าเป็น ทั้งด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังคนของกรอบอัตราก าลังและแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยเทียบกับปัจจุบันที่มีอยู่ จึงได้ก าหนดกระบวนการทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) วิเคราะห์งาน  
โดยจัดท าค าบรรยายลักษณะงานของแต่ละบุคคล 2) จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลโดยมุ่งเน้นความสามารถทาง
อาชีพและทักษะเฉพาะงาน 3) จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 4) จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร  
5) รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 6) ประเมินผลงานประจ าปี โดยประเมินจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
A2 ดังตารางที่  5.1-1 ทักษะความสามารถของบุคลากรในแต่ละประเภทของต าแหน่ง 
 

ตารางที่ 5.1-1 ทักษะความสามารถของบุคลากรในแต่ละประเภทของต าแหน่ง  
ต าแหน่ง ทักษะที่จ าเป็น 

นักวิชาการเงินและบญัช ี
นักวิชาการพัสด ุ

1.ระเบียบการเบิกจา่ยตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร 
2.ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ 2560 ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป 
3.ระบบการเบิกจ่ายตามระบบ 3DGF 
4.ระบบการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP)  
5.การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวยการด้วย ICT หรือนวัตกรรม 
6. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
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ต าแหน่ง ทักษะที่จ าเป็น 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1.การจัดท าระเบียบการประชุม 

2.การจัดรายงานการประชุม 
3.เทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุม 
4.เทคนิคการจัดเตรียมเอกสารการประชุม 
5.เทคนิคการประสานงาน/การประชุม 
นอกสถานท่ี 
6.การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการประชุม 
7. ทักษะการประสานงานในด้านต่าง ๆ 
8. การจัดท าผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพตาม
มาตรฐานสากล 
9. ทักษะการให้บริการ 
10. ทักษะงานสารบรรณ การจดัท าหนังสือราชการทุกชนิด 
11. ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
12. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 1.ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาเว็ปไซต์ 
2.ความรู้เกี่ยวกับงานระบบเครือขา่ย 
3.ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาระบบงานเครือข่ายเว็ปไซต์ และ
สารสนเทศ 

ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

1. มีทักษะด้านการสื่อสาร  
2. มีความรู้ด้านการเขียนข่าว 
3. มีความรู้ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์
4. มีทักษะการประสานงาน 
5. มีทักษะด้านการถ่ายภาพ 
6. มีความรอบรูเ้รื่องสื่อ 
7. มีทักษะการพูดท่ีด ี
8. มีใจรักบริการ 
9. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

ต าแหน่งบุคลากร 1.  การจัดท าระเบียบการประชุม  และการจดัท ารายงานการ
ประชุม 
2.  การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
3.  การเลื่อนเงินเดือน 
4.  การสรรหา 
5.  การประเมินค่างาน 
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ต าแหน่ง ทักษะที่จ าเป็น 
 6.  การรับรองคุณวุฒิ 

7.  การโอนย้าย 
8.  การจัดท าทะเบียนประวัต ิ
9. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
10. ทักษะการประสานงาน 

ต าแหน่งนิติกร 1. มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย เช่น กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์, กฎหมายอาญา, กฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง, 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีปฏบิัติราชการ
ทางปกครอง เป็นต้น 
2. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาโดยเฉพาะการเขียนบรรยาย
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
3. มีความรู้และทักษะในการสอบสวน 
4. มีความรู้และทักษะในการจดัท าสัญญา บันทึกความเข้าใจ  
5. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

ต าแหน่งสถาปนิก 1.ความรู้ด้านข้อกฎหมายในการกอ่สร้างและควบคุมอาคาร  
2.ความรู้ด้านการออกแบบอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
3.ความรู้เบื้องด้านข้อระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ที่เกี่ยวข้องกับงาน ก่อสร้าง 
4.ทักษะในการใช้โปรแกรมเพื่องานออกแบบและเขียนแบบ 
5.ทักษะการจัดท าประมาณราคางานก่อสร้างและรายการ
ประกอบแบบ 
6.ทักษะการวางแผนการบริหารจดัการงานก่อสร้าง 
7.ทักษะการประสานงานด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ต าแหน่งช่างโยธา/ช่างเขียนแบบ 1.ความรู้ด้านข้อกฎหมายในการกอ่สร้างและควบคุมอาคาร 
2.ความรู้เบื้องด้านข้อระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ที่เกี่ยวข้องกับงาน ก่อสร้าง 
3.ทักษะในการใช้โปรแกรมเพื่องานเขียนแบบการก่อสร้าง 
4.ทักษะการจัดท าประมาณราคางานก่อสร้างและรายการ
ประกอบแบบ 
5.ทักษะการประสานงานด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ต าแหน่ง ทักษะที่จ าเป็น 
ต าแหน่งวิศวกรรมไฟฟ้า 1. ทักษะการบริหารจัดการ ช่วยให้จัดการเวลาการท างานวางแผน

อย่างเป็นระบบ 
2. ทักษะทางภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารหรืออ่านคู่มือ
อุปกรณ ์
3. ทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งพื้นฐานส าหรับอาชีพด้าน
วิศวกรรม 
4. ทักษะการพูดและน าเสนองาน การพูด  
การเรยีบเรยีงข้อมูล 
5. ทักษะการเขียนในการน าเสนอข้อมูลและท าคู่มือ 
6. ทักษะการแก้ปัญหาตดัสินใจ ไหวพริบการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าต่าง ๆ  
7. ทักษะในการใช้เครื่องมือและอปุกรณ ์
8. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
9. ทักษะการประสานงาน 

นักวิเทศสัมพันธ์ 1. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
2. เทคนิคการเจรจาระหว่างประเทศ 
3. ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ/ข้อควรระวัง/พิธีการทูต 
4. ความสามรถในการร่างข้อตกลง/จัดท าความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
5. ทักษะ/เทคนิคในการประสานงานระหว่างประเทศ 
6. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

  
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความสามารถให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักที่ก าหนด มีการเพิ่มศักยภาพ
และทักษะในการปฏิบัติงานที่จ าเป็นและทันสมัยให้กับบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนา
สมรรถนะตามหน้าที่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ 
  หน่วยงานใช้แผนบริหารและการพัฒนาบุคลากร ปี 2560  – 2565 เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในโครงการต่าง ๆ โดยมีกระบวนการส่งเสริมและ
สนับสนุน ในการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 
  1) โครงการพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ได้แก่ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เช่น การอบรม 

“ท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก  ส าหรับบุคลากร สายสนับสนุนการเขียนคู่มือการวิเคราะห์สมรรถนะและการจัด”   
เพ่ือประเมินเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2564   
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  2) โครงการพัฒนาบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน บุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมภายนอกปีละ 1 ครั้ง / 1 คน โดยจัดหาหลักสูตรจากทาง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท าเรื่องขอเข้าอบรมกับผู้อ านวยการกองกลางและหัวหน้างาน จัดบุคลากรที่มีความ
ต้องการพัฒนาทักษะที่ตรงกันไปด้วยกัน และยังมีการสนับสนุนให้จัดหาหลักสูตรการอบรมผ่านระบบออนไลน์  
ที่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่งตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จากการสนับสนุนดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง
การเพ่ิมศักยภาพและทักษะให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในที่ท างาน  
  อีกท้ังยังส่งเสริมให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในที่ท างานโดยมีการก าหนดให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
น าความรู้มาใช้และสอนงานแก่บุคลากรด้วยกัน เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานสอดคล้องกับพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย และในปีงบประมาณ 2564 มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระบบพัฒนาบุคลากร HRD ที่พัฒนาขึ้น และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานและองค์กร 
และที่ส าคัญเป็นการน าบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันระหว่างการบันทึกกิจกรรมและ  
การน าไปประยุกต์ใช้ของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดการท างานแบบมีส่วนร่วม และท างานหมู่คณะ เปลี่ยนภาวะการ
แข่งขันให้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร  หัวหน้างาน หน่วยงาน และองค์กร  
เป็นอย่างมาก 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการบริการ และมีความสามารถในการให้บริการแทนกันได้ที่ครอบคลุม 

เรื่องส าคัญ อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  

  - สามารถตอบค าถามพ้ืนฐานให้กับผู้รับบริการได้ 

  - สามารถแก้ไข/รับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ ตามมาตรฐานการให้บริการ 

  - การสื่อสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต 

   กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ในด้านต่าง ๆ โดยในแต่ละงานมีการให้บริการที่หลากหลายแตกต่างกันเป็นขั้นตอน ซึ่งการบริการต่าง ๆ จะต้องมี

กระบวนการในการให้บริการและระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรให้มี

ทักษะการบริการ และมีความสามารถในการบริการแทนกัน จะต้องวิเคราะห์จากผลประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการปีที่ผ่านมา มาวางแผนการให้บริการต่าง ๆ และวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน  

จากผลการประเมินดังกล่าว หน่วยงานได้น ามาจัดท าแผนการพัฒนาการให้บริการ เพ่ือให้แต่ละงานจัดกิจกรรม 

ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาการให้บริการที่ก าหนด ได้แก่  

  1. ลดขั้นตอนการให้บริการ 1 งานต่อ 1 กระบวนงาน 

  2. แผนการให้บริการแบบมุ้งเน้นจิตบริการ 

  3. แผนการจัดท าข้อมูลเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับผู้รับบริการ ให้มีความชัดเจน เช่น  
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ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกจุดบริการ ป้ายแสดงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ ป้ายแสดงขั้นตอนการท างาน 

  4. แผนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

  ซึ่งการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางด้านการบริการ และสามารถให้บริการแทนกันได้นั้น  

กระท าโดย 1) หัวหน้างานจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในงาน 2) การจัดระบบพ่ีเลี้ยงให้บุคลากร 

ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ หรือ เข้ามาอยู่เดิม 3) มอบหมายงานกันกรณีไม่อยู่ 4) รับฟังข้อเสนอแนะ 

จากผู้รับบริการด้วยตนเองหรือจากระบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถที่จะให้ข้อมูล 

การบริการต่าง ๆ แทนกันได้  

  ปัจจุบัน หน่วยงานได้มีการทบทวนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการให้บริการเป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้

แน่ใจว่าสามารถตอบสนองงานด้านบริการที่น าไปสู่ความส าเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ได้ และได้มีการปรับปรุงข้อ

ค าถามการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สามารถท างาน

แทนกันได้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการให้บริการดังกล่าว  

เกณฑ์ 4. มีการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและน าไปปรับปรุงให้บุคลากรมีสมรรถนะที่สูงขึ้น 

  การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มีการก าหนดวิธีการประเมินผลที่เป็นธรรม มีหลักฐาน 

ในการตรวจสอบได้ การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแบบประเมิน มีการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินก่อนที่จะท าการประเมิน มีกระบวนการประเมินผล ดังนี้ 1) ก าหนดกรอบสมรรถนะบุคลากร 2) จัดท า

หลักเกณฑ์การวัดและประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร 3) ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 4) ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 5) น าผลไปปรับปรุงสมรรถนะบุคลากร ซึ่งจากกระบวนการ

ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ดังกล่าว ได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนา เช่น ระบบพัฒนา

บุคลากร ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เชื่อมโยงในหลาย ๆ ตัวชี้วัด ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา  

การพัฒนาบุคลากร การเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ภาษาอังกฤษ เป็นต้น  ซึ่งมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย

ในอันที่จะท าให้มีบุคลากรที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์ 5 มีแผนหรือระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัยและการ

พัฒนาตนเองของบุคลากร อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

  - พิจารณาถึงสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ 

ของหน่วยงาน  

  - ปรับปรุงการให้บริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 

  - การถ่ายโอนความรู้บุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ 

  - การผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

  - สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการของหน่วยงาน และการสร้างนวัตกรรม 

  การพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการเติบโต และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานที่จ าเป็นและทันสมัย 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ท าการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยรวบรวมความ

ต้องการจากความต้องการขององค์กร ได้แก่ 1) สมรรถนะหลักขององค์กร ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การบรรลุผล

ส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ การปรับปรุงผลการด าเนินงาน การสร้างนวัตกรรม และการมุ่งเน้นลูกค้า  

2) ความต้องการในงาน ได้แก่ ความรู้ในงาน และการปฏิบัติงาน 3) จากผลการประเมินบุคลากร ได้แก่ การ

ประเมินจากประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน จากนั้น จึงน ามาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล IDP และแผนพัฒนา

บุคลากร โดยจะประสานกับหัวหน้างานในการพัฒนาบุคลากรตามแผนและเส้นทางในทักษะวิชาชีพ หากพบว่า 

มีการพัฒนาในหลายด้าน จะวางแผนให้ครอบคลุมในระยะเวลา 1 - 5 ปี ผลการปรับปรงุผลการด าเนินงานและ

การปรับปรุงกระบวนการท างานจะถูกน าไปด าเนินการเพ่ือให้เกิดการจัดการเรียนรู้กันภายในองค์กร โดย

ผู้รับผิดชอบกระบวนการในแต่ละงานจะก าหนดวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะงานนั้น ๆ ได้แก่ 1) 

ก าหนดให้บุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยน าความรู้มาใช้

ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับบุคลากรประจ างานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้อัตราจ านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต้องได้ 

60 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 2) การมอบหมายงานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงานปกติ เช่น การเป็นคณะท างานในโครงการ

ต่าง ๆ 3) น าความรู้ที่ได้มาจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายในงาน 4) จัดท าคู่มือ

ปฏิบัติงานหลักเพ่ือถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการให้สามารถท างานแทนกันได้ 

ส าหรับการสืบทอดต าแหน่ง มุ่งเน้นต าแหน่งผู้บริหารและหัวหน้างาน ซึ่งมีความส าคัญในการวางเส้นทาง

ความก้าวหน้า ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถตามความเหมาะสมโดยในแต่ละต าแหน่งจะมีกรอบอัตราก าลัง

รองรับ 
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  ปัจจุบัน ได้มีการทบทวนตัวชี้วัดของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้ยังคงมี

ประสิทธิภาพในการน าไปสู่ความส าเร็จของวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยในปีงบประมาณ 2563 มีผลการด าเนินงาน 

ของสายสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 100 และมีแนวทางเสริม ดังนี้  

แนวทางเสริม /พัฒนาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  

  1. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีต าแหน่งทางวิชาชีพระดับช านาญการสูงขึ้น และพัฒนาบุคลากร

เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการเลื่อนระดับ ต าแหน่งตามเส้นทางก้าวหน้าตามต าแหน่งงาน 

)Career Path  (และเกิดความก้าวหน้าในสายงานวิ ชาการหรือวิชาชีพ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรสายสนับสนุน “ะการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก  ส าหรับบุคลากรสายการวิเคราะห์สมรรถนะแล

สนับสนุน” ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  2. พัฒนาหน่วยงานให้มีการใช้และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาในงานหรือเป็นการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในระดับชาติ 

  3. ปรับปรุงการให้บริการและการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจต่อลูกค้าท่ีสอดคล้องกับความผูกพัน

ของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 

  มีจ านวนทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการด าเนินการ 10 ตัวชี้วัด  

คิดเป็นร้อยละ 33.33  

  แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและ

ความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย   

  มีกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.27 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 72.72 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม 

  มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  50  

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 
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ตัวบ่งชี้ 6 การปฏิบัติการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1.  มีการออกแบบกระบวนการท างานที่ส าคัญของหน่วยงาน ทั้งกระบวนการหลัก (Core Process) 
และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) และมีการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
2.  มีการน ากระบวนการท างานไปสู่ปฏิบัติโดยการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ รวมถึง
มีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือลดความแปรปรวนของกระบวนการและสามารถให้ผล
ด าเนินการที่บรรลุเป้าหมาย 
3.  มีการวัดด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการท างานโดย
ก าหนดตัววัดที่ส าคัญ  เช่น 
- น าเรื่องของรอบเวลา  ผลิตภาพ  รวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่ืน ๆ มาพิจารณา
ในกระบวนการท างาน 
- ป้องกันการท างานผิดพลาดของการปฏิบัติงานและการให้บริการ  และการท างานซ้ า 
- ลดการสูญเสียผลิตภาพของลูกค้า/ผู้รับบริการให้น้อยที่สุด 
4.  มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุม  ถูกต้อง  โดยมีการ
ระบุข้ันตอน ระยะเวลา และข้อมูลจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานไว้ในคู่มือฯ อย่างชัดเจน  รวมถึงการ
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และค้นหาข้อมูลได้ง่าย 
5.  มีการพัฒนานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีจากกระบวนการท างานที่ส าคัญ 

 เกณฑ์ 1 การออกแบบกระบวนการท างาน  
คณะกรรมการทบทวนแผนฯ ส านักงานอธิการบดี มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ

หน่วยงานเป็นประจ าทุกปี ซึ่งน าผลการด าเนินงานตามแผนประจ าปีมาพิจารณาความส าเร็จ และผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการมาทบทวน รวมถึงพิจารณาการก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญและกระบวนการ
สนับสนุนเพื่อตอบสนองความส าเร็จของวิสัยทัศน์ มีการวางแผนการปฏิบัติงานโดยการน าแผนกลยุทธ์ของ
ส านักงานอธิการบดี เป็นแผนกลยุทธ์ 2561-2565 มาเป็นแนวในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานหลัก โดยมีการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของงานกองกลางมาสอดรับกับการปฏิบัติงาน ซึ่งน าการขับเคลื่อนโดยผู้อ านวยการ
กองกลางและหัวหน้างานทั้ง 15 หน่วยงานในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในการก าหนดกระบวนงาน
หลักของหน่วยงานที่มีลักษณะงานหลักของขอบเขตความรับผิดชอบหลายด้านและตามโครงสร้างการบริหาร  
แต่มีแกนหลักในการด าเนินงานทั้งส่วนของงานด้านข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการ การตอบรับการ 
เปลี่ยนถ่ายจากยุคอะนาล็อคเข้าสู่ยุคดิจิตอล การด าเนินด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ส่งต่อให้เกิดผลลัพธ์ 
ในภาพของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการพัฒนากระบวนงานอีกด้วย  
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สอบถามความ
ต้องการการใช้
บริการ

มี 2 ช่องทาง คือ

1 กรองแบบค าขอ
ใช้บริการ ณ ท่ีตั้ง

2. กรองแบบค าขอ
ใช้บริการผ่านระบบ
สารสนเทศ

สอบถามข้อมูล
ผู้ใช้บริการ (เพื่อการ
ประสานงานและ
ติดตามการให้บริการ)

การให้บริการตาม
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ

โดยกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ออกแบบกระบวนการท างานเป็นการน าเครื่องมือของกระบวนการ Input  
Output และ Process ดังรูปที่ 6.1-1 ตารางแสดงกระบวนการส าคัญของการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 6.1-1 ตารางแสดงกระบวนการส าคัญของการปฏิบัติงานหน่วยงานกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 การเขียนกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน เขียนแบบห่วงโซ่อุปทาน 
 
รูปที่ 6.1-2 ขั้นตอนการให้บริการของทุกงานภายในหน่วยงานกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กระบวนการท างานตามหลักวงจร PDCA 
และการบริหารงานตามหลักโครงสร้างการ
บริหารงาน  
 

Input Process Output 

การให้บริการเพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพันธกจิของ 
มหาวิทยาลัย ฯ 

กฎหมายควบคุมอาคาร/กฎหมาย
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม/พรบ.
ด้านการเงินและพัสดุ/พรบ.
มหาวิทยาลัยฯและข้อระเบยีบที่
เกี่ยวขอ้งกับการบริหารงานราชการ 

เป็นผู้ให้บริการที่ดีเกิดความ
คล่องตัวในการติดต่องาน
ราชการทั้งภายใน-ภายนอก 

การพัฒนาการกระบวนการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ

มากยิ่งขึ้น 

ประเมิน 

ความพึงพอใจ 
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 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการน ากระบวนการท างานไปสู่การปฏิบัติโดยมีการจัดการบริหาร
หน่วยงานโดยการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน ดังนี้ 

- งานบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ปฏิบัติงานในการดูแลตรวจสอบแลให้การสนับสนุนในการด าเนินงาน 
ภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม /งานยานพาหนะ/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ /งานบริการห้อง
ประชุม /อาคารที่อยู่อาศัย  

- งานธุรการ  มีหน้าที่หลักในการบริหารงานเอกสารของมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่การรับ ส่งหนังสือราชการ 
การจัดท าหนังสือราชการการส าเนาเอกสาร การยืมเอกสารการจัดเก็บเอกสาร การท าลาย (การร่างตรวจทาน)
เอกสาร และการเกษียณและน าเสนอหนังสือราชการตามระเบียบ รวมทั้ง การให้บริการอ านวยความสะดวกกับผู้
ที่มาติดต่อทั้งหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ควบคุมและด าเนินการเก่ียวกับงานด้านการเงินการบัญชี ทั้งเงิน 
งบประมาณและเงินรายได้ให้เป็นไปตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้ 

- งานประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของมหาวิทยาลัยฯ  
ทั้งภายในภายนอกหน่วยงานด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยฯ 

- งานพัสดุ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดวางระบบและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา  
การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 

- งานเจ้าหน้าที่และนิติกร  มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่  
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานบ าเหน็จความชอบ งานทะเบียนประวัติ งานวินัยและกฎหมาย 

- งานเลขานุการ  มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ งานประชุม และงานเลขานุการของ 
ผู้บริหาร 

- งานอาคารสถานที่  มีหน้าที่ด าเนินการด้านการออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดูแล บ ารุงรักษา  
พัฒนา ท าความสะอาดพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ให้บริการด้านการซ่อมบ ารุงอาคาร สถานที่  
งานประปา งานจราจรและรักษาความปลอดภัย 

- งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการอนุรักษ์พลังงานการให้บริการด้านไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ 

- งานมาตรฐานประกันและคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดแนวทาง
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 
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- งานวิเทศและกิจการอาเซียน  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานและสร้าง 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน หรือองค์กรในต่างประเทศ ตลอดจนด าเนินโครงการ
แลกเปลี่ยน นักศึกษาบุคลากร และอาจารย์ของทางมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งการด าเนินกิจกรรมในการให้ความรู้
เกี่ยวกับอาเซยีนแก่นักเรียน นักศึกษาและประชนทั่วไป  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานก่อให้เกิดสมรรถนะหลักของหน่วยงาน 3 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านการให้บริการและค าปรึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเครือข่ายด้าน 
สิ่งแวดล้อม ส านักงานสีเขียว ซึ่งได้มีการขยายความร่วมมือการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมไปยังส านัก
ศิลปะวัฒนธรรม ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ  )เรือนไทย , ( คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฯ อาคารเรียน
โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด 
      2. จัดหาและน าแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการและการให้บริการ หน่วยงานได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน สอดรับกับการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในการช่วยลดต้นทุนด้านทรัพยากร ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทั้งยังก่อให้เกิดความ
สะดวกในการติดตามและจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบแจ้งซ่อมฝ่ายอาคารสถานที่ , ระบบขอจัด
สถานที่ , ระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-Office) , ระบบค้นห้องเรียน , ระบบข้อมูลบุคลากร , ระบบพัฒนาบุคลากร 
HRDS , ระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ฯ , ระบบประเมินความพึงพอใจ ฯ , ระบบขอใช้ห้องประชุม ตลอดจน
ฐานข้อมูลและ E-Book online  
  3. ด้านการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้บริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรและลูกค้า 
 เกณฑ์ 4 

ทั้งนี้ ยังมีการท าผลงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีการสนับสนุนในการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละกระบวนการอาจมีคู่มือปฏิบัติงานหลายเล่มเนื่องจาก
บางกระบวนการประกอบด้วยหลายงานย่อย ปัจจุบันในปีงบประมาณ 2564 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีคู่มือ
ปฏิบัติงาน จ านวน 7 เล่ม โดยกระบวนงานหลักมีทั้งปรับปรุงและงานใหม่ โดยได้ท าการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่สามารถสื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบ ท าให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานและการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องมีความเป็นธรรม  
เท่าเทียมตามหลักธรรมาภิบาล ดังตารางที่ 6.1-1 คู่มือการปฏิบัติงาน 
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คู่มือปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564  

ที ่ เรื่อง 

1 คู่มือปฎิบัติงานการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายในระบบการตัดเงินเดือน 

2 คู่มือปฎิบัติงานหลักการจัดท าสัญญาและตรวจร่างสัญญา 

3 คู่มือการด าเนินโครงการส านักงานสีเขียวGreen Office 

4 คู่มือปฎิบัติงานหลักการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

5 
คู่มือการจัดท าหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกสดวยระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

6 
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการ รายงานการเดินทางไปราชการ ของกองกลางส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) 

7 
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการท าปุยหมักอินทรียจากเศษใบไมแหงภายใตโครงการ การจัดการ
ขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิล อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

 
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

  ผู้บริหารและหัวหน้างานได้มีการประชุมน าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และระดับ
ปฏิบัติการมาทบทวนและติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของผลการด าเนินงานที่ไม่ได้เป้าหมาย  
โดยมีการทบทวนปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  โดยระดับกลยุทธ์จะมีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ ระดับ
ความส าเร็จในการจัดหารายได้ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวหน่วยงานได้มีการร่างหลักสูตรขึ้นมา 2 หลักสูตรเพื่อหารายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 จึงต้องยุติหลักสูตร
ดังกล่าวลง ส าหรับตัวชี้วัดระดับปฏิบัติการ เป็นการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานรายงานบุคคล จะวัดและ
ประเมินผลโดยหัวหน้างานที่ประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน การน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน และการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานจะก าหนดตัวชี้วัดร่วมกันกับบุคลากรภายในงาน และก าหนดเกณฑ์
การประเมินให้สอดคล้องกับภาระงานและแนวทางปฏิบัติให้ไปสู่ความส าเร็จ ดังรูปที ่6.2-1 แนวปฏิบัติการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน 
   การจัดการข้อผิดพลาดในงานกระท าโดยการประชุมร่วมกันภายในงานเป็นประจ าทุกเดือนและก าหนด
แนวทางการปฏิบัติงานเป็นคู่มือปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
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แนวปฏิบัติการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมีขอ้กฎหมาย /ข้อสั่งการ ทีเ่กีย่วกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

กองนโยบายและแผนจัดท าแบบรายงานการ
ประเมนิผลการปฏิบัติราชการฯ  

มหาวิทยาลัยฯ  โดยงานการเจ้าหน้าที่แจ้งให้บุคลากรทกุคน
รับทราบก าหนดการจัดท าแบบรายงานการประเมนิผลการ

ปฏิบัติราชการฯ 

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

บุคลากรกรอกแบบรายงานกรอกแบบรายงานการ
ประเมนิผลการปฏิบัติราชการฯ 

คณะกรรมการประเมินระดับคณะ/
ส านัก/สถาบัน  ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

ผู้บังคับบัญชาให้จัดท าค ามัน่ใน
การพัฒนาตนเอง 

ปฏิบัติราชการต่อไป ไม่ต้อง
จัดท าค ามัน่  

คณะกรรมการประเมินระดับคณะ /ส านกั/สถาบัน  
ส่งผลการประเมินทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการ

กลั่นกรองฯ 

คณะกรรมการกลัน่กรอง 
พิจารณาผลการประเมินแล้ว

ส่งผลให้อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมนิผลการปฏิบัติ
ราชการเพือ่ประกอบการพจิารณาเลื่อนเงนิเดือน   

คณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผล

การเลื่อนเงนิเดอืน  

แจ้งผลการเลื่อนเงนิเดอืนให้แก่บุคลากร 

ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติราชการที่
อยู่ในระดับ “ดีเดน่  ”และ “มากดี ”เปิดเผยให้

ทราบโดยทัว่กนัเพือ่เป็นการยกย่องชมเชย 
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การพัฒนานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีจากกระบวนการท างานที่ส าคัญ 

การส่งเสริมให้บุคลลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการ
พัฒนาการด าเนินงานของตนนั้น ได้ถอดมาจากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมและก้าวสู่สากลเพ่ือน านวัตกรรมหรือองค์ความรู้ที่มีนั้นมารับใช้ชุมชนในเขตบริการของมหาวิทยาลัย  
 กองกลางส านักงานอธิการบดี ถือได้ว่ามีจ านวนบุคลลากรสายสนับสนุนอยู่หลายหน่วยงาน อาทิ เช่น 
ส านักงานกองกลาง, งานการเจ้าหน้าที่, งานพัสดุ, งานธุรการ, ฝ่ายอาคาร, งานวิเทศสัมพันธ์ และงานมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยส านักงานกองกลางและงานการจ้าหน้าที่ได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น โดยมีการจัดท าระเบียบการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชรขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยในระเบียบนั้นจะวิธีการเป็นล าดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกของกระบวนการ
จนสิ้นสุดในการเข้าสู่ต าแหน่งของวิชาชีพ  

มีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเพ่ือนสู่
เพ่ือน เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรของกองกลาง ส านักงานอธิการบดีนั้นต้องมีการจัดท าคู่มือซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรม
เฉพาะตน และได้จัดให้มีการน าเสนอในเวทีระดับชาติ และได้น าคู่มือดังกล่าวส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของคู่มือดังกล่าวเพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่ง และเผยแพร่คู่มือไปยังผู้ที่ต้องท างานร่วมกันเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานที่พัฒนาต่อไป และส่วนของคู่มือการปฏิบัติงานนั้นทางมหาวิทยาลัยมีข้อก าหนดให้มีการ
ปรับปรุงหรือจัดท าคู่มือการด าเนินงานใหม่ๆทุกปีเพ่ือให้เกิดความทันสมัยและเหมาะสมกับปัจจุบัน 
  ส าหรับแนวปฏิบัติที่ดีที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระบบพัฒนาบุคลากร HRD  
ที่พัฒนาขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน บุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวในส านักงาน มีภาระงานหลักท่ีเป็นงานประจ า และงานประจ าวัน รวมถึงภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ซึ่งมีค่อนข้างมาก ประกอบกับบุคลากรมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
สมรรถนะทักษะทางวิชาชีพอยู่เสมอ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม /การอบรม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือการศึกษาดูงาน  เมื่อได้เข้าร่วมรับการอบรมแล้วจะต้องมีการน าสิ่งที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยแต่ละกระบวนการที่ได้รับความรู้ต้องให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ 
ดังนั้น กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงได้จัดท าระบบบันทึกกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม /การอบรม/สัมมนา  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หรือการศึกษาดูงานเพ่ือเป็นผู้ช่วยในการจดจ า และกระตุ้นเตือนบุคลากรให้มี
การบันทึกสาระส าคัญของกิจกรรม  การพัฒนาของแต่ละบุคคล  และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานและ
องค์กร และที่ส าคัญเป็นการน าบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันระหว่างการบันทึกกิจกรรม
และการน าไปประยุกต์ใช้ของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดการท างานแบบมีส่วนร่วม และท างานหมู่คณะ เปลี่ยน
ภาวะการแข่งขันให้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร  หัวหน้างาน หน่วยงาน และองค์กร 
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เป็นอย่างมาก โดยมีผลประเมินของระบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.01 จากผู้ประเมิน 56 คน   
ดังตารางการประเมินระบบพัฒนาบุคลากร HRD ดังตารางที่ 6.1-4 ผลการประเมินระบบพัฒนาบุคลากร 

สรุปรายข้อการประเมินระบบพัฒนาบุคลากร 

ข้อความ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ด้านกระบวนการ /ประสิทธิภาพของระบบ  
ระบบใช้งานง่าย สะดวก เป็นมิตรกับผู้ใช้ 4.07 มาก 
ความชัดเจนของค าอธิบาย ส่วนประกอบต่าง ๆ บนหน้าจอ 
ของระบบ 

4.00 มาก 

ระบบมีการประมวลผลทีร่วดเร็ว แม่นย าและถูกต้องตรงตามความ
ต้องการ 

4.09 มาก 

ระบบมีการแจ้งเตือนการท างาน เมื่อมีการกรอกข้อมลูซ้ าซ้อนและการ
กรอกข้อมูลผดิพลาด 

3.95 มาก 

ระบบสามารถช่วยลดขั้นตอนในการท างาน 4.05 มาก 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
ให้บริการแก้ไขปญัหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ 
ด้วยความรวดเร็ว 

3.98 มาก 

ด้านความเข้าใจของผู้ใช้ระบบ  
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ 3.96 มาก 
ความต้องการให้มีการจัดอบรมเกีย่วกับการใช้ระบบ 3.96 มาก 

รวม 4.01 มาก 
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โดยมีข้อเสนอแนะต่าง  ๆ ดังนี้ ดังตารางที่ 6.1-5 ตารางข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

1.ควรจัดอบรมวิธีการใช้งาน  
เพื่อความเข้าใจที่มากข้ึน 

1.จัดอบรมการเข้าระบบและวิธีการใช้
งานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน 

กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

2.สามารถเพิ่มข้อมูลการอบรมได้เอง 
เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่ลงข้อมูลกบ็ุคคล
ที่เข้าร่วมกิจกรรมกไ็มส่ามารถลงขอ้มูล
การอบรมได้เมื่อเลือกโครงการนั้นๆแล้ว 
ในตัวเลือกโครงการไม่ควรแสดงอีก ท า
ให้ผู้ใช้งานสับสน 

1. มีการพัฒนาระบบด้วยการจ ากดั
โครงการที่บุคคลนั้นเข้าเป็นรายบคุคล
เพื่อไม่ให้สับสนและตัวเลือกเยอะเกินไป 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

3.ปรับช่องรายละเอียดค าอธิบาย 1. ขยายตัวอักษรโดยไมจ่ ากัด นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

4.ควรพัฒนาระบบการติดตามการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

1. สร้างระบบการตดิตามการน าไปใช้
ประโยชน์โดยก าหนดช่วงเวลาในการ
กรอกข้อมูลและการก าหนดให้แนบ
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
คณะกรรมการพัฒนาระบบพัฒนา
บุคลากร HRD มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

5.รูปแบบข้อความยังไม่น่าสนใจ  1.ปรับปรุงข้อความและออกแบบระบบ
ให้ดึงดูดใจ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

6.ควรมีคู่มือการใช้งานแบบสรุป เพื่อให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้ง่ายขึ้น 

1. มีการปรับปรุงคู่มือการใช้งานให้ดูง่าย
ขึ้น 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
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ตัวบ่งชี้ 7  ผลลัพธ ์

เกณฑ์ 1  ผลลัพธ์ของตัววัดที่ส าคัญด้านการสื่อสารของผู้น าระดับสูงและการสร้างความผูกพันกับ
บุคลากรและลูกค้า /ผู้รับบริการ  ผลลัพธ์ด้านจริยธรรมและภาระความรับผิดชอบในการก ากับดูแล
องค์กรของผู้น าและคณะกรรมการก ากับดูแลหน่วยงาน 
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ให้ความส าคัญกับงานบริการและการสร้างความผูกพันต่อลูกค้า 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว แม่นย า  
เพ่ือก่อให้เกิดความผูกพันของลูกค้าท่ีมีต่อองค์กร และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินผล
ความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ด้วยแบบสอบถามระดับความผูกพันของลูกค้าและ
บุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยได้มีการจัดท าแบบประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งประกอบด้วย บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและ
ความส าเร็จของสถาบัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ บุคลากร บัณฑิต นักศึกษา  
และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน  
ผู้ใช้บัณฑิต มีผลการประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 
ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา ดังนี้  
  ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 โดยจ าแนกออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
กายภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.91 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.96  3) ด้านการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาและแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.7 9 4) ด้านการบริการวิชาการ และการส่งเสริมความเข้มแข็ง
มั่นคง และยั่งยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.89 5) ด้านการท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
มีค่าเฉลี่ย 4.07 และ 6) ด้านการผลิต พัฒนาบัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.01 
  ปีการศึกษา 2563  มีผลการประเมินแบบสอบถามความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ฯ ดังนี้ ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ 1) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.91  
2) ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัยฯ 4.27 3) ด้านการยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 4.13 4) ด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมหาวิทยาลัย 4.33 5)ด้านความทุ่มเท
ความรู้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ บรรลุเป้าหมาย 4.5 และ 6) ด้านความปรารถนา 
ที่แน่วแน่อันจะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยฯ 4.40 ซึ่งผลคะแนนระดับความผูกพันของบุคลากร
ที่มีตอ่มหาวิทยาลัยฯ โดยเฉลี่ยทั้งสิ้น 4.26 อยู่ในระดับดีมาก แบบสอบถามความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยฯ ด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยฯ 4.02 ด้านอัตราการใช้ซ้ า หรือการให้ความร่วมมือ/ช่วยเหลือ  
ที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ 3.98 ด้านการพูดถึงในทางท่ีดี ให้กับมหาวิทยาลัยฯ 4.01 ด้านการบอกต่อผู้อื่นให้มาใช้
บริการ ของมหาวิทยาลัยฯ 4.03 และด้านการยกย่องชมเชย มหาวิทยาลัยฯ 4.16 ซึ่งผลคะแนนระดับความผูกพัน
ของลูกค้าท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉลี่ยทั้งสิ้น 4.04 อยู่ในระดับดีมาก  
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3.8 3.85 3.9 3.95 4 4.05 4.1 4.15 4.2

ปีการศกึษา 2562

ปีการศกึษา 2563

ความผกูพนัต่อลกูคา้

ความผกูพนัต่อลกูคา้

  ซึ่งผลการประเมินมีความสอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการและงาน
ประชาสัมพันธ์ได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือน าผลประเมินไปปรับปรุง
ท าแผนงาน/โครงการที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรต่อไปในแต่ละปีงบประมาณพร้อมทั้งยังมีการปรับปรุงเป้าหมายผล
การด าเนินงานของตัวชี้วัดเป้าหมายปี 63 ระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย คือ  
ปานกลาง เป็น มาก ในปีงบประมาณ 2564 ส าหรับในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการฯ ก าหนดให้มีการน า
แบบสอบถามมาปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละด้าน ด้วยการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ให้มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ก่อนแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ค าตอบที่
เที่ยงตรงและแม่นย ามากยิ่งขึ้น ตารางที่ 7.1-1 ค่าคะแนนระดับความผูกพันของลูกค้า  

 ผลลัพธ์ระดับความผูกพันของลูกค้าท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยฯ ที่มีย้อนหลังอย่างน้อย 2 รอบปีการศึกษา ดังนี้ 

ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ย แสดงระดับความพึงพอใจ 
2562 3.93 ดีมาก 
2563 4.15 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 รปูที่ 7.1-1 แสดงค่าคะแนนความผูกพันที่มีต่อลูกค้า 
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เกณฑ์ 2. ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน รวมทั้งผลการ
ด าเนินการตามความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน 

  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ด้วยกระบวนการส าคัญ 
ดังนี้ 1) ชี้แจงและมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานในการด าเนินการตามตัวชี้วัด โครงการ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีการระบุ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และผู้รับผิดชอบ 2) จัดให้มีระบบก ากับติดตาม ประเมิน และการรายงาน
ผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ ปีละ 4 ครั้ง ได้แก่ รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 
12 เดือน 3) รายงานผลออนไลน์ลงในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (e-SPR) 
จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปีปัจจุบัน 
โดยในปัจจุบันมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผน จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ รอบ 3 เดือน มีผลงาน 1.42 คะแนน 
(คิดเป็นร้อยละ 28.4) และรอบ 6 เดือน มีผลงาน 3.18 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 63.6) รอบ 9 เดือน 3.21 คะแนน 
(คิดเป็นร้อยละ 64.2)  ตารางที่ 7.2-1 ตารางสรุปคะแนนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
2561 -2564 
 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
4.12 4.08 4.48 3.21 

ตาราง 7.2-2 การบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย/ 

ผล 
ย้อนหลัง )ปีงบประมาณ(  ปัจจุบนั 

2564 
หน่วยวัด 

2561 2562 2563 
1. ร้อยละบุคลากรทีม่ีสมรรถนะตามเกณฑ์ทีก่ าหนด เป้าหมาย 10 40 50 50 ร้อยละ 

ผล 35.23 6.38 89.13 89 
2. จ านวนนวัตกรรม /แนว ปฏบิัติทีด่ทีี ่ได้รับการเผยแพร ่ เป้าหมาย  2 2 2 เล่ม 

ผล 2 3 2 2 
3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา หน่วยงานสู่สถาบัน 
การเรยีนรู ้

เป้าหมาย 3 3 3 3 ระดับ 
ผล 5 8 5 4 

4. จ านวนงานวิจัย R2R ของ บุคลากรสายสนับสนุน เป้าหมาย 2 3 3 3 ช้ิน 
ผล 8 5 3 4 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที ่มีต่อระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยา ลัยอเิล็กทรอนิกส ์

เป้าหมาย 3 2.0 2.0 3 ระดับ 
ผล 3.88 4.64 4.33 4 

6. ผลการบริหารงานและธรรมาภบิาลของผู้บริหาร เป้าหมาย 3.5 3.5 3.5 3.5 ค่าเฉลี่ย 
ผล 3.83 4.33 4.54 4.3 

7. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร เป้าหมาย 3.0 3.5 3.5 3.5 ค่าเฉลี่ย 
ผล 4.08 4.051 4.30 4.30 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย/ 
ผล 

ย้อนหลัง )ปีงบประมาณ(  ปัจจุบนั 
2564 

หน่วยวัด 
2561 2562 2563 

8.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียว  ) Green 
University) 

เป้าหมาย 50 70 70 70 อันดับ 
ผล 14 94.23 94.20 94.20 

9.ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ด้านพลังงาน 

เป้าหมาย 3.0 2.5 2.5 2.5 อันดับ 
ผล 3.5 3.5 3.5 n/a 

10. ผลการประเมินภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย โดยผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

เป้าหมาย 3.0 3.0 -  อันดับ 
ผล 4.11 3.93 -  

11. ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ด าเนินของมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย 80 72 72 72 ร้อยละ 
ผล 100 92.34 90.91 1 

12. ผลการจดัอันดับหน่วยงานตาม เกณฑ์ 
Webometrics ของมหาวิ ทยาลยั 

เป้าหมาย - 6 - - อันอับ 
ผล - 18 - - 

13.  ระดับความผูกพันของลูกค้าทีม่ี ต่อมหาวิทยาลัย เป้าหมาย - - ปานกลาง - ระดับ 
ผล - - 4.15 - 

14.  จ านวนหลักสูตรระยะสั้นทีก่่อให้เกิดรายได ้ เป้าหมาย - - 2 2 จ านวน 
ผล - - 3 n/a 

15.  จ านวนกิจกรรมจติอาสาเพื่อ พัฒนาสังคม เป้าหมาย - - 3 3 กิจกรรม 
ผล - - 5 5 

16. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
)MOU) 

เป้าหมาย - - - 3  
ผล - - - 32  
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เกณฑ์ 3  ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้า/ผู้รับบริการ  โดยแยกตาม
ประเภทของการให้บริการหรือกลุ่มลูกค้า  รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพการบริการและการจัดการ
เสียงร้องเรียนของลูกค้า 

   
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการตามกระบวนการด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้า/
ผู้รับบริการ โดยแยกตามประเภทของการให้บริการหรือกลุ่มลูกค้า 4 ประเภท แบ่งส่วนงานออกเป็น 9 งาน ได้แก่ 
งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานการเงิน งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ งานเลขานุการ งานบริหาร
ทั่วไป งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน งานอาคารสถานที่ ซึ่งแสดงผลลัพธ์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ย้อนหลังอย่างน้อย 3 รอบปีการศึกษา ดังตารางที่ 7.3-1 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้ 

ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ย แสดงระดับความพึงพอใจ 
2560 4.084 มาก 
2561 4.051 มาก 
2562 4.318 มาก 

รปูที่ 7.3-1กราฟแสดงระดับความพึงพอใจตามรอบการประเมิน 

 

  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา โดย

จัดเป็นแผนการพัฒนาการให้บริการส าหรับปีการศึกษาถัดไป เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

แผนการพัฒนาการให้บริการที่ก าหนด ได้แก่  

3.9 3.95 4 4.05 4.1 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35

ปีการศกึษา 2560

ปีการศกึษา 2561

ปีการศกึษา 2562

ระดบัความพึงพอใจ

ระดบัความพงึพอใจ
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  1. ลดขั้นตอนการให้บริการ “1 กลุ่มงาน 1 กระบวนงาน” 

  2. แผนการให้บริการแบบมุ่งเน้นจิตบริการ 

  3. แผนการจัดท าข้อมูลเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับผู้รับบริการ ให้มีความชัดเจน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย

บอกจุดบริการ ป้ายแสดงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ ป้ายแสดงขั้นตอนการท างาน 

  4. แผนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

เกณฑ์ 4  ผลการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ Webometrics และผลประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บไซต์โดยผู้ใช้ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 8364 ของโลก (เดิมอันดับที่ 7938) , 

อันดับที่ 3177 ของเอเชีย (เดิมอันดับที่ 2976) และอันดับที่ 73 ของประเทศไทย (เดิมอันดับที่ 68) และเป็นอันดับ

ที่ 22 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (เดิมอันดับที่ 21) โดยผลการจัดอันดับของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีดังนี้ 

 ตารางท่ี 7.4-1 ข้อมูลผลการด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometric 

 ต .ค 63 พ .ย 63 ธ .ค 63 ม .ค 64 

ชื่อเว็บไซต ์
All 

pages 
PDF 
File 

Back 
Link 

All 
pages 

PDF 
File 

Back 
Link 

All 
pages 

PDF 
File 

Back 
Link 

All 
pages 

PDF 
File 

Back 
Link 

กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบด ี

5,520 2,543 71,449 5,773 2,661 52,587 3,122 1,748 40,735 3,597 1,418 26,014 
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รูปที่ 7.4-1 แผนภูมิแสดงผลการด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometrics 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มีการจัดอันดับการด าเนินงานตามเกณฑ์ Webometrics 
โดยเปรียบเทียบหน่วยงาน 15 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง มกราคม 2564 โดย
แบ่งตามเกณฑ์ในการวัด ดังนี้ 

  ตารางท่ี 7.4-2 ตารางเปรียบเทียบผลการเรียงล าดับจ านวนเพจ (All Pages) ของ 15 หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง มกราคม 2564 

 
ที่มา : งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , 2564 
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All pages PDF File Back Link All pages PDF File Back Link All pages PDF File Back Link All pages PDF File Back Link

ต.ค 63 พ.ย 63 ธ.ค 63 ม.ค 64

ข้อมูลผลการด าเนินการพัฒนาเว็บไซตต์ามเกณฑ์ Webometric
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 จากตารางดังกล่าว พบว่า เดือน พฤศจิกายน 2563 กองกลาง ส านักงานอธิการบดีมีจ านวนเพจรวมทั้งสิ้น 
5,773 เพจ ซึ่งอยู่อันดับ 6 ของหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย และเดือน มกราคม 2564 มีจ านวนเพจรวม
ทั้งสิ้น 3,597 เพจ ซึ่งอยู่อันดับ 6 ของหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

  ตารางท่ี 7.4-3 ตารางเปรียบเทียบผลการเรียงล าดับจ านวน PDF File ของ 15 หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง มกราคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , 2564 

  จากตารางดังกล่าว พบว่า เดือน พฤศจิกายน 2563 กองกลาง ส านักงานอธิการบดีมีจ านวน PDF File 
รวมทั้งสิ้น 2,661 ไฟล์ ซึ่งอยู่อันดับ 4 ของหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย และเดือน มกราคม 2564 มีจ านวน 
PDF File รวมทั้งสิ้น 1,418  ไฟล์ ซึ่งอยู่อันดับ 6 ของหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

  ตารางท่ี 7.4-4 ตารางเปรียบเทียบผลการเรียงล าดับจ านวน Back Link ของ 15 หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง มกราคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , 2564 
  จากตารางดังกล่าว พบว่า เดือน พฤศจิกายน 2563 กองกลาง ส านักงานอธิการบดีมีจ านวน Back 
Link รวมทั้งสิ้น 52,587 ลิงก์ ซึ่งอยู่อันดับ 3 ของหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย และเดือน มกราคม 2564  
มีจ านวน Back Link รวมทั้งสิ้น 26,014 ลิงก์ ซึ่งอยู่อันดับ 3 ของหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
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 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะรักษาสมรรถนะหลักขององค์กรใด้ด ารงอยู่ได้ ก าหนดให้บุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา และศึกษาดูงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรประจ างานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้อัตราจ านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต้องได้ 60 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยตั้งแต่ปี 
2561 – 2563 บุคลากรมีการฝึกอบรมและมีความก้าวหน้าตามสมรรถนะที่ก าหนด ดังรูปที ่7.5-1 ร้อยละบุคลากร
ที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เกณฑ์ 5  ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านขีดความสามารถของบุคลากรตามสมรรถนะหลัก  และ
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านการพัฒนาบุคากรและผู้น า (เช่น  ตัวชีว้ัดผลประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการพัฒนาทักษะความสามารถที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน)  โดยจ าแนกตามประเภทของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

รอ้ยละบุคลากรทีม่สีมรรถนะตามเกณฑท์ีก่ าหนด

รอ้ยละ
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เกณฑ์ 6  ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ส าคัญของผลการด าเนินงานด้านการปฏิบัติการ/การบริการ ของ
กระบวนการท างานหลักและกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ  รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา และตัววัดอ่ืน 
ๆ ที่เหมาะสมด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  และนวัตกรรมของกระบวนการ  โดยจ าแนกตาม
ประเภทของกระบวนการ 

   
  ตัววัดผลการด าเนินการของผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ การให้บริการด้านงานธุรการ การให้บริการ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  การให้บริการรับช าระค่าศึกษาเล่าเรียน การยืมเงินทดรองจ่าย การ
ให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การให้บริการการรับสมัครงาน การให้บริการจัด
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก การให้บริการยานพาหนะ การให้บริการด้านกฎหมาย การให้บริการซ่อม
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา เป็นต้น ซึ่งมีผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการดังตารางที่ 7.6-1  
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ย แสดงระดับความพึงพอใจ 
2560 4.084 มาก 
2561 4.051 มาก 
2562 4.318 มาก 

  ตัววัดผลการด าเนินงานระดับบุคคล ส าหรับบุคลากรประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(A2) ประเมินผลโดยหัวหน้างานที่ประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน การน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน และการน า

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานจะก าหนดตัวชี้วัดร่วมกันกับบุคลากรภายในงาน และก าหนดเกณฑ์

การประเมินให้สอดคล้องกับภาระงานและแนวทางปฏิบัติให้ไปสู่ความส าเร็จ 
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  ตัววัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการอาจรวมถึงการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

ตารางที่ 7.6-2 ตารางเปรียบเทียบใช้ทรัพยากรประเภทกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7.6-3 ตารางเปรียบเทียบใช้ทรัพยากรประเภทวัสดุอุปกรณ์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการสร้างความผูกพันระยะยาว รวมถึงมีกิจกรรมการให้ขวัญก าลังใจแก่อาจารย์/บุคลากรและ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม  มีการประเมินความผูกพัน  และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการสร้างความผูกพัน
เพ่ือผลการประเมินที่พัฒนาขึ้นหรือเป็นไปตามเป้าหมาย 
2. มีการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรตามสมรรถนะหลักที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
4. มีแผนอัตราก าลังคน และการทดแทนบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุอย่างทันท่วงที 
5. มีกระบวนการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ และมีการวางแผนเพ่ือเตรียมบุคลากรทดแทนต าแหน่งผู้น า
ระดับสูง 
6. มีฐานข้อมูลที่ส าคัญเก่ียวกับบุคลากร ที่สามารถสืบค้นได้ง่ายและน ามาจัดท าเป็นสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการก าหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจ (อัตราการคงอยู่ของบุคลากร การขาดงาน การร้องทุกข์ ความ
ปลอดภัย ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ ฯลฯ) 
7. มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ผู้เรียน/ผู้รับบริการ)  และมีระบบจัดการหรือส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองข้อร้องเรียน 
8. มีการจัดให้มีพ้ืนที่ Learning Space ให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง  มีระบบตรวจสอบความเหมาะสม
เพียงพอของการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพสังคม และจิตใจของผู้เรียน  รวมถึงการจัด
พ้ืนที่ให้กับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น คนพิการ คนป่วย 
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 (เกณฑ์ 1) มีการสร้างความผูกพันระยะยาว รวมถึงมีกิจกรรมการให้ขวัญก าลังใจแก่อาจารย์/บุคลากรและ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม  มีการประเมินความผูกพัน  และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการสร้างความผูกพันเพื่อผลการ
ประเมินที่พัฒนาขึ้นหรือเป็นไปตามเป้าหมาย 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้เล็งเห็น ความส าคัญของการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรยุคใหม่ ที่จ าเป็นต้องมีการท าการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก เพ่ือให้ตอบสนองต่อ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ การสร้างภาพลักษณ์องค์กรเป็นการสร้างความประทับใจของกลุ่ม
บุคคล บุคคล ซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิดต่อองค์กร การประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้นหน่วยงาน
สถาบันจะต้องสร้างภาพลักษณ์ ที่แท้จริง )true image) ให้เกิดข้ึนในจิตใจประชาชนเพื่อผลทางด้าน ความ
ประทับใจ ภาพลักษณ์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี ความร่วมมือและการสนับสนุนจากกลุ่ม
ประชาชนเป้าหมายและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์กร หน่วยงาน สถาบัน
ต้องก าหนดภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กรหน่วยงาน สถาบัน 
 กระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
  1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมและประเมินภาพลักษณ์และความผูกพันของลูกค้า
ภายในมหาวิทยาลัย  
  2) ก าหนดโครงการที่ตอบสนองภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ Kpru Road Show แนะแนวการศึกษา
ต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการการ จัดท าปฏิทิน 
สวัสดีปีใหม่ ประจ าปี การจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รอบสามเดือน  
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น จากการให้บริการดังกล่าวก่อให้เกิดความผูกพัน
กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  
  3) จัดท าแบบประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ซึ่งผลการ
ประเมินมีความสอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ  
  4) คณะกรรมการและงานประชาสัมพันธ์ได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุงท าแผนงาน/โครงการที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรต่อไปในแต่ละ
ปีงบประมาณพร้อมทั้งยังมีการปรับปรุงเป้าหมายผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
  จากการรับฟังเสียงลูกค้า มีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับองค์กร และน าข้อมูล
เหล่านั้นไปด าเนินการปรับปรุงตามกลยุทธ์เพ่ือลดช่องว่างของความคาดหวังในสิ่งที่องค์กรตอบสนองแก่ลูกค้า   

  จากงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสภาพขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร พบว่า ปัจจัยจูงใจสูงสุด คือ  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ จากผลการวิจัยพบว่า ท่านพอใจที่ได้
ท างานกับเพ่ือนร่วมงานในปัจจุบัน   บุคลากรในหน่วยงานมีความเป็นเพื่อน ช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจ   
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ท่านมีความสนิทสนมและได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมงาน และได้รับการยกย่องชมเชยจากหัวหน้างาน  
เมื่อท่านท างานดีมีคุณภาพ ปัจจัยค้ าจุนในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านสถานะของอาชีพ  จากผลการวิจัยพบว่า  ท่านรู้สึกภูมิใจและมีความสุขในการท างาน  ท่านมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมาตลอด งานที่ท่านปฏิบัติช่วยส่งเสริมให้ท่านมีการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ งานที่ท่านปฏิบัติเป็นงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถของท่าน  และท่านได้รับโอกาส/มอบหมายให้
ท างานในต าแหน่งที่สูงขึ้น   
  การศึกษาความต้องการขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  โดยภาพรวมปัจจัยจูงใจทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบ  จากผลการวิจัยพบว่า  ต้องการการมอบหมายงานที่ตรงกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ /ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  และต้องการความอิสระในการออกแบบงานที่ปฏิบัติ  ปัจจัย
ค้ าจุน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้านเงินเดือน 
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ  จากผลการวิจัยพบว่า ต้องการให้ปรับฐานเงินเดือนให้เทียบเท่ากับค่าครองชีพใน
ปัจจุบันและเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่น   ต้องการเงินเพ่ิมในกรณีปฏิบัติงานภาค กศ.บป. สวัสดิการด้านการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี  และสวัสดิการบ้านพักอาศัย  
   แนวทางการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จาก
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ด้านเงินเดือน บุคลากรสายสนับสนุนมีความต้องการ ให้ปรับฐานเงินเดือนตรงตามวุฒิ
การศึกษา และควรปรับฐานเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามอัตราจ้างขั้นต่ า ป.ตรี การปรับขึ้นตามอายุงานปี
ละ 50 บาท ถือว่าน้อยมากหากเปรียบเทียมค่าครองชีพ  ในปัจจุบัน  การท างานวันอาทิตย์ควรให้ค่าแรงเพ่ิม
เพราะเป็นวันหยุด และค่าท างานล่วงเวลาควรปรับขึ้นไม่ใช่ลดลง รวมถึงเงิน กศ.บป. อีกด้วย ในด้านสวัสดิการ 
บุคลากรสายสนับสนุนมีความต้องการ ให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ปรับปรุง
บ้านพัก/หอพักบุคลากร ให้เพียงพอ และมีหลักเกณฑ์การเข้าอยู่ให้ชัดเจน ควรมีการตัดชุดฟอร์มให้แก่บุคลากร 
และด้านขวัญก าลังใจ บุคลากรสายสนับสนุน มีความต้องการให้ผู้บริหารมาดูแล สถานที่การท างาน รวมทั้งมี
อุปกรณ์ให้พร้อมดีกว่านี้ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการข้ามสายงานภายในมหาวิทยาลัย 
และออกระเบียบข้อบังคับให้กับบุคคลากรสายสนับสนุนมีความมั่นคงในการท างาน การแข่งขันกีฬาสีภายใน
มหาวิทยาลัย ควรจัดกิจกรรม 1-2 วันเต็มๆ นอกจากนี้การสแกนลายนิ้วมือในการเข้าออก ควรเป็นระบบเดียวกัน
ทั้งมหาวิทยาลัย เพ่ือไม่ให้มีการแบ่งชนชั้น ระหว่างอาจารย์กับเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 



90 
 

 

(เกณฑ์ 2) มีการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรตามสมรรถนะหลักท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ก าหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรจากคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 
ของบุคลากรทุกต าแหน่ง  ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน 
ในองค์กรให้บุคลากรในสังกัดสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถในทุก ๆ ด้าน ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
เป็นตัวจักรส าคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาตามสายงานตามแผน
บริหารและการพัฒนาบุคลากร ปี 2560 – 2565 เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม 
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในโครงการต่าง ๆ โดยการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
ทั้งภายในและภายนอก  
  จากการใช้แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร ได้มีการทบทวนตัวชี้วัดของแผนเป็นประจ าทุก
ปีเพ่ือให้แน่ใจว่ายังคงมีประสิทธิภาพในการน าไปสู่วิสัยทัศน์ โดยในปี 2564 ได้ปรับเป้าหมายตัวชี้วัดการพัฒนา
ทักษะความรู้แนวใหม่ เป็นร้อยละ 60 – 100 ตามล าดับ และ ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี วางเป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
 
(เกณฑ์ 3) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งพัฒนาการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งรักษาคนดี คนเก่ง และ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและมีความสุข รวมทั้งมีความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการ สิ่งอ านวย
ความสะดวก เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยการส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น  มีวิธีการสนับสนุนและส่งเสริม ดังนี้ 
  1.   จัดการอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากร  จ านวน  6  ครั้ง   
    - โครงการฝึกอบรมการจัดท าระดับท่ีสูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือการเข้า 
สู่ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ให้กับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่ต าแหน่ง   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่เข้าร่วมฝึกอบรม มีความเข้าใจในการ
วิเคราะห์งานภารกิจของหน่วยงาน  เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่เข้าร่วมฝึกอบรม  
มีความเข้าใจในการประเมินค่างานตามองค์ประกอบหลัก  4  องค์ประกอบ  และเพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ  โดยได้เชิญ
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  คุณบุษยมาศ  แสงเงิน  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม 
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    - โครงการฝึกอบรมการจัดท าระดับท่ีสูงขึ้น  การประเมินค่างาน  การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือการ
เข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ  ให้กับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่ต าแหน่ง 
(ครั้งที่  2)  โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  คุณบุษยมาศ  แสงเงิน  ผู้อ านวยการกองบริหารงาน-บุคคล  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
    - การอบรม  เรื่อง  การประชุมชี้แจงการประเมินค่างานบุคลากร  สายสนับสนุน  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือชี้แจงการประเมินค่างานของบุคลากร  สายสนับสนุน  ที่เข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น  และให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง
สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์สูง  คือ  
รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
    - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลัก  ส าหรับบุคลากร  สายสนับสนุน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร  สายสนับสนุน  มีความรู้ ความ
เข้าใจในการวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก  เพื่อให้บุคลากร  สายสนับสนุน  
สามารถจัดท าวิเคราะห์และประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง  และจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  และเข้าใจง่าย  เพ่ือให้บุคลากร  สายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์สูง  คือ  รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย 
    -  โครงการอบรม  เรื่อง  การประเมินสมรรถนะเพ่ือประเมินบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมิน
สมรรถนะ  สามารถจัดท าการประเมินสมรรถนะได้อย่างถูกต้อง  และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินเข้า
สู่ต าแหน่งสูงขึ้น  โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์สูง  คือ  รองศาสตราจารย์สุรชัย  
ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
    -  โครงการอบรม  เรื่อง  การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก  ส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน  มีความรู้  ความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะ  สามารถจัดท าการวิเคราะห์สมรรถนะได้อย่าง
ถูกต้อง  เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  และพนักงานราชการ  จัดท าคู่มือปฏิบัติหลักได้อย่างถูกต้อง  และมีคุณภาพ  โดยได้
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เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์สูง  คือรองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
  2. วางแผนให้มีการด าเนินการจัดท าวิเคราะห์ค่างานการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  3. การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท าผลงานการเข้าสู่ต าแหน่งภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเพ่ือนสู่เพ่ือน 
  4. การก ากับติดตามแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
         กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแผนการเขียนวิเคราะห์ค่างานระดับบุคคลและค ารับรองการเขียน
วิเคราะห์ค่างานสู้เส้นทางความก้าวหน้าด้วยกระบวนการจัดการความรู้ โดยแบ่งออกเป็น 4 แผน  ดังนี้  
         แผน 1 ระยะ 9 เดือน )นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 – พฤษภาคม 2563(       
         แผน 2 ระยะ 7 เดือน )นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 – มีนาคม 2563(  
        แผน 3 ะระย 5 เดือน )นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 – มกราคม 2563(  

          แผน 4 ระยะ 4 เดือน )นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 – ธันวาคม 2562(  
  ติดตามโดยจัดประชุมคณะกรรมการ KM เดือนละ 2 ครั้ง  ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน  
 
  ทั้งยังมีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง  โดยก าหนด
กิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสมรรถนะของบุคลากร ได้แก่ กิจกรรมที่ 1  
การขอรับการประเมิน เพ่ือแต่งตั้งให้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น จัดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมที่ 
2 การเขียนวิเคราะห์ค่างานอย่างไรให้จบ จัดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564  กิจกรรมที่ 3 พ่ีครึ่งน้องครึ่ง โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ5-6 คน เพ่ือให้พ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มได้น าความรู้ประสบการณ์มาช่วยในการด าเนินงานและช่วย
ก ากับติดตาม ให้สมาชิกกลุ่มด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมที่ 4 รัก
ใคร บอกให้ท าช านาญการ ภารกิจ ตาม you ดูก็รู้ว่ารัก  จัดเมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2564 และมีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง    
  จากผลการส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากร สายสนับสนุน  เข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น  ส่งผลให้มีบุคลากร  
สายสนับสนุน  ส่งผลงานทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน  โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ  
จ านวน 17 ราย ในแต่ละรุ่น ดังนี้ 
  รุ่นที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 8 คน 
  รุ่นที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 9 คน 
        ซึ่งการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย ด้านตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยในแต่ละปีมีการวางเป้าหมายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 



93 
 

 

  (เกณฑ์ 4) มีแผนอัตราก าลังคน และการทดแทนบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุอย่างทันท่วงที 
  การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เป็นการสร้างเส้นทางสั่งสม ประสบการณ์และ
ผลงานที่จ าเป็นส าหรับการด ารงต าแหน่งเป้าหมาย เพื่อให้หน่วยงานสามารถวางแผนพัฒนาก าลังคน คุณภาพ และ
เป็นการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้สั่งสมประสบการณ์ และผลงานได้ตามเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จึงได้ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและการวางแผนอัตราก าลังคน 
จากสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนคนอย่างรวดเร็ว มีการวิเคราะห์งาน การจัดท าค าอธิบาย
คุณลักษณะงาน  หน้าที่หลัก เพ่ือใช้ในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
  ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง  
  1. เตรียมข้อมูลก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันในเชิงปริมาณ (มีจ านวนเท่าไหร่ ต าแหน่งใดบ้าง) มีภาระงาน
ของแต่ละคนอย่างชัดเจน 
  2. คาดการณ์ก าลังคนในอนาคต ในระยะเวลาข้างหน้าที่ก าหนดไว้ต้องการบุคลากรเพ่ิมเท่าไหร่  
อย่างไรบ้าง ทั้งจ านวนรวม และแยกประเภท ตลอดจนระบุรายละเอียดคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความช านาญ 
ทักษะ และประสบการณ์ 
  3. แผนก าลังคน หรือแบบฟอร์มอัตราก าลัง จากการวิเคราะห์คาดการณ์ทั้งหมดแล้ว ให้น ามาระบุจ านวน
ที่ชัดเจนลงแบบฟอร์มเพ่ือค านวณค่าส่วนต่างที่จะได้เพ่ิมจ านวนเท่าไหร่และอัตราก าลังณปัจจุบัน 
  การวางแผนอัตราก าลังเป็นกระบวนการวางแผนก าลังคนเพ่ือให้ได้ก าลังคนที่เหมาะสม รวมทั้ง มีทักษะ 
ที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสมที่จะช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย โดยการวางแผน
อัตราก าลังที่ดีจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการทบทวนการบริหารก าลงคนในปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีกรอบอัตราก าลังระยะยาว ปีงบประมาณ 2560 – 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการในการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของคนในองค์กร และแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร ได้มีการทบทวนตัวชี้วัดของ
แผนเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2564 ได้ปรับเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพ เป็นจ านวน
เพ่ิมข้ึนปีละ 5 คน ตามล าดับ  
 
 (เกณฑ์ 5) มีกระบวนการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ และมีการวางแผนเพื่อเตรียมบุคลากรทดแทนต าแหน่ง
ผู้น าระดับสูง 
  เพ่ือการได้มาของผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ต้องมีกระบวนการการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นธรรม และ
โปร่งใส ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงก าหนดขั้นตอนการสรรหาผู้บริหารแต่ละระดับไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ส่วนการสืบทอดต าแหน่งผู้น าระดับสูงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัย 
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 (เกณฑ์ 6) มีฐานข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับบุคลากร ที่สามารถสืบค้นได้ง่ายและน ามาจัดท าเป็นสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจ (อัตราการคงอยู่ของบุคลากร การขาดงาน การร้องทุกข์  
ความปลอดภัย ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ ฯลฯ)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร มีการสังเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (BSC-SWOT Matrix) 
ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2564 )  
ได้วิเคราะห์งานด้านบุคลากรในมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา/ความสามารถขององค์กรในการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอ้ือต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ โดยระบุอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน  
 ในการด าเนินงานด้านบุคลากรได้มีการจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับบุคลากร คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ (MIS)ในการเป็นฐานข้อมูลหลักของงานบุคลากรในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการงานด้านบุคลากร และได้มีการด าเนินงานจัดท าระบบสารสนเทศที่สอดคล้องต่อการ
ปฏิบัติงานในสถาณการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 
ตารางที่ 8.6-1 การใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อระบบปฏิบัติการ การใช้งานของระบบ 
1. ระบบส านักงานอัตโนมตัิ e-Office ระบบปฏิบตัิการเพื่อการปฏิบตัิงานส านักงานซึ่งในส่วนงาน

บุคลากรเป็นการด าเนินงาน งานลาราชการ และการขอไปราชการ
ทั้งภายในและภายนอก ประเทศ 

2. ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน Time KPRU ระบบปฏิบตัิการเพื่อการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชรในการตอบสนองกับ 
สถาณการณ์ปจัจุบัน 

3. ระบบรายงานการปฏิบัติการ  
KPRU E-Report 

ระบบปฏิบตัิการเพื่อให้บุคลากรรายงานปฏิบัติการในช่วงการ
ประกาศให้มีการปฏิบตัิงาน Work From Home 

4. ระบบพัฒนาบุคลากร HRDS ระบบปฏิบตัิการในการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร 

 
 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯมีการด าเนินงานจัดท าระบบทั้งส่วนของฐานข้อมูลหลักของ
มหาวิทยาลัยฯ และฐานข้อมูลในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม และพัฒนาบุคลากร ซึ่งแยกย่อยไปตามหัวข้อเรื่อง
เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจั ดการ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน  
ตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด 
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 (เกณฑ์ 7) มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ผู้เรียน / ผู้รับบริการ) และมีระบบจัดการหรือส่งต่อไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองข้อร้องเรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นแน่วแน่ต่อสาธารณชนว่าจะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
อย่างมีธรรมาภิบาล ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด 
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/การร้องเรียนทั่วไป มาตรการ 
ในการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการของหน่วยงานในการให้ความส าคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนหรือ
ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน โดยจะต้องมีกระบวนการจัดการและ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท 
ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ ตู้รับฟังความคิดเห็น สายตรงผู้บริหาร ด้วยตนเอง โดยมีกระบวนการการจัดการ 
ข้อร้องเรียน ดังนี้ 
  1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ามาตรการ ระบบ กลไก และการจัดการข้อร้องเรียน  
มีหน้าที่จัดระบบการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน
รวมถึงกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม  
  2. มีแนวปฏิบัติด้านการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  3. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
  4. มีข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนโดยระบุผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  5. มีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน 
  6. มีระบบและกลไกการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยฯ 
  7. มีแนวทางการติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติ 

แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
  1. จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
  3. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรทราบ เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางต่าง ๆ ด าเนินการรับและ
ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

ดังตารางที่ 8.7-1 ตารางช่องทางการร้องเรียนและความถี่ในการปฏิบัติงาน 
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ช่องทาง ความถี่ในตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อ
ร้องเรียน /ร้องทุกข์ /การทุจริต

เพ่ือ ฤติมิชอบและประพ
ประสานงานหาแนวทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ 

โทรศัพท ์ ทุกวัน ภายใน 1 – 2 วันท าการ  กองกลาง /ทุกหน่วยงาน  
โทรสาร ทุกวัน ภายใน 1 – 2 วันท าการ  งานธุรการ 
ไปรษณีย ์ ทุกวัน ภายใน 1 – 2 วันท าการ  งานประชาสัมพันธ์ 
ตู้รับฟังความคิดเห็น ทุกเดือน ภายใน 1 – 2 วันท าการ  กองกลาง /ทุกหน่วยงาน  
Web site  )สายตรง(  ทุกวัน ภายใน 1 – 2 วันท าการ  งานเลขานุการ 
ด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1 – 2 วันท าการ  กองกลาง /ทุกหน่วยงาน  

 
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ประกอบไปด้วย 
  .1 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางโทรศัพท์ เบอร์ และ 555 706-055 055-
721880/1001(อธิการบดี)  
  2.  เรื่องร้องเรียนทางโทรสาร  055-706518  
  3.  เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ .เมือง  
จ .ก าแพงเพชร 62000  
  4.  เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยตู้รับฟังแสดงความคิดเห็น ด้านหน้าของอาคารเรียน
รวมและอ านวยการ )อาคาร 14 ( หรือ ทางกล่องข้อความ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  5.  เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยตนเอง สามารถร้องเรียนได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ชั้น 4  

  6 . เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางเว็บไซต์ )สายตรงอธิการบดี( )สายตรงคณบดี (  

)สายตรงผู้อ านวยการ(  

การด าเนินการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ก าหนด 
  1. จัดท าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมการรายงานผลการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาจารย์ /

การร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง/การรับสินบน/การทุจริตภายในหน่วยงาน  
  2. ด าเนินการให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการร้องเรียนจากช่องทางที่ก าหนดไว้ 6 ช่องทางเป็นประจ า  
ทุก ๆ เดือน เสนอต่อประธานคณะกรรมการการจัดการข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัย 
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ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานโดยสรุปปีละ ครั้ง 2 
  1. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรทราบ เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / 
ร้องทุกข์ที่เข้ามายังหน่วยงาน 
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการร้องเรียนโดยคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนของทุกคณะ/
ส านัก/สถาบัน/กอง 
ประเมินและสรุปผลการร้องเรียน 
  1. จัดท ารายงานผลการร้องเรียน รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน เสนอต่อประธานคณะกรรมการการ
จัดการเรื่องร้องเรียนและรวบรวมน าเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด 
  2. การพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการพัฒนาหรือ
แก้ไขเพ่ือการเข้าถึงและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
และปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการในปีถัดไป 
  ซึ่งจากกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียนที่แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางออนไลน์  
โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)   
 
  (เกณฑ์ 8) มีการจัดให้มีพ้ืนที่ Learning Space ให้กับผู้เรียนอย่างท่ัวถึง  มีระบบตรวจสอบความ
เหมาะสมเพียงพอของการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพสังคม และจิตใจของผู้เรียน  รวมถึงการจัด
พ้ืนที่ให้กับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น คนพิการ คนป่วย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีการสังเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (BSC-SWOT Matrix) 
ในด้านอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ พบว่า มหาวิทยาลัยฯมีความเหมาะสมด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และ
บุคลากรที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น การปรับปรุงอาคารเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการใช้อาคารเพ่ือจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยในการด าเนินงานบริหารจัด
การพลังงาน สิ่งแวดล้อมและการด าเนินงานส านักงานสีเขียว มีการมุ่งเน้นการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการ
ประเมินส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( Green Office )  บริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่
ก่อให้เกิดพ้ืนที่ Learning Space ให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง ผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของ
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มหาวิทยาลัยฯ โดยมีการตรวจสภาพแวดล้อมร่วมกับผู้ใช้อาคารสถานที่ ก่อให้เกิดความเหมาะสม เพียงพอ และ
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพสังคม การจัดพ้ืนที่สวนสาธารณะ ลานกิจกรรม และพ้ืนที่ส าหรับการ
ออกก าลังกายพักผ่อนหย่อนใจภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งยกระดับสภาพจิตใจของผู้เข้าใช้พ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ฯ มีการจัดความปลอดภัยทั้งการก าหนดจุดรวมพล การตรวจสอบถังดับเพลิงภายในอาคาร และ
การจัดท าแผนเผชิญเหตุของมหาวิทยาลัยฯ การค านึงถึงการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้พิการ ทุพลภาพ ผู้ป่วย ในการติดตั้งทางลาด มีการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับผู้พิการซึ่งกระจายอยู่ในจุด
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย   

ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละของหน่วยงาน ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐานสากล โดยมีอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ในก ากับดูแลอาคารของ
หน่วยงานส านักงานอธิการบดี ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับเหรียญทอง เป็น
อาคารต้นแบบการด าเนินการส านักงานสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมยังด าเนินงานเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ 
แนวทางการด าเนินงานสีเขียวให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯอย่างทั่วถึง  โดยได้มีหน่วยงงาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมเกียรติในก ากับส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินส านักงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ในระดับเหรียญทอง เช่นกัน ทั้งนี้ภายในมหาวิทยาลัยฯยังมีหน่วยงานศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบ
การผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการด าเนินงานปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติและได้ใบรับรองห้องปฏิบัติการ มอก.17025-2548 (ISO/ICE 17025:2005) ,และหน่วยงานส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับ ISO 9001:2015 และยังคงรักษามาตรฐานในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  


