ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากการบรรลุความสาเร็จจากตัวชี้วัดในแต่ละ
แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงำน
จำนวน 12 ตัวชี้วัด
มีผลกำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย
จำนวน 10 ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จำนวน 0 ตัวชีว้ ัด
ไม่บรรลุเป้ำหมำย
จำนวน 2 ตัวชีว้ ัด
คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำย จำนวน 83.33 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรยกระดับคุณภำพของบุคลำกร ร้อยละบุคลำกรที่มีสมรรถนะตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ทำงกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร ผลกำรจัดอันดับหน่วยงำนตำมเกณฑ์
ให้มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำนมีธรรมำภิบำล
Webometrics ของมหำวิทยำลัย
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงำน
จำนวน.........7...........ตัวชี้วัด
มีผลกำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย
จำนวน.........7...........ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จำนวน..........-............ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้ำหมำย
จำนวน..........-........... ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำย จำนวน.........100........ตัวชี้วัด
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงำน
จำนวน.........7...........ตัวชี้วัด
มีผลกำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย
จำนวน.........7...........ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จำนวน..........-............ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้ำหมำย
จำนวน..........-........... ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำย จำนวน.........100........ตัวชี้วัด
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2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
รายไตรมาส

งบประมาณแผ่นดิน
เป้าหมาย (ร้อยละ)
ผลลัพธ์

ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4

งบประมาณเงินรายได้
เป้าหมาย (ร้อยละ)
ผลลัพธ์
20.79
15.12
29.23
15.60
31.75
14.21
18.23
55.07
100
100

๑. งบเหลือจ่ำย...............-...................บำท
๒. งบกันเหลื่อมปี............-...................บำท
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
รายไตรมาส
ไตรมำส1
ไตรมำส2
ไตรมำส3
ไตรมำส4
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
เป้าหมาย (ร้อยละ)
ผลลัพธ์
-

งบประมาณเงินรายได้
เป้าหมาย (ร้อยละ)
ผลลัพธ์
20
0.65
20
40.22
25
20.62
25
38.51
90
100

1. งบเหลือจ่ำย...............-...................บำท
2. งบกันเหลื่อมปี............-...................บำท
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
รายไตรมาส
งบประมาณแผ่นดิน
เป้าหมาย (ร้อยละ)
ผลลัพธ์
ไตรมำส1
50
48.00
ไตรมำส2
40
40.00
ไตรมำส3
5
5.00
ไตรมำส4
5
2.00
รวม
100
95.00
1. งบเหลือจ่ำย...............-...................บำท
2. งบกันเหลื่อมปี............-...................บำท

งบประมาณเงินรายได้
เป้าหมาย (ร้อยละ)
ผลลัพธ์
30
37.34
30
25.24
30
29.27
10
6.25
100
98.10
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ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2561
กระบวนการพัฒนาแผน
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนกลยุทธ์และ
1. กำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2563
ให้ทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์
2. จัดประชุมคณะกรรมกำรฯเพื่อทบทวนและจัดทำ
เพื่อสร้ำงควำมเด่นและควำมท้ำทำย
แผนฯ
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
1. จัดประชุมชี้แจงบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อกำร
1. ควรมุ่งเป้ำหรือมีแผนพัฒนำสำหรับบุคลำกรที่ไม่ พัฒนำ
ครบจำนวนชั่วโมง
2. ควรมีระบบกลไกและกำรติดตำมที่ชัดเจนเพื่อ
1. จัดทำปฏิทินกำกับติดตำมกำรส่งผลงำนของ
เร่งรัดให้บุคลำกรเข้ำสู่ตำแหน่งระดับชำนำญกำร
บุคลำกร
ชำนำญกำรพิเศษ
2. จัดประชุมคณะกรรมกำร KM เดือนละ 2 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM กำรวิเครำะห์
ค่ำงำน
4. จัดทำ MOU ระดับบุคคล
3. ควรมุ่งเน้นบุคลำกรที่สร้ำงจุดเน้นในกำรพัฒนำ
1. จัดโครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสำย
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
สนับสนุน (จัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล)
ระบบบริหารความเสี่ยง
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับ
1. ควรระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจำก
หน่วยงำน
ปัจจัยภำยนอกหรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ให้ 2. จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ชัดเจน
ควบคุมภำยใน เพื่อระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1. กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงประชำกรให้ตรงตำมหลัก
1. กำรประเมินควำมพึงพอใจหำกเป็นเชิงปริมำณ
ทฤษฏี
ควรกำหนดกลุ่มตัวอย่ำงและกำรสุ่มตัวอย่ำง (จำก
คนภำยในภำยนอกและหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก)ให้เป็นไปตำมหลักสถิติ
2.ควรมีกำรนำผลควำมพึงพอใจมำวิเครำะห์และ
1. จัดประชุมวิเครำะห์และวำงแผนกำรพัฒนำกำร
วำงแผนในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำงเป็น
ให้บริกำรของแต่ละกลุ่มงำน
รูปธรรม
ระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
1. จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำร
สนับสนุน
บริหำรและพัฒนำบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
1. ควรนำผลกำรประเมินตำมแผนที่ไม่บรรลุผล
กำแพงเพชร เพื่อวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนที่ไม่
มำวิเครำะห์เพื่อแก้ปัญหำ ส่งเสริมเพื่อให้ตัวชี้วัด
บรรลุเป้ำหมำย
บรรลุผลสำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำย

4
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2561
1.ควรเร่งรัดกำรรำยงำนผลกำรประเมินให้เป็นไป
ตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ทั้ง 7 ตัวชี้วัด
1. ควรนำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ์ นำเสนอผู้บริหำร และคณะกรรมกำร
ประจำสำนัก กอง เพื่อพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะ
อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร
2. นำข้อเสนอแนะในข้อ 1 มำปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อพัฒนำคุณภำพงำนให้
ครบรอบ กระบวนกำร PDCA
3. แสดงผลกำรดำเนินงำนและข้อเสนอแนะในเชิง
พัฒนำคุณภำพงำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรให้
คณะกรรมกำร ประจำสำนัก ได้พิจำรณำและ
เสนอแนะอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร
1ทบทวนกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำและ
กำหนดประเด็นควำมรู้ให้ตรงกับกระบวนงำนหลัก
ของหน่วยงำน พร้อมทั้งดำเนินงำนตำมขั้นตอนกำร
จัดกำรควำมรู้ทั้ง 6 ขั้นตอน และเป็นไปตำมเกณฑ์ที่
กำหนด

1. กำรกำหนดประเด็นควำมรู้ควรมีควำมสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำนักศึกษำ
2. หน่วยงำนควรเชิญผู้มีประสบกำรณ์ตรงในกำร
ทำงำนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. ควรทบทวนประเด็นควำมเสี่ยงในเรื่องสำระ
สนเทศ กำรบริหำรจัดกำรที่ดีอย่ำงน้อย 3 ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนนโยบำย และด้ำน
กฎระเบียบ

ผลการดาเนินงาน
1. กองนโยบำยและแผนดำเนินงำนผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรทุกไตรมำส
1.รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนกล
ยุทธ์ นำเสนอผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจำ
สำนัก กอง เพื่อพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะอย่ำง
เป็นลำยลักษณ์อักษร
2. ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อ
พัฒนำคุณภำพงำนให้ครบรอบ กระบวนกำร PDCA
3. ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ.
2561

1. ทบทวนกำรดำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ
2.กำหนดประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้และจัดทำ
แผนกำรจัดกำรควำมรู้
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมประเด็นควำมรู้
จำกที่ได้
4.นำควำมรู้ที่ได้จำกกำรนำควำมรู้มำจัดทำเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมำเป็นแนวปฏิบัติงำน
1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ระดับกอง
พัฒนำนักศึกษำ
2.ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ระดับกอง
พัฒนำนักศึกษำ
3. เชิญวิทยำกรผู้มีประสบกำรณ์ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ควำมรู้กับบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
1. ประชุมทบทวนประเด็นควำมสี่ยงและแผน
อย่ำงน้อย 3 ด้ำน
2. จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง

5
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2561
1. ควรศึ ก ษำควำมพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ำร 1. ศึกษำควำมพึงพอใจผู้ใช้โปรแกรมคำรับรอง
ด ำเนิ น กำรตำมแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ นวั ต กรรมเพื่อ ปฏิบัติรำชกำรของคณะ/สำนัก/สถำบัน
ปรับปรุงคุณภำพให้ดียิ่งขึ้น
2. ปรับปรุงโปรแกรมและจัดทำคู่มือปฏิบัติงำน
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำม (KM)
ควรเพิ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะ 1.ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ำรประกั น คุ ณ ภำพ
บุคลำกรในหน่วยงำนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่อง ภำยในกองนโยบำยและแผน ทุก 6 เดือน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกขึ้น เพื่อให้
สำมำรถวำงแผนกำรดำเนินงำนได้อย่ำงครบถ้วน
ตำมพันธกิจ และควรติดตำมกำรนำควำมรู้ไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนโดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อปรับองค์ควำมรู้ให้เหมำะสมกับกำร
นำไปใช้กับหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
1. ควรทบทวนกำรแสดงข้อมูลกำรประเมินควำมพึง 1. ประชุมบุคลำกรกองนโยบำยและแผน
พอใจให้เหมำะสมและถูกต้อง
2. นำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่เป็นขอ
2. ควรพิจำรณำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่เป็น เสนอแนะหรือประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยมำปรับปรุง
ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยมำ
พัฒนำงำนให้มีคุณภำพดีขึ้น
ปรับปรุงกำรทำงำนให้มีคุณภำพดียิ่งขึ้น
3. รำยงำนผลกำรปรับปรุงเสนอผู้บริหำรเพื่อ
พิจำรณำ
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2561
1.ควรเร่งรัดกำรรำยงำนผลกำรประเมินให้เป็นไป
ตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ทั้ง 7 ตัวชี้วัด
2. ควรเพิ่มกำรรำยงำนผลกำรประเมินภำวะผู้นำ
ของผู้บริหำรระดับกอง
1. ควรส่งเสริมให้บุคลกำรเข้ำรับกำรอบรมและรับ
กำรพัฒนำให้สอดคล้องกับภำระงำนหลัก
2. บุคลำกรควรนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้
ในกำรทำงำนให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
นักศึกษำให้มำกที่สุด

ผลการดาเนินงาน
1. กองพัฒนำนักศึกษำดำเนินงำนผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรทุกไตรมำส
1. ในปีกำรศึกษำ 2562 กองพัฒนำนักศึกษำอยู่
ระหว่ำงกำรดำเนินงำนรำยงำนผลกำรประเมินภำวะ
ผู้นำของผู้บริหำรระดับกอง
1. จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมให้ตรงกำรภำระ
งำนหลักและสอดคล้องกับพันธกิจของกองพัฒนำ
นักศึกษำ
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ผลการดาเนินงาน

1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ระดับกอง
พัฒนำนักศึกษำ
2.ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ระดับกอง
พัฒนำนักศึกษำ
3. เชิญวิทยำกรผู้มีประสบกำรณ์ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ควำมรู้กับบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับ
1. ควรกำหนดประเด็นควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นกับ หน่วยงำนกองพัฒนำนักศึกษำ
นักศึกษำโดยตรง
2.จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับ
2. ควรกำหนดประเด็นควำมเสี่ยงที่ชัดเจน
หน่วยงำนเพือ่ กำหนดประเด็นควำมเสี่ยงที่
สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับนักศึกษำ
1. จัดทำระบบกำรให้คำปรึกษำของอำจำรย์ที่
1. ติดตำมกำรใช้งำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำในกำรนำ ปรึกษำออนไลน์
เทคโนโลยีมำใช้
2. ควรมีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศออนไลน์
1.จัดทำขั้นตอนกำรให้บริกำรนักศึกษำให้คลุมคลุม
1. ควรพัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนบุคลำกร ด้ำน
ทุกงำน
ขั้นตอน และด้ำนกำรสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพเพิ่ม
มำกขึ้น
1. จัดส่งนักศึกษำเข้ำแข่งขันทักษะของนักศึกษำให้
1. พัฒนำทักษะกำรแข่งขันเรื่องกำรได้รับรำงวัล
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้ำน
ระดับชำติในส่วนของกำรบำเพ็ญประโยชน์จิตอำสำ
และอำสำสมัคร
2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษำได้รับรำงวัลระดับชำติ
และนำนำชำติครบทั้ง 5 ด้ำน
1. กำรกำหนดประเด็นควำมรู้ควรมีควำมสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำนักศึกษำ
2. หน่วยงำนควรเชิญผู้มีประสบกำรณ์ตรงในกำร
ทำงำนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2561
ผลการดาเนินงาน
1. ควรผลักดันและพัฒนาให้บุคลากร
ในปีกำรศึกษำ 2561 กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
สายสนับสนุนทุกคนเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ได้มี
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
จัดทำคู่มือกำรเขียนวิเครำะห์ค่ำงำนเทคนิคกำร
วิเครำะห์ค่ำงำนจำกเพื่อถึงเพื่อนและเผยแพร่ไปยังบุ
คลำกำรและผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเว็บไซต์
สำนักงำนอธิกำรบดี อีกทั้ง ได้นำเสนอผลกำรจัดกำร
ควำมรู้ กำรพัฒนำงำนวิจัยจำกงำนประจำ (KM) ดังนี้
- โครงกำรนำเสนอผลกำรจัดกำรควำมรู้
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ของสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2562 ณ ห้อง
ทองกวำว ชั้น 2 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ โดยได้รับ
รำงวัลอันดับที่ 2 ด้ำนพันธกิจ
- โครงกำรนำเสนอผลงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม
(Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
สำยสนับสนุน ประจำปีกำรศึกษำ 2561 เมื่อวันที่
30 พฤษภำคม 2562 ณ หอประชุมรัตนอำภำ โดย
ได้รับรำงวัลอันดับที่ 3
- มีผู้ยื่นเสนอขอเข้ำสู่ตำแหน่งระดับชำนำญกำร
จำนวน 9 คน ได้แก่
1. นำงสำวอรปรียำ คำแพ่ง ตำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. นำยวันเฉลิม พูนใจสม ตำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช ตำแหน่ง
นักวิชำกำรศึกษำ สังกัด สำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน
4. นำงสำวเกศกนก ไทยแท้ ตำแหน่ง
นักวิชำกำรพัสดุ สังกัด กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
5. นำงคณำรัตน์ สิริเสถียรวัฒนำ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สังกัด
กองกลำงสำนักงำนอธิกำรบดี
6. นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สังกัด
กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
7. นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
ตำแหน่ง สถำปนิก สังกัด กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
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ผลการดาเนินงาน
8. นำงสำวสุนัน แหวนประดับ ตำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สังกัด สำนักประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
9. นำงมัลลิกำ ปัญญำเทพ ตำแหน่ง
นักวิชำกำรเงินและบัญชี สังกัด มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร แม่สอด
กำรกำกับติดตำมแผนกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ดังนี้
4.1 จัดทำแผนกำรเขียนวิเครำะห์ค่ำงำน
“๙ เดือนก้ำวสู่เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ” (ตั้งแต่เดือน
กันยำยน2562 – พฤษภำคม 2563) โดยจัดทำ
แผนกำรเขียนวิเครำะห์ค่ำงำนระดับบุคคล สังกัด
สำนักงำนอธิกำรบดี โดยมุ่งเน้นพนักงำนสำย
สนับสนุน ที่มีอำยุงำนตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ซึ่งสำนักงำน
อธิกำรบดี มีจำนวน 24 คน และบุคลำกรได้จัดส่ง
แล้ว 4 คน จึงเหลือบุคลำกรอีก จำนวน 20 คน โดย
ได้จำแนกออกเป็น 4 แผน ดังนี้
แผน 1 มีระยะกำรเขียนวิเครำะห์ค่ำงำน 9
เดือน โดยมีกำหนดจัดส่งมหำวิทยำลัย ฯ ได้ภำยใน
เดือนพฤษภำคม 2563 ซึ่งมีบุคลำกรที่เลือก
ดำเนินกำรแผนนี้ จำนวน 8 คน
แผน 2 มีระยะกำรเขียนวิเครำะห์ค่ำงำน 7
เดือน โดยมีกำหนดจัดส่งมหำวิทยำลัยฯได้ภำยใน
เดือนมีนำคม 2563 ซึ่งมีบุคลำกรที่เลือกดำเนินกำร
แผนนี้ จำนวน 6 คน
แผน 3 มีระยะกำรเขียนวิเครำะห์ค่ำงำน 5
เดือน โดยมีกำหนดจัดส่งมหำวิทยำลัยฯได้ภำยใน
เดือนมกรำคม 2563 ซึ่งมีบุคลำกรที่เลือกดำเนินกำร
แผนนี้ จำนวน 4 คน
แผน 4 มีระยะกำรเขียนวิเครำะห์ค่ำงำน 4
เดือน โดยมีกำหนดจัดส่งมหำวิทยำลัยได้ ภำยใน
เดือนธันวำคม 2562 ซึ่งมีบุคลำกรที่เลือกดำเนินกำร
แผนนี้ จำนวน 2 คน
รวมพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน
สังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี ที่ถึงเกณฑ์ต้องเขียน
วิเครำะห์ค่ำงำน ที่ยังไม่จัดส่งมหำวิทยำลัย จำนวน
20 คน
4.2 จัดทำคำรับรองกำรเขียนวิเครำะห์ค่ำ
งำนสู่เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำด้วยกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้ระหว่ำงผู้อำนวยกำรกองกลำง (ผู้รับคำ
รับรอง) กับ พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน
สังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี ที่มีอำยุงำนตั้งแต่ 6 ปีขึ้น
ไป (ผู้ทำคำรับรอง) จำนวน 20 คน และพนักงำน
มหำวิทยำลัยที่กำลังจะเข้ำเกณฑ์ และบุคลำกรสำย
สนับสนุนอื่น ๆ ที่ร่วมโครงกำรอีกจำนวน 15 คน
ทั้งนี้ ผู้ทำคำรับรองเข้ำใจคำรับรองกำรปฏิบัติงำน
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2. ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่
Green Office และเผยแพร่ความรู้ การบริหาร
จัดการแบบที่สานักงานอธิการบดีประสบ
ความสาเร็จไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย

ผลการดาเนินงาน
กำรเขียนวิเครำะห์ค่ำงำนสู่เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ด้วยกระบวนกำรควำมรู้ ด้วยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจเข้ำ
รวมกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตำม
แผนที่กำหนด
4.3 คณะกรรมกำรฯได้ออกแบบรูปแบบ
กำรจัดกำรแผนกำรเขียนวิเครำะห์ค่ำงำนระดับ
บุคคลให้มีควำมง่ำยต่อกำรปฏิบัติ และกำรกำกับ
ติดตำม ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถตัดควำม
ยุ่งยำกหรือภำรกิจประจำวัน ให้สำมำรถปฏิบัติและ
เป็นไปตำมแผนที่กำหนด โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. จัดทำคู่มือกำรเขียนวิเครำะห์ค่ำงำน
(อย่ำงง่ำย) โดยคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ฯชื่อว่ำ
“เทคนิคกำรเขียนวิเครำะห์ค่ำงำนจำกเพื่อนสู่
เพื่อน” เพื่อเป็นแนวทำงให้บุคลำกรให้ประกอบคู่มือ
ที่มหำวิทยำลัยฯกำหนด อีกทั้ง พนักงำน
มหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน สังกัดหน่วยงำนอื่นก็ให้
ควำมสนใจและได้ขอนำไปใช้ในกำรเขียนวิเครำะห์
ค่ำงำนของแต่ละหน่วยด้วย
2. จัดทำรูปแบบในกำรเขียนแต่ละส่วนให้มี
ควำมง่ำย กระชับ และเข้ำใจได้นำไปปฏิบัติได้
3. จัดให้มีกำรพบปะ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน อีกทั้งยังเป็นกำรทบทวน กำกับติดตำมผล
กำรดำเนินงำนของแต่ละบุคคล แต่ละส่วน และแผน
ของแต่ละบุคคลด้วย โดยกำหนดพบกันเดือนละ 2 ครั้ง
4. ระยะเวลำตั้งแต่เดือนกันยำยน 2562 ถึง
พฤษภำคม 2563 จำนวน 9 เดือน คณะกรรมกำรฯ
มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนบุคลำกรที่เข้ำข่ำยตำม
เกณฑ์ อีกจำนวน 20 ให้สำมำรถจัดส่งมหำวิทยำลัย
ฯได้ตำมกำหนดโดยระยะเวลำ และอีกหนึ่ง
เป้ำหมำยยังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับหน่วยงำนอื่น
ๆ นำไปใช้ได้อีกด้วย
1. คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม ได้มีกำรจัดประชุม
เพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรระดับประเทศ และ
รับฟังกำรปรับเกณฑ์สำนักงำนสีเขียว ประจำปี
งบประมำณ 2562 รวมทั้งกำรรักษำคุณภำพตำม
เกณฑ์สำนักงำนสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 3 ปี
หลังจำกได้รับรำงวัล ปี พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อ
รักษำมำตรฐำนสำนักงำนสีเขียว ให้มีประสิทธิภำพ
2. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเห็นควร
ขยำยผลไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ จำนวนอย่ำงน้อย 4
หน่วยงำน ได้แก่ กองพัฒนำนักศึกษำ โปรแกรมวิชำ
เทคโนโลยีก่อสร้ำง บัณฑิตวิทยำลัย และพิพิธภัณฑ์
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เรือนไทย โดยกองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดีได้จัดทำ
แผนผังขั้นตอนและแผนกำรดำเนินงำนแต่ละหมวด
ให้กับหน่วยงำนที่จะเข้ำสู่โครงกำรสำนักงำนสีเขียว
รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง โครงกำรสำนักงำน
สีเขียว ของอำคำรเรียนรวมและอำนวยกำร (อำคำร
14) เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงำนที่จะเข้ำสู่ Green
Office
3. กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี มีกำรตรวจ
เยี่ยมกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก
อำคำรเรียนรวมและอำนวยกำร (อำคำร 14) ครั้งที่
8 วันที่ 2-3 พฤษภำคม 2562
4. กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดโครงกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้เป็น
ระบบพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษำในกำรจัดกำรองค์กรด้ำน
สิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กับบุคลำกร
ในกำรเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงำนอื่น ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัย ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกำรระบบ
สำธำรณูปโภค สิ่งแวดล้อม ควำมสะอำด กำรมีสุข
ภำวะที่ดี สร้ำงนิสัยให้กับนักศึกษำในกำรมีส่วนร่วม
เพื่อผลักดันให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวในอนำคต
ในระหว่ำงวันที่ 7 - 9 พฤษภำคม 2562 ณ ศูนย์กำร
เรียนรู้บำงสระเก้ำ ต.บำงสระเก้ำ อ.แหลมสิงห์
จ.จันทบุรี
5. มีกำรกำหนดให้มีจัดประชุมสำนักงำนสีเขียว
สำหรับหน่วยงำนที่จะเข้ำสู่สำนักงำนสีเขียว วันที่
19 กรกฎำคม 2562 เพื่อวำงแผนกำรดำเนินกำร
กำรขับเคลื่อนโครงกำรสำนักงำนสีเขียว ประจำปี
งบประมำณ 2563
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2. การบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
2.1 ผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
มาตรการ/แนวทางการ
ความสาเร็จ ดาเนินการในปีถัดไป (ถ้ามี)
(ร้อยละ)
ระบบกำร 1. งำนอำคำรได้รับกำร
100%
ดำเนินงำน
จัดกำร
จัดสรรงบประมำณในกำร
ตรวจสอบคุณภำพน้ำ
คุณภำพน้ำ ดำเนินงำนปรับปรุงระบบ
และส่งผลคุณภำพน้ำ
เสียของ
บำบัดน้ำเสียของ
ให้กับหน่วยงำนส่วน
มหำวิทยำลั มหำวิทยำลัย
รำชกำรที่เกี่ยวข้องตำม
ยไม่เป็นไป 2. ได้ผู้รับจ้ำงสำหรับ
ข้อกฎหมำยกำหนด
ตำม
ดำเนินงำนโครงกำรแล้ว
มำตรฐำน 3. ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรติดตั้ง
ระบบบำบัดน้ำเสียตำมแบบ
รูปรำยกำรที่มหำวิทยำลัย
กำหนด แล้วเสร็จ
บุคลำกร
1.ได้ดำเนินกำรจัดประชุม
100% ให้คำปรึกษำและทำควำม
บำงส่วนยัง ชี้แจงแนวทำงกำรตรวจสอบ
เข้ำใจกับผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ
ไม่เข้ำใจใน และดำเนินกำรจัดทำข้อมูล
เกี่ยวกับจัดทำข้อมูลหลัก
ระบบ GMIS หลักผู้ขำย
ผู้ขำยสำหรับดำเนินกำร
ของ
2.ได้จัดทำบทควำมใน
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
กรมบัญชีกล จดหมำยข่ำวของงำนพัสดุ
พัสดุให้ดำเนินกำรตำม
ำง
เพื่อเผยแพร่ ให้บุคลำกรและ
พ.ร.บ.กำหนด และสำมำรถ
ผู้สนใจทรำบ และนำเสนอ
ปฏิบัติงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ผ่ำน กบ.
ตำมที่ได้เข้ำรับกำรชี้แจงในที่
3.ได้จัดทำเป็นเอกสำร
ประชุมฯ รวมทั้งศึกษำและ
สำหรับแจกให้แก่
ทำควำมเข้ำใจจำกเอกสำร
ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
และบทควำมในจดหมำยข่ำว
ไว้ใช้ในกำรจัดทำข้อมูลใน
ของงำนพัสดุ ที่ได้รับแจก
กำรนำเข้ำระบบ GFMIS
บุคลำกร
1.ได้ดำเนินกำรชี้แจงรำย
100% ทำควำมเข้ำใจกับ
บำงส่วนยัง ละเอียดให้แก่คณะกรรมกำร
ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุเกี่ยวกับกำร
ไม่มีควำม
กำหนด TOR/คุณลักษณะ/
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
เข้ำใจ
แบบรูปรำยกำรพัสดุ ให้
พัสดุให้ดำเนินกำรตำม
เกี่ยวกับ
ละเอียดถี่ถ้วน ครอบคลุมและ
พ.ร.บ.กำหนด และให้
จัดซื้อจัดจ้ำง
คำปรึกษำแก่ผู้ปฏิบัติงำนกำร

ผู้รับผิดชอบ
นำยเพ่ง วศินวงศ์สว่ำง
นำยวทัญญู สังข์คำ
น.ส.กชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ

น.ส.เกศกนก ไทยแท้
น.ส.นุจรีย์ สรรคพงษ์
น.ส.ธนิสรณ์ สุขพร้อม
น.ส.ยอดสร้อย ภู่สงค์
นำยวิเชษฐ เครือวัลย์
น.ส.ปวีณณัฎฐ์ คงสมนำม
นำยสันติพงษ์ พุ่มคำ
นำยศรำวุธ อั๋นดอนกลอย

น.ส.เกศกนก ไทยแท้
น.ส.นุจรีย์ สรรคพงษ์
น.ส.ธนิสรณ์ สุขพร้อม
น.ส.ยอดสร้อย ภู่สงค์
นำยวิเชษฐ เครือวัลย์
น.ส.ปวีณณัฎฐ์ คงสมนำม
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การบรรลุ
มาตรการ/แนวทางการ
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ ดาเนินการในปีถัดไป (ถ้ามี)
(ร้อยละ)
ระบบกำร ให้ทันกำหนดเวลำตำม
จัดซื้อจัดจ้ำงระบบ e – GP นำยสันติพงษ์ พุ่มคำ
จัดซื้อจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
ให้สำมำรถดำเนินกำรตำมที่ นำยศรำวุธ อั๋นดอนกลอย
ภำครัฐ
2.ได้จัดทำเป็นบทควำมใน
ได้เข้ำรับกำรชี้แจงในที่
อิเล็กทรอนิก จดหมำยข่ำวของงำนพัสดุเพื่อ
ประชุมฯ รวมทั้งศึกษำและ
ส์ e-GP
เผยแพร่ให้บุคลำกรและ
ทำควำมเข้ำใจจำกเอกสำร
ผู้สนใจ ทรำบ และนำเสนอ
และบทควำมในจดหมำยข่ำว
ผ่ำน กบ.
ของงำนพัสดุ ที่ได้รับแจก
3.ได้จัดทำเป็นเอกสำรสำหรับ
แจกให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้อง
4. ได้มีกำรให้ควำมรู้แก่
บุคลำกรโดยจัดประชุมชี้แจง
กำรดำเนินงำนกำรบริหำรงำน
พัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
ความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน การบรรลุความสาเร็จ มาตรการ/แนวทางการ
ผู้รับผิดชอบ
(ร้อยละ)
ดาเนินการในปีถัดไป
(ถ้ามี)
ควำมคลำดเคลื่อนของ 1 จัดประชุมหำรือ
80
1.กำรประสำนและ
นำงสำวศิริกัญญำ
ต้นทุนต่อหน่วย
แนวทำงกำรจัดทำ
ตรวจสอบรำยชื่อนักกีฬำ เจนเขตกิจ
นักศึกษำที่มำจำกกำรใส่ ต้นทุนต่อหลักสูตร
ทั้งหมดอย่ำงละเอียด
จำนวนรำยจ่ำยไม่
2. ดำเนินกำรจัดทำ
และส่งรำยชื่อทั้งหมดให้
ถูกต้อง /ไม่มีกำร
รูปเล่มรำยงำนผลกำร
งำนทะเบียนเพื่อส่ง
เปรียบเทียบต้นทุนต่อ วิเครำะห์กำรจัดทำ
ฐำนข้อมูล สกอ.โดย
หลักสูตรกับ
ต้นทุนต่อหลักสูตร
ตรวจสอบเป็นรำยบุคคล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอื่น เสนอต่อผู้บริหำร
2.ประสำนกับหน่วยงำน
และจำกผลกำร
ที่จัดกำรแข่งขันเพื่อ
ดำเนินตำมแผน
ตรวจสอบว่ำสำมำรถดึง
ควบคุมควำมเสี่ยงซึ่ง
ข้อมูลนักกีฬำไปจำก
ระดับควำมเสี่ยงปำน
สกอ.ไปตรวจสอบได้ครบ
กลำง (8) มีกำรจัด
ทุกคนหรือไม่ เพื่อไม่ให้
ประชุมหำรือแนว
นักกีฬำหมดสิทธิ์กำรเข้ำ
ทำงกำรจัดทำต้นทุน
ร่วมกำรแข่งขัน
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ต่อหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งส่งผลให้ระดับ
ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับ
ควำมเสี่ยงต่ำ (4)
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
รอบ 6 เดือน ร้อยละ
ควำมคืบหน้ำ 70%
เป็นไปตำมแผน

การบรรลุความสาเร็จ มาตรการ/แนวทางการ
(ร้อยละ)
ดาเนินการในปีถัดไป
(ถ้ามี)
3. ผลกำรดำเนินกำร
ปรำกฎว่ำสำมำรถส่ง
ข้อมูลนักศึกษำที่เป็น
นักกีฬำให้ สกอ.ได้ถึง
ร้อยละ 95 จึงทำให้
นักกีฬำทุกคนมีสิทธิ์เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันได้ครบ
ทุกคนที่สมัคร

ผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
ความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน การบรรลุความสาเร็จ มาตรการ/แนวทางการ
ผู้รับผิดชอบ
(ร้อยละ)
ดาเนินการในปีถัดไป
(ถ้ามี)
1.กำรประสำนและ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ มีกำรอัพเดทข้อมูล
80
นำยทนงค์ศักดิ์
ตรวจสอบรำยชื่อนักกีฬำ ก๋ำคำต๊ะ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย นักกีฬำในระบบกีฬำ
ทั้งหมดอย่ำงละเอียดและ
อยู่ตลอดทุกระยะ
ส่งรำยชื่อทัง้ หมดให้งำน
โดยต้องประสำนงำน
ทะเบียนเพื่อส่งฐำนข้อมูล
ส่งเสริมงำนทะเบียน
สกอ.โดยตรวจสอบเป็น
ของมหำวิทยำลัยเพื่อ
รำยบุคคล
ไม่ให้ข้อมูลตกหล่น
2.ประสำนกับหน่วยงำนที่
-ให้ผู้ฝึกสอนนักกีฬำ
จัดกำรแข่งขันเพื่อ
เป็นผู้คัดกรองนักกีฬำ
ตรวจสอบว่ำสำมำรถดึง
ที่จะสมัครแข่งขันอีก
ข้อมูลนักกีฬำไปจำก สกอ.
ขั้นตอนเพื่อให้มีคุณ
ไปตรวจสอบได้ครบทุกคน
บัติครบถ้วนทุกคน
หรือไม่ เพื่อไม่ให้นักกีฬำ
หมดสิทธิ์กำรเข้ำร่วมกำร
แข่งขัน
3.ผลกำรดำเนินกำร
ปรำกฎว่ำสำมำรถส่งข้อมูล
นักศึกษำที่เป็นนักกีฬำให้
สกอ.ได้ถึงร้อยละ 95 จึง
ทำให้นักกีฬำทุกคนมีสิทธิ์
เข้ำร่วมกำรแข่งขันได้ครบ
ทุกคนที่สมัคร
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ความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

นักศึกไม่เข้ำร่วมทำ
กิจกรรมครบตำม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ตำมกรอบมำตรฐำน
TQF และไม่ครบตำม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้

-กำรวำงแผนกิจกรรม
ล่วงหน้ำและประสำน
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องให้
ทรำบเพื่อลดกำร
ซ้ำซ้อน
-มีระบบตรวจสอบที่
กำรเข้ำกิจกรรมที่
ถูกต้อง แม่นยำ
สะดวก รวดเร็วในกำร
ปฏิบัติงำน

งำนทุนกำรศึกษำ (ทุน
The SET
Foundation)

1.ติดตำมกำรเขียน
โครงกำรเสนอ
มหำวิทยำลัยเพื่อให้
นักศึกษำที่เคยได้รับ
ทุนกำรศึกษำต่อเนื่อง
ได้รับทุนจนจบ
กำรศึกษำ
2.ติดตำมข่ำวกำรรับ
สมัครทุนภำยนอกให้
มำกขึ้นเพื่อนักศึกษำ
ได้มีโอกำสได้รับทุน
มำกขึ้น

การบรรลุความสาเร็จ มาตรการ/แนวทางการ
(ร้อยละ)
ดาเนินการในปีถัดไป
(ถ้ามี)
90
1. มีกำรตรวจสอบข้อมูล
พื้นฐำนรำยชื่อนักศึกษำ
ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ใน
กำรลงลำยมือชื่อในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมเป็น
รำยบุคคลทุกครั้ง
2. ประสำนกับทำง
โปรแกรมวิชำ ทำงคณะ
ให้ร่วมกันประชำสัมพันธุ์
ข่ำวสำรกำรร่วมกิจกรรม
ให้นักศึกษำทรำบโดย
ทั่วถึงกัน
3. มีกำรติดตำมผล
โครงกำรจำกกำรประเมิน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมเป็น
ร้อยละของผู้เข้ำร่วม
80
มหำวิทยำลัยมีกำร
จัดสรรหำทุนให้ทดแทน
แก่นักศึกษำ
1.ทุนผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
อรอนงค์ แจ่มผล
2.ทุนสิงโตทองไรซ์
3.ทุน ปตท.สผ.จำก
ทรัพย์ในดิน
สู่สินทำงปัญญำรักษำ
สิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
นำยกิตติศักดิ์
นิ่มลพ

นำยวุฒิชัย
อำจกล้ำ
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2.2 การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
โครงการ/งานประจา
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
งำนให้บริกำรด้ำนงำน
เกิดอุบัติเหตุระหว่ำง
15
พำหนะ
กำรปฏิบัติงำน
(สูง)

ลาดับความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบ
1
ดร.มลิวัลย์ รอดกำเหนิด
นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
นำยอธิวัฒน์ ศรีพุก
นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ

กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
โครงการ/งานประจา

ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ลาดับความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

1. กำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนผ่ำนระบบ
ติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ (eMENSCR)
2. งำนงบประมำณ (เงิน
รำยได้) กำรประมำณ
กำรรำยจ่ำยประจำ
เบื้องต้น(งบกลำง)
3. กำรวิเครำะห์ต้นทุน
ต่อหน่วย
4. งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง
วัสดุครุภัณฑ์ประจำงำน
กองนโยบำยและแผน

บุคลำกรยังมีกำรผิดพลำดใน
กำรรำยงำนอย่ำงถูกต้อง
ตำมขั้นตอน

8

1

นำยณัฐเวศม์
ชัยมงคล

งบประมำณไม่เพียงพอ

4

2

ว่ำที่ร้อยตรีหญิงศิชำ
ขวัญอ่อน

ยังมีกำรเบิกจ่ำยเงินที่ไม่
เป็นไปตำมแผน
กำรจัดหำวัสดุครุภัณฑ์ไม่ตรง
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำ

4

3

4

3

นำงสำวศิริกัญญำ
เจนเขตกิจ
นำยภิญยำพัชญ์
แฉล้มฉัตร

กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
โครงการ/งานประจา
กำรบริหำรจัดกำร
บุคคลำกรภำยใน
หน่วยงำน

ความเสี่ยง
กำรลำออกของลูกจ้ำง
ชั่วครำว

ระดับความเสี่ยง
15

ลาดับความเสี่ยง
1

ทุนกำรศึกษำอำจจะยกเลิก
งำนทุนกำรศึกษำ (ทุนThe เนื่องจำกทำงมูลนิธิได้รับเงิน
SET Foundation)
จัดสรรมำน้อยลง

12

2

นำยวุฒิชัย อำจกล้ำ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
กำรศึกษำ กยศ.

12

3

นำงสำวกัญญำรัตน์
คำมี

นักศึกษำได้รับเงินล่ำช้ำ

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวโสรยำ
วรนุช

16
3. ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี

สานักงานอธิการบดี

9 ตัว

10 ตัว
บ่งชี้

10 ตัว
บ่งชี้

10 ตัว
บ่งชี้

ดีมาก

กล.

4.85

ดีมาก

10 ตัวบ่งชี้

4.32
ดี

2561
กนผ.

กพน.

4.88

กล.

ดีมาก

ดี

ดีมาก

4.79

รวมคะแนน
เฉลี่ยทุกตัว
บ่งชี้/ ผลการ
ประเมิน

กพน.

4.50

2560
กนผ.

4.87

ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

10 ตัว
บ่งชี้

4. แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับหน่วยงานสายสนับสนุน
ลาดับ ชื่อแนวปฏิบัติที่ดี

1

แนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง โครงกำร
สำนักงำนสีเขียว
Green Office
อำคำรเรียนรวม
และอำนวยกำร
(อำคำร 14)

ผู้รับผิดชอบ

ประเภทการ
นาเสนอผลงาน
(บนเวที/
โปสเตอร์)
1. นำงสำวอุทุมพร Oral
สอนบุญเกิด
Presentation
2. นำงสำวกช
พรรณ พงษ์พยัค
เลิศ
3. นำงสำววรรณ
ภำ รอดจันทร์
4. คณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อม

รางวัล

การนาไปใช้ประโยชน์

รำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ
ที่ 1

1. ลดค่ำใช้จ่ำยใน
สำนักงำน จำกกำรใช้
ทรัพยำกร พลังงำน
อย่ำงคุ้มค่ำและมี
ประสิทธิภำพ
2. มีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อ
สุขภำพของพนักงำน
3. เป็นกำรยกระดับ
มำตรฐำนสำนักงำนให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มำกขึ้น
4. ช่วยลดปริมำณกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
เป็นส่วนหนึ่งในกำร
ช่วยลดโลกร้อน
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ลาดับ ชื่อแนวปฏิบัติที่ดี

2

3

ผู้รับผิดชอบ

ประเภทการ
นาเสนอผลงาน
(บนเวที/
โปสเตอร์)
กำรจัดกำรควำมรู้ 1. นำงสำวเกศกนก Oral
กำรวิเครำะห์ค่ำ ไทยแท้
Presentation
งำน สำหรับ
2. นำงชมภัค
พนักงำน
จำรุฑีฆัมพร
มหำวิทยำลัยสำย 3. นำงภัทรวดี
สนับสนุน ที่มีอำยุ จิตคติ
งำนตั้งแต่ 6 ปีขึ้น 4. นำงสำวอุทุมพร
ไป
สอนบุญเกิด
5. คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้
ประจำกองกลำง
สำนักงำน
อธิกำรบดี
กำรจัดกำรขยะมูล 1. นำงผ่องศรี
Poster
ฝอยและวัสดุรี
พิกุลทอง
Presentation
ไซเคิล อำคำร
2. นำยอธิวัฒน์
เรียนรวมและ
ศรีพุก
อำนวยกำร
(อำคำร 14)

รางวัล

รำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ
ที่ ๒

การนาไปใช้ประโยชน์

1. บุคลำกรมีควำมรู้
และประสบกำรณ์ใน
กำรเขียนวิเครำะห์ค่ำ
งำน
2. บุคลำกรมีแนวทำง
ร่วมกันในกำรเขียน
วิเครำะห์ค่ำงำนสู่
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
และสำมำรถถ่ำยทอดได้
3. พนักงำน
มหำวิทยำลัยส่งผลงำน
กำรวิเครำะห์ค่ำงำน
เป็นจำนวนมำกขึ้น
รำงวัลโปสเตอร์ 1. ปริมำณขยะภำยใน
ชมเชย
มหำวิทยำลัยลดลง
ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบ
สำธำรณูปโภคด้ำน
สิ่งแวดล้อม
2. นักศึกษำ คณำ
อำจำรย์ ตลอดจน
เจ้ำหน้ำที่บุคลำกร
ภำยใน ภำยนอก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรคัดแยกขยะกำรนำ
ขยะ บำงส่วนกลับไป
ใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำ ตลอดจน
สำมำรถนำไปฝำก/
จำหน่ำยเพื่อเป็นรำยได้
เสริม
3. บุคลำกรสำมำรถ
นำควำมรู้ ที่ได้จำก
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ลาดับ ชื่อแนวปฏิบัติที่ดี

4

ระบบจองคิวกำร
ขอใช้บริกำรกอง
พัฒนำนักศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ

1. นำยณะรำทิ
น้อยม่วง
2. นำยอนุวัฒน์
แนไพร

ประเภทการ
นาเสนอผลงาน
(บนเวที/
โปสเตอร์)

Poster
Presentation

รางวัล

ชมเชย

การนาไปใช้ประโยชน์

กิจกรรมครั้งนี้ไป
พัฒนำต่อยอดและใช้
ประโยชน์ในงำน ได้แก่
กำรหมักปุ๋ยจำกเศษ
ใบไม้แห้ง ซำกพืช เศษ
อำหำร เพื่อนำไปเป็น
ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ พืชผัก
สวนครัวใน
มหำวิทยำลัยต่อไปได้
4. บุคลำกรและ
นักศึกษำของ
มหำวิทยำลัยมีส่วนร่วม
มีควำมรัก สำมัคคี
คำนึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมและองค์กร
รวมทั้งมีจิตสำนึกใน
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้
คุณค่ำ
5. ระดับควำมพึง
พอใจของนักศึกษำและ
บุคลำกรที่มีต่อกำร
พัฒนำอำคำรสถำนที่
และสิ่งแวดล้อม มี
ควำมพึงพอใจในระดับ
๓.๕๑ ขึ้นไป
เพื่อควำมสะดวก
รวดเร็วสำหรับ
กิจกรรมที่มีนักศึกษำ
มำใช้บริกำรจำนวน
มำก
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5. ผลงานวิจัยสถาบัน/วิจัย R to R
ผลการดาเนินงาน
งานวิจัยจากงานประจา

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
อยู่ระหว่ำงกำรสรุป
70
ผลกำรวิจัย
อยู่ระหว่ำงกำรสรุป
70
ผลกำรวิจัย
อยู่ระหว่ำงกำรสรุป
70
ผลกำรวิจัย
อยู่ระหว่ำงกำร
50
ออกแบบงำนวิจัย
อยู่ระหว่ำงกำร
50
ออกแบบงำนวิจัย
อยู่ระหว่ำงกำรสรุป
70
ผลกำรวิจัย
นำเสนอโปสเตอร์
100
ขั้นตอน

1. กำรพัฒนำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กรณีซ่อมยำนพำหนะของงำน
ยำนพำหนะ กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
2. กำรพัฒนำจดหมำยข่ำวพัสดุ เพื่อกำรสื่อสำรสำหรับผู้ปฏิบัติงำน
พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
3. กำรพัฒนำกำรจัดทำแผนกำรจัดหำพัสดุอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. กำรพัฒนำสำรสนเทศเพื่อกำรจำแนกประเภทพัสดุ ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
5. ศึกษำควำมต้องกำรกำรจัดกำรงำนสำรบรรณของบุคลำกร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
6. กระบวนกำรกำรจัดกำรขยะสำหรับสำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
7. ระบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร
6. ผลงานโดดเด่น
ลาดับ

ชื่อผลงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงกำรสำนักงำน คณะกรรมกำร
สีเขียว
สิ่งแวดล้อม

2.

องค์กรปลอด
ภำชนะโฟม
100%

คณะกรรมกำร
องค์กรปลอด
ภำชนะโฟม

ประเภทการ
นาเสนอผลงาน
(บนเวที/
โปสเตอร์)
รับตรวจประเมิน
จำก
คณะกรรมกำรใน
ระดับพื้นที่และ
ระดับประเทศจำก
กรมส่งเสริม
คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม

รางวัล

ได้รับกำรรับรอง
กำรผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน
สำนักงำนสีเขียว
ระดับประเทศใน
ระดับดีเยี่ยม
(เหรียญทอง)
คะแนนรวม
94.20
กำรจัดส่งรำยงำน ได้รับโล่รำงวัล
ตำมแบบรำยงำน องค์กรปลอด
องค์กรปลอด
โฟม เหรียญทอง
ภำชนะโฟม

การนาไปใช้ประโยชน์

1. ลดค่ำใช้จ่ำยใน
สำนักงำน จำกกำรใช้
ทรัพยำกร พลังงำน
อย่ำงคุ้มค่ำและมี
ประสิทธิภำพ
2. ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคลำกร
ในสำนักงำนที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีใน
กำรลด ละ เลิก กำรใช้
โฟมบรรจุอำหำรใน
พื้นที่ของมหำวิทยำลัย

20
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
1.1 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำบุคลำกร เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำและกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ เหมำะสมในกำรเลื่อนระดับ ตำแหน่งตำมเส้นทำงก้ำวหน้ำตำมตำแหน่งงำน (Career Path)
ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วมอบรม กำรศึกษำต่อภำยในประเทศ กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ พัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรบริหำรและภำวะผู้นำที่สอดคล้องกับควำมจำเป็นในกำรพัฒนำ (Training Needs) และ
พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้โดยส่งเสริมกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
(Standard Operating Procedure) ตลอดจนส่งเสริมให้มีกำรจัดกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้สำมำรถ
นำควำมรู้จำกกำรปฏิบัติจริง
1.2 ตารางการพัฒนาบุคลากร (จานวนชั่วโมง) (ข้ำรำชกำรพลเรือน พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำในสำนักงำน ลูกจ้ำงชั่วครำวในสำนักงำน ที่มีอำยุงำนตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป)
ปีงบประมำณ 2562 (ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562)
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ร้อยละ 90.20
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
เข้าร่วมอบรม
รวมชั่วโมง
ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย
(จานวนชั่วโมง)
(จานวนชั่วโมง)
1 นำงมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
40
24
64
2 นำยเอนก บัวสำลี
8
0
8
3 นำงสำวนฤมล ส่งต่ำย
48
0
48
4 นำงปวีณณัฎฐ์ คงสมนำม
24
0
24
5 นำงสำวปรำงค์ทิพย์ น้ำเงินสกุณี
16
0
16
6 นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
40
0
40
7 นำงชมภัค จำรุฑีฆัมพร
16
0
16
8 นำงภัทรวดี จิตคติ
40
0
40
9 นำงสำวอุมำพร ขุนพิลึก
16
0
16
10 นำงสำวปรำจิน ไกรทอง
43
16
59
11 นำงสำวศิริรัตน์ ชิตสุระ
0
0
0
12 นำงสำววรรณภำ รอดจันทร์
72
0
72
13 นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
16
24
40
14 นำงสำวนุจรีย์ สรรคพงษ์
40
0
40
15 นำงสำวธนิสรณ์ สุขพร้อม
40
0
40
16 นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์
42
0
42
17 นำงคณำรัตน์ สิริเสถียรวัฒนำ
16
24
40
18 นำงรัชนีวรรณ หลิมมงคล
16
0
16
19 นำยเพ่ง วศินวงศ์สว่ำง
40
0
40
20 นำยทศพร ศีลอวยพร
24
0
24

21
ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อ – นามสกุล
นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นำยชัยรัตน์ ศรีวงค์รำช
นำงสำวรติกำนต์ เรื่อศรีจันทร์
นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ
นำยมนตรี ประชุม
นำยวิทยำ ศรีนรครุต
นำยอธิวัฒน์ ศรีพุก
นำงสำวผ่องศรี เทพน้อย
นำงสำวกรรณิกำ อินแผลง
นำงสำวน้ำทิพย์ สังข์ทอง
นำงสำวยอดสร้อย ภู่สงค์
นำงสำวกนิษฐำ กิ่งกังวำลย์
นำยอภิชำติ โตยิ่ง
นำงสำววรรณภำ หอมคำแหง
นำงสำววรำภรณ์ คล้ำสถิต
นำงมำลัย กลิ่นศรีสุข
นำงสุวิมล ภิญโญวัย
นำงสำวเรณู ใจหงิม
นำงสำวนันท์ภสร พุทธสำร
นำงสำวจันทร์จิรำ แรงเขตกำร
นำยวิเชษฐ เครือวัลย์
นำยศรำวุธ อั๋นดอยกลอย
นำยณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ
นำยวทัญญู สังข์คำ
นำยสมศักดิ์ พูนใจสม
นำยวุฒิชัย ตรุษลักษณ์
นำยสุวิทย์ เหล่ำสี
นำยสุพรรณ แจงทอง
นำยอำนนท์ ศรีสุข
นำงสำวพนิดำ อินทร์ลับ

เข้าร่วมอบรม
ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย
(จานวนชั่วโมง)
(จานวนชั่วโมง)
16
24
24
0
16
0
40
24
24
0
24
24
48
24
96
16
43
16
40
0
48
0
8
24
24
0
24
4
67
58
8
0
24
0
24
0
3
80
3
0
32
0
24
0
32
0
24
0
5
24
32
0
24
0
32
0
24
0
24
0

รวมชั่วโมง
40
24
16
64
24
48
72
112
59
8
48
32
24
28
125
8
24
24
83
3
32
24
32
24
30
32
24
32
24
24

22
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ร้อยละ 100
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – นามสกุล
นำยภำณุพงศ์ สืบศิริ
นำยณัฐเวศม์ ชัยมงคล
นำงสำววิลำวัลย์ ปิ่นมณี
นำงสำวศิริกัญญำ เจนเขตกิจ
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงศิชำ ขวัญอ่อน
นำยภิญญำพัชญ์ แฉล้มฉัตร

เข้าร่วมอบรม
รวมชั่วโมง
ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย
(จานวนชั่วโมง)
(จานวนชั่วโมง)
32
32
64
83
32
115
83
32
115
80
32
112
80
32
112
83
32
115

กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี ร้อยละ 100
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นำยณะรำทิ น้อยม่วง
นำงสำวปรำณี แผนดี
นำยกิตติกร กล้ำแข็ง
นำงสำวโสรยำ วรนุช
นำยอนุวัฒน์ แนไพร
นำงสำวกัญญำรัตน์ คำมี
นำงสำวนำรีรัตน์ กนกสิงห์
นำยวุฒิชัย อำจกล้ำ
นำยกิตติศักดิ์ นิ่มลพ
นำยทนงศักดิ์ ก๋ำคำต๊ะ
นำยอัจฉริยะ งำมงอนคีรี

เข้าร่วมอบรม
รวมชั่วโมง
ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย
(จานวนชั่วโมง)
(จานวนชั่วโมง)
54
36
90
50
240
290
96
24
120
40
32
72
50
48
98
42
32
74
8
24
32
8
24
32
80
250
330
30
130
160
8
24
32

23
1.3 การส่งผลงานการเข้าสู่ตาแหน่งระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ ภาพรวมมหาวิทยาลัย
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ตรวจแล้ว

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ
นำงคณำรัตน์ สิริเสถียรวัฒนำ
นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช
นำงมัลลิกำ ปัญญำเทพ
นำงสำวสุนัน แหวนประดับ
นำงสำวอรปรียำ คำแพ่ง
นำยวันเฉลิม พูนใจสม

สถำปนิก
นักวิชำกำรพัสดุ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

สถานะ
อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้รับ
การตรวจ การตรวจ










1.4 แผนการกากับติดตามการจัดส่งผลงานการเข้าสู่ตาแหน่งระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ
สำนักงำนอธิกำรบดี มีจำนวนพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน ที่มีอำยุงำนตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
จำนวน 24 คน มีบุคลำกรที่นำเสนอกำรวิเครำะห์งำนไปแล้ว จำนวน 4 คน ได้แก่ นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
นำงสำวคณำรัตน์ สิริเสถียรวัฒนำ นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ และนำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
ดั งนั้ น จึ งมี บุ คลำกรที่ คณะกรรมกำรจั ดกำรควำมรู้ ระดั บกองกลำง ส ำนั กงำนอธิ กำรบดี
ต้องกำกับ ติดตำม ขับเคลื่อนแผนกำรดำเนินงำนวิเครำะห์ค่ำงำนให้สำมำรถดำเนินกำรได้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
จำนวน 20 คน โดยคณะกรรมกำรฯ ได้กำกับติดตำมและปรับแผน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมกำหนด
จึงได้จัดกลุ่มบุคลำกรตำมพร้อมของแต่ละบุคล ได้แก่
- กำหนดจัดส่งมหำวิทยำลัยฯ ได้ภำยในเดือน ธันวำคม 2562 ซึ่งมีบุคลำกร จำนวน 2 คน
- กำหนดจัดส่งมหำวิทยำลัยฯ ได้ภำยในเดือน มกรำคม 2563 ซึ่งมีบุคลำกร จำนวน 4 คน
- กำหนดจัดส่งมหำวิทยำลัยฯ ได้ภำยในเดือน มีนำคม 2563 ซึ่งมีบุคลำกร จำนวน 6 คน
- กำหนดจัดส่งมหำวิทยำลัยฯ ได้ภำยในเดือน พฤษภำคม 2563 ซึ่งมีบุคลำกร จำนวน 8 คน
รวมพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน สังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี ที่ถึงเกณฑ์ต้องส่งกำร
เขียนวิเครำะห์ค่ำงำน จำนวน 20 คน โดยมีกำหนดส่งได้ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ – นามสกุล
นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด
นำงสำวศุภลักษณ์ สมโภชน์
นำงสำวนุจรีย์ สรรคพงษ์
นำงสำวธนิสรณ์ สุขพร้อม
นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ์

ตาแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นักตรวจสอบภำยใน
นักวิชำกำรพัสดุ
นักวิชำกำรพัสดุ
บุคลำกร

แผนการจัดส่งผลงาน
(เดือน/ปี พ.ศ.)
ธันวำคม 2562
ธันวำคม 2562
มกรำคม 2563
มกรำคม 2563
มกรำคม 2563

24
ลาดับ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ – นามสกุล
นำงสำววรรณภำ รอดจันทร์
นำยณะรำทิ น้อยม่วง
นำงภัทรวดี จิตคติ
นำงชมภัค จำรุฑีฆัมพร
นำงรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นำยณัฐเวศม์ ชัยมงคล
นำยกิตติกร กล้ำแข็ง
นำงสำววิลำวัลย์ ปิ่นมณี
นำยภิญญำพัชญ์ แฉล้มฉัตร
นำงสำวศิริกัญญำ เจนเขตกิจ
นำยทศพร ศีลอวยพร
นำยมนตรี ประชุม
นำงสำวปรำณี แผนดี
นำงสำวอุมำพร ขุนพิลึก
นำยเพ่ง วศินวงศ์สว่ำง

ตาแหน่ง
นักประชำสัมพันธ์
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
วิศวกรไฟฟ้ำ
นักสุขำศึกษำ
นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

แผนการจัดส่งผลงาน
(เดือน/ปี พ.ศ.)
มกรำคม 2563
มีนำคม 2563
มีนำคม 2563
มีนำคม 2563
มีนำคม 2563
มีนำคม 2563
มีนำคม 2563
พฤษภำคม 2563
พฤษภำคม 2563
พฤษภำคม 2563
พฤษภำคม 2563
พฤษภำคม 2563
พฤษภำคม 2563
พฤษภำคม 2563
พฤษภำคม 2563

1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ (KM) ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ ชื่อโครงการการจัดการความรู้
1 โครงกำรจัดกำรควำมรู้
“กำรวิเครำะห์ค่ำงำน”

ผลการดาเนินงาน
กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี โดย
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ฯ ได้จัด
โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้กำรวิเครำะห์
ค่ำงำน เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561
ณ ห้องประชุมทองกวำวชั้น 2 อำคำร
หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ โดยมีวิทยำกร
ดังนี้
- บุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีประสบกำรณ์
จำกกำรทำวิเครำะห์ค่ำงำน
1. นำงสำวอรปรียำ คำแพ่ง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
2. นำงสำวสุนันท์ แหวนประดับ
สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
3. นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวเกศกนก ไทยแท้
นำยเอนก บัวสำลี
นำงชมภัค จำรุฑีฆัมพร
นำงปวีณณัฎฐ์ คงสมนำม
นำงภัทรวดี จิตคติ
นำงรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นำงสุวิมล ภิญโญวัย
นำงสำวนุจรีย์ สรรคพงษ์
นำงสำวธนิสรณ์ สุขพร้อม
นำงสำววรรณภำ รอดจันทร์
นำงสำวยอดสร้อย ภู่สงค์
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ลาดับ

ชื่อโครงการการจัดการความรู้

ผลการดาเนินงาน
4. นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ์
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
และผู้ช่วยวิทยำกรโดยบุคลำกร
สำยสนับสนุนที่ทรงคุณวุฒิ
1. นำงสำวฤษวรรณ ธรรมสอน
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกัน
คุณภำพสำนักศิลปและวัฒนธรรม
2. นำงสำวชรินรัตน์ บุญมำก
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ
กำรศึกษำสำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
3.นำงมัลลิกำ ปัญญำเทพ
หัวหน้ำสำนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร แม่สอด
-กำหนดรูปแบบกำรจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนหลักกำร
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ค่ำงำนโดนนำ
ควำมรู้จำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร
วิเครำะห์ค่ำงำนและประเมินค่ำงำนและ
กำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนหลัก เมื่อวันที่
20-22 สิงหำคม 2561 วิทยำกรโดย รศ.
สุรชัย ขวัญเมือง คณะกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคกำรวิเครำะห์ค่ำงำนจำกผู้มี
ประสบกำรณ์โดยตรง
กิจกรรมที่ 3 กำรวิเครำะห์
สังเครำะห์รูปแบบและเทคนิคกำรเขียน
วิเครำะห์ค่ำงำน จำกผู้มีประสบกำรณ์
โดยตรง
กิจกรรมที่ 4 จัดทำคู่มือกำรเขียน
วิเครำะห์ค่ำงำนเทคนิคกำรวิเครำะห์
ค่ำงำนจำกเพื่อถึงเพื่อนและเผยแพร่ไปยัง
บุคลำกำรและผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน
เว็บไซต์ สำนักงำนอธิกำรบดี

ผู้รับผิดชอบ
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กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
ลาดับ ชื่อโครงการการจัดการความรู้
ผลการดาเนินงาน
1 กำรปฏิบัติงำนแบบคู่คิด (Couple บุคลำกรบำงส่วนสำมำรถปฏิบัติงำน
Work)
ทดแทนกันได้ดีขึ้นและมีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กำรปฏิบัติงำน พร้อมร่วมกันแก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี

2. สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ผลประเมินควำมพึงพอใจต่อผู้รับบริกำร กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี ประจำปีกำรศึกษำ 2561
/ปีงบประมำณ 2562
ประชากร
ประชำกรที่ใช้ในกำรสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ คือ
ข้ำรำชกำรสำยวิชำกำร
2 คน
ร้อยละ 1.667
ข้ำรำชกำรสำยสนับสนุน
4 คน
ร้อยละ 3.333
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร
19 คน
ร้อยละ 15.833
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน
36 คน
ร้อยละ 30.000
พนักงำนรำชกำร
8 คน
ร้อยละ 6.667
อำจำรย์ประจำตำมสัญญำจ้ำง
3 คน
ร้อยละ 2.500
ลูกจ้ำงประจำ
0 คน
ร้อยละ 0
ลูกจ้ำงชั่วครำว
30 คน
ร้อยละ 25.000
นักศึกษำ
8 คน
ร้อยละ 6.667
หน่วยงำนภำยนอก
10 คน
ร้อยละ 8.333
ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการ
ระดับควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของกองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2561 /ปีงบประมำณ 2562 แบ่งเป็น 9 งำน มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ
มำก ค่ำเฉลี่ย 4.051 และโดยภำพรวมทั้งหมดของกำรให้บริกำรงำนตำมตำแหน่งงำนกำรให้บริกำร ดังนี้
งาน

กลุ่มงำนธุรกำร
กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์
กลุ่มงำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน
กลุ่มงำนเลขำนุกำร
กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนอธิกำรบดี
กลุ่มงำนพัสดุ

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.158
4.117
4.083
4.074
4.056
4.011

83.16
82.34
81.66
81.48
81.12

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

80.22
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งาน

กลุ่มงำนกำรเงิน
กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร
กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่
รวม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.004
3.957
3.925
4.051

80.08
79.14
78.5
81.02

มำก
มำก
มำก
มาก

ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
หน่วยงานภายในกองกลาง สานักงานอธิการบดี
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ กลุ่มงานการเงิน
ข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
1.ทุ ก ครั้ ง ที่ ร ะบบเบิ ก จ่ ำ ยเปลี่ ย นแปลง ขอให้ แ จ้ ง 1.เมื่อระบบกำรเบิกจ่ำยมีกำรเปลี่ยนแปลงงำนกำรเงิน
บุ คลำกรในมหำวิทยำลั ย รั บ ทรำบเพื่อให้ ทุกคนรั บ รู้ ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ได้ ท ำบั น ทึ ก ข้ อ ควำม เรี ย น
ร่วมกันในทิศทำงเดียวกัน (ผู้แสดงควำมคิดเห็นประเด็น อธิกำรบดีหรือบันทึกข้อควำม เรียนคณบดี/ผอ. สำนัก/
นี้ จำนวน 1 คน)
ผอ.สถำบั น /ผอ. กองทุ ก ส่ ว น เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่
เปลี่ยนแปลงและถือปฏิบัติโดยผ่ำนช่องทำง E Office,
Facebook งำนกำรเงิน และถ่ำยสำเนำแจกเจ้ำหน้ำที่
ทุกครั้ง เช่นเรื่องแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ในกำรจัดฝึกอบรม
กำรจัดงำน และกำรประชุม และกำรเบิกจ่ำยสินชดเชย
ค่ำพำหนะส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำร และเรื่อง
แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
1.ลำโพงในแต่ละจุดในมหำวิทยำลัยเสียงไม่ดัง เวลำมี 1.งำนประชำสัมพันธ์ ได้ประสำนงำนกับผู้รับเหมำ ให้
กำรประชำสัมพันธ์ฟังไม่เข้ำใจไม่ชัดเจน (ผู้แสดงควำม มำตรวจสอบจุดที่ลำโพงไม่ดัง ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ
คิดเห็นประเด็นนี้ จำนวน 1 คน)
สำยไฟของล ำโพงบริ เ วณนั้ น ๆ ขำดเสี ย หำย จึ ง ได้
ดำเนินกำรซ่อมแซมและเปลี่ยนสำยไฟให้ใหม่ จนทำให้
ตอนนี้ลำโพงเป็นปกติ

28
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ กลุ่มงานอาคารสถานที่
ข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
1.เวลำแจ้งซ่อมได้รับกำรบริกำรล่ำช้ำ (ผู้แสดงควำม
1.เนื่องด้วย งำนอำคำรสถำนที่มีบุคลำกรอันจำกัดใน
คิดเห็นประเด็นนี้ จำนวน 1 คน)
กำรให้ บ ริ ก ำรซ่ อ มแซมอำคำรสถำนที่ และในงำน
ซ่อมแซมต้องใช้ระยะเวลำ จึงเป็นเหตุให้ งำนอำคำร
สถำนที่ให้บริกำรล่ำช้ำ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวก
งำนอำคำรสถำนที่ใด้ดำเนินงำนจ้ำงช่ำงซ่อมแซมจำก
ภำยนอก เข้ำมำช่วยดำเนินงำนซ่อมแซม เพื่อให้บริกำร
ที่ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
ข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
1.โทรศัพท์ภำยในของอำคำร 3 ชำรุดเสียหำยนำนมำก 1.กลุ มงำนไฟฟำและอนุรั ก ษพลั ง งำนไดดำเนิ น กำร
แล้วช่วยซ่อมโทรศัพท์ให้ด้วยนะคะ (ผู้แสดงควำม
รำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบโทรศัพทภำยใน ตูสำขำ
คิดเห็นประเด็นนี้ จำนวน 1 คน)
ยอยที่ชำรุด และไมสำมำรถซอมแซมใหใชงำนได ตอผู
บริหำรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรไปแลว เมื่อ
วั น ที่ 22 ตุ ล ำคม พ.ศ.2561 ตำมเลขรั บ ที่ 7388 ลง
วันที่ 22 ต.ค.2561 เวลำ 13.00 น. ซึ่งผูบริหำรฯ ไดทำ
กำรมอบหมำยให ส ำนั ก วิ ท ยำบริ ก ำรฯ และ ผู ดู แ ล
ระบบเครือขำยพิจำณำดำเนินกำร

ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติกร
ข้อเสนอแนะ
1.เวลำมีเรื่องเร่งด่วนควรมำแจกเอกสำรด้วยตนเอง
(ผู้แสดงควำมคิดเห็นประเด็นนี้ จำนวน 1 คน)

ผลการดาเนินงาน
1.มอบหมำยให้ มีผู้ แจ้งเอกสำรและนัด หมำยต่ ำ งๆ
ประจ ำกลุ่ ม งำนโดยให้ เ จ้ำ หน้ำ ที่ ผู้ เ ป็ นต้ น เรื่ อ งคอย
ควบคุมอีกชั้นหนึ่ง

29
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
ผลประเมินควำมพึงพอใจต่อผู้รับบริกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2561 /ปีงบประมำณ 2562 มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 83.12
ประชากร
ประชำกรที่ใช้ในกำรสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ คือ
บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำมำใช้บริกำร งำนกองนโยบำยและแผน ทุก ๆ ด้ำน
ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของกองนโยบายและแผน
ระดับควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของกองนโยบำยและแผน สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำแพงเพชร ปีกำรศึกษำ 2561 แบ่งเป็น 3 ด้ำน คือ 1.ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 2.ด้ำนบุคลำกร
ผู้ให้บริกำร 3.ช่องทำงกำรติดต่อขอใช้บริกำร
1. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนโดยรวม
ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวม
การปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน
1.ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. มีทนี่ ั่งสำหรับผู้มำใช้บริกำร
2. สถำนที่ให้บริกำร โต๊ะทำงำน สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. มีควำมชัดเจนของป้ำยต่ำงๆ (เช่น ป้ำยแสดงตำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่ ป้ำยบอกจุดบริกำร)
4. ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมคล่องตัวและไม่ยุ่งยำก
2.ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
1. งำนแผนงำนและติดตำมประเมินผล
2. งำนวิเครำะห์งบประมำณ (งบประมำณแผ่นดิน)
3. งำนวิเครำะห์งบประมำณ (เงินรำยได้)
4. งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ
5. งำนบริหำรงำนทั่วไป
3.ช่องทางการติดต่อขอใช้บริการ
1. เดินมำโดยตรง
2. ทำงโทรศัพท์
3. ทำงระบบสำรสนเทศ
4. ส่งทำง E-mail / Line/Face book
รวม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

4.07
3.84
4.13

81.45
76.80
82.60

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มำก
มำก

4.16

83.20

มำก

4.16
4.21
4.25
4.24
4.23
4.19
4.16
4.20
4.16
4.32
4.20
4.12
4.16

83.20
84.28
85.00
84.80
84.60
83.80
83.20
84.00
83.20
86.40
84.00
82.40
83.12

มำก
มาก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มาก
มำก
มำก
มำก
มำก
มาก
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กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
ผลประเมินควำมพึงพอใจต่อผู้รับบริกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2561 /ปีงบประมำณ 2562 มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.12 เนื่องจำกกองพัฒนำนักศึกษำมีงำนบริกำรนักศึกษำหลำกหลำยรูปแบบทั้งงำนกิจกรรมนักศึกษำ
งำนสวัสดิกำร งำนสุขภำพอนำมัย ทำให้มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่แตกต่ำงกัน จึงทำให้ผลกำรประเมิน
อยู่ในเกณฑ์มำก
ประชากร
ประชำกรที่ใช้ในกำรสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ คือ
นักศึกษำ บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำมำใช้บริกำร งำนของกองพัฒนำนักศึกษำในทุกๆด้ำน
ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการ
ระดับควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 /ปีงบประมำณ 2562 แบ่งเป็น 3 ด้ำน คือ 1. ด้ำนกำรจัดบริกำรให้คำปรึกษำ
แนะแนวกำรใช้ชีวิตและกำรเข้ำสู่อำชีพแก่นักศึกษำ 2.ด้ำนกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรกิจกรรมนอก
หลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ และด้ำนที่ 3. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำม
พร้อมเพื่อกำรทำงำน เมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ และโดยภำพรวมทั้งหมดของกำรให้บริกำรงำนตำม
ตำแหน่งงำนกำรให้บริกำร ดังนี้
งาน
1. ด้ำนกำรจัดบริกำรให้คำปรึกษำ แนะแนวกำร
ใช้ชีวิตและกำรเข้ำสู่อำชีพแก่นักศึกษำ
2.ด้ำนกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร
กิจกรรมนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและ
นอกเวลำแก่นักศึกษำ และด้ำนที่
3.ด้ำนกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำร
ทำงำน เมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.14

ร้อยละ
0.47

ระดับความพึงพอใจ
มำก

4.12

0.05

มำก

4.13

0.05

มำก

4.12

0.19

มาก
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2.2 การบริหารงานและธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน 10 หลัก
ผู้อานวยการกองกลาง สานักงานอธิการบดี
หลักที่
ชื่อหลักธรรมาภิบาล
ผลการดาเนินงาน
1
หลักประสิทธิผล
ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรงำนให้หน่วยงำนมีผล
กำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัย
ปีงบประมำณ 2561 หน่วยงำนมีผลกำร
ดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน รอบ 12 เดือน ดังนี้
กองกลำง มีตัวชี้วัดตำมแผนทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด
ดำเนินกำรบรรลุผลสำเร็จ 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
90.90 ไม่บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด ร้อยละ 9.09 คะแนน
4.1226
ปีงบประมำณ 2562 หน่วยงำนมีผลกำร
ดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน
รอบ 6 เดือน ดังนี้
กองกลำง มีตัวชี้วัดตำมแผนทั้งหมด 12
ตัวชี้วัด ดำเนินกำรบรรลุผลสำเร็จ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 25 อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร 9 ตัวชี้วัด ร้อย
ละ 75 คะแนน 1.840
รอบ 9 เดือน ดังนี้
กองกลำง มีตัวชี้วัดตำมแผนทั้งหมด 12
ตัวชี้วัด ดำเนินกำรบรรลุผลสำเร็จ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 50 อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร 6 ตัวชี้วัด
ร้อยละ 50 คะแนน 2.92
รอบ 12 เดือน ดังนี้
กองกลำง มีตัวชี้วัดตำมแผนทั้งหมด 12
ตัวชี้วัด ดำเนินกำรบรรลุผลสำเร็จ 10 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 83.33 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 2 ตัวชี้วัด
ร้อยละ 16.66 คะแนน 4.080
2
หลักประสิทธิภำพ
ผู้บริหำรสนับสนุนให้แต่ละงำนมีกำรออกแบบ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือ
กำรบริหำรจัดกำรที่ทำให้หน่วยงำนใช้ทรัพยำกร
ต่ำงๆ หรือคิดค้นนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพกำรทำงำนที่ดีขึ้น ช่วยลดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี ได้มีกำร
จัดส่งอำคำรเรียนรวมและอำนวยกำร (อำคำร 14)

ค่าเฉลี่ย
3.87

3.87
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หลักที่

ชื่อหลักธรรมาภิบาล

3

หลักกำรตอบสนอง

ผลการดาเนินงาน
สมัครเข้ำร่วมโครงกำรสำนักงำนสีเขียว ประจำปี
งบประมำณ 2561 และได้รับกำรรับรองกำรผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินสำนักงำนสีเขียว ระดับประเทศในระดับดี
เยี่ยม (เหรียญทอง) คะแนนรวม 94.20 เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกำยน 2561 จำกกรมส่งเสริมคุณภำพและ
สิ่งแวดล้อม
2. มีกำรทำผลงำนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
โดยได้นำหลักกำรของกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management : KM) และกำรวำง
แผนกำรดำเนินงำนด้วยกระบวนกำร PDCA
มำประยุกต์กับกระบวนกำร เพื่อนำเสนอใน
โครงกำรนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับ
หน่วยงำนสำย เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2562 ณ
ห้องประชุมรัตนภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ดังนี้
2.1 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง โครงกำร
สำนักงำนสีเขียว Green office อำคำรเรียนรวมและ
อำนวยกำร (อำคำร 14) ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อับดับที่ 1 นำเสนอในรูปแบบบนเวที โดยมีแผนกำร
ดำเนินงำนเพื่อขยำยผลไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ
จำนวนอย่ำงน้อย 3 หน่วยงำน ตำมคำแนะนำ
ของคณะกรรมกำร
2.2 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง กำรจัดกำร
ควำมรู้กำรวิเครำะห์ค่ำงำน สำหรับพนักงำน
มหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน ที่มีอำยุงำนตั้งแต่ 6 ปี
ขึ้นไป ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ 2 นำเสนอ
ในรูปแบบบนเวที
2.3 แนวปฏิบัติที่ดี กำรจัดกำรมูลฝอยและ
วัสดุรีไซเคิล อำคำรเรียนรวมและอำนวยกำร (อำคำร
14) ได้รับรำงวัลชมเชย นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์
โดยมีแผนกำรดำเนินงำน นำองค์ควำมรู้ขยำยผล
ให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในปีถัดไป
ผู้บริหำรสำมำรถดำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
และควำมไว้วำงใจให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับบริกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนด ดังนี้
1. มีมำตรกำรกำรบริหำรงำน เช่น
1.1 มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ

ค่าเฉลี่ย

3.77

33
หลักที่

ชื่อหลักธรรมาภิบาล

4

หลักภำระรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
1.2 มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
1.3 มำตรกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต
1.4 มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน
1.5 มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.6 มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ
2. กำรดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร เป็นประจำทุกปี โดยในปีกำรศึกษำ
2561 มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 4.051 ระดับมำก
คิดเป็นร้อยละ 81.013 และมีผลของแต่ละ
หน่วยงำน ดังนี้
1. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป (สำนักงำนกองกลำง)
มีผลควำมพึงพอใจในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยรวม = 4.056
2. กลุ่มงำนธุรกำร มีผลควำมพึงพอใจในระดับ
มำก ค่ำเฉลี่ยรวม = 4.158
3. กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ มีผลควำมพึงพอใจ
ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยรวม = 4.117
4. กลุ่มงำนกำรเงิน มีผลควำมพึงพอใจใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยรวม = 4.004
5. กลุ่มงำนพัสดุ มีผลควำมพึงพอใจในระดับ
มำก ค่ำเฉลี่ยรวม = 4.011
6. กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ มีผลควำมพึง
พอใจในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยรวม = 3.957
7. กลุ่มงำนเลขำนุกำร มีผลควำมพึงพอใจใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยรวม = 4.074
8. กลุ่มงำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน มีผล
ควำมพึงพอใจในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยรวม = 4.083
9. กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ มีผลควำมพึง
พอใจในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยรวม = 3.925
1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรโดยกลุ่มงำน
กำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำรได้มีกำรชี้แจงสร้ำงควำม
เข้ำใจเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรงำนบุคคล เช่น ข้อบังคับว่ำด้วยกำร
ดำเนินกำรทำงวินัย กำรสอบสวนพิจำรณำ

ค่าเฉลี่ย

3.44

34
หลักที่

ชื่อหลักธรรมาภิบาล

ผลการดาเนินงาน
กำรลงโทษ กำรออกจำกรำชกำร กำรสั่งพักหรือสั่งให้
ออก จำกรำชกำรไว้ก่อน กำรอุทธรณ์ และกำร
ร้องทุกข์ , ข้อบังคับว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ตักเตือน กำรมีคำสั่ง หรือกำรทำทัณฑ์บน , ข้อบังคับ
ว่ำด้วยจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรพลเรือนและ
บุคลำกรในมหำวิทยำลัย เป็นต้น รวมถึงมีกำรชี้แจง
เกี่ยวกับวิธีกำรทำสัญญำจ้ำง, กำรรับสิทธิ
ประกันสังคม, กำรลงชื่อเพื่อปฏิบัติรำชกำร, กำรไป
รำชกำรและกำรลำหยุด, กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร, เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำและสวัสดิกำรด้ำน
ต่ำงๆ และช่องทำงกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่
บุคลำกรที่บรรจุใหม่ เพื่อให้บุคลำกรที่บรรจุใหม่มี
ควำมเข้ำใจในระบบบริหำรงำนบุคคลของ
มหำวิทยำลัย
2. ได้มีกรอบแนวทำงกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำน ดังนี้
2.1 ดำเนินกำรจัดทำคู่มือกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ระดับบุคคล (แบบ A1 – A4) ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2562 โดยผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันอังคำรที่ 8 มกรำคม 2562 และใช้
สำหรับกำรประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 รอบ
ที่ 1 (1 ตุลำคม 2561 – 30 เมษำยน 2562)
2.2. มหำวิทยำลัยได้มีกำรกำหนดกลไกกำร
กำกับติดตำมกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร
บุคลำกรประเภทต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย ได้แก่
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พนักงำน
มหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงประจำ
ของมหำวิทยำลัย ให้เข้ำรับกำรประเมินกำรปฏิบัติ
รำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทุกๆ 6 เดือน (ยกเว้น
พนักงำนรำชกำร จะประเมินฯ ปีละ 1 ครั้ง)
สำหรับบุคลำกรที่ได้รับผลกำรประเมินกำรปฏิบัติ
รำชกำรในระดับต้องปรับปรุงจะต้องจัดทำคำมั่นใน
กำรพัฒนำตนเอง และให้มีกำรรำยงำนผลกำร
พัฒนำจำกผู้บังคับบัญชำทุกๆ 2 เดือน

ค่าเฉลี่ย

35
หลักที่
5

6

7

ชื่อหลักธรรมาภิบาล
หลักควำมโปร่งใส

ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหำรมีกระบวนกำรดำเนินกำรเปิดเผยอย่ำง
ตรงไปตรงมำ เป็นไปตำมหลักคุณธรรมและควำม
โปร่งใสมำกยิ่งขึ้น จึงได้มีกำรจัดทำมำตรกำรภำยใน
เพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่
1. กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์
- มีกำรจัดทำมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะ
2. กลุ่มงำนพัสดุ
- มีกำรจัดทำมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
3. กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร
- มีกำรจัดทำมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน
- มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ
4. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
- มีกำรจัดทำมำตรกำรกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต
5. มีกำรรำยงบประมำณกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณประจำปีต่อคณะกรรมกำรประจำ
สำนักงำนอธิกำรบดีเพื่อโปรดพิจำณำ
หลักกำรมีส่วนร่วม กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดให้ผู้บริหำร
บุคลำกร และนักศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ดำเนินกำรตำมนโยบำยสิ่งแวดล้อมโครงกำร
สำนักงำนสีเขียว เพื่อให้นโยบำยดังกล่ำวเกิดผลเป็น
รูปธรรม มีประสิทธิภำพ และบรรลุตำมเป้ำหมำย
โดยอำคำรเรียนรวมและอำนวยกำร (อำคำร 14) ได้รับ
กำรรับรองผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสำนักงำนสีเขียว
ระดับประเทศในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) คะแนน
รวม 94.20 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2561 จำกกรม
ส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
2. มีกำรประเมินผู้บริหำรโดยบุคลำกร เพื่อรับฟัง
ปัญหำ ข้อเสนอแนะ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
หลักกำรกระจำยอำนำจ ผู้บริหำรมีกำรกระจำยอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร ให้กับหน่วยงำน
อย่ำงชัดเจน โดยมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ให้กับ

ค่าเฉลี่ย
3.89

3.74

3.81

36
หลักที่

ชื่อหลักธรรมาภิบาล

8

หลักนิติธรรม

ผลการดาเนินงาน
ผู้อำนวยกำรกอง หัวหน้ำกลุ่มงำนต่ำงๆ ให้มีควำม
รับผิดชอบในงำนที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้บริหำรมีกำรใช้อำนำจของกฎหมำย
กฎระเบียบ ข้อบังคับในกำรบริหำรรำชกำรด้วย
ควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิ
เสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะดำเนินกำร
พิจำรณำตัดสินใจในเรื่องที่บัญญัติไว้ในกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่ระบุว่ำเป็นอำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชุดที่แต่งตั้ง และนำ กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำนเรื่องต่ำงๆ มำบังคับใช้กับ
บุคลำกรทุกระดับให้ถือปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2. มีกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน
มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มำตรกำรตรวจสอบ
กำรใช้ดุลพินิจ และอธิกำรบดีสั่งกำรใหนำมำตรกำร
ดังกลำวไปปฏิบัติอยำงเปนรูปธรรม โดย
มหำวิทยำลัยมีกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรและ
กรอบแนว ดังนี้
กำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันกำรรับสินบน
1. ด้ำนกำรปลุกจิตสำนึกไม่รับสินบนทุกรูปแบบ
- จัดอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรรับ

สินบนและบทลงโทษทำงกฎหมำยสำหรับผู้ที่ให้หรือ
รับสินบน
- จัดทำคู่มือกำรป้องกันกำรรับสินบน
- ประชำสัมพันธ์รณรงค์กำรปฏิบัติงำนที่ปลอด
จำกกำรทุจริต ไม่เรียกรับสินบน
2. ด้ำนกำรป้องกันกำรรับสินบน
- จัดทำประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง มำตรกำร
ป้องกันกำรรับสินบนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร และเผยแพร่
- เผยแพร่จรรยำบรรณวิชำชีพ
- เผยแพร่ตัวอย่ำงกำรกระทำที่เข้ำข่ำยรับ
สินบน
กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยกำรจัดอบรมโครงกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรม ทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมซื่อสัตย์สุจริต

ค่าเฉลี่ย
3.74

37
หลักที่

ชื่อหลักธรรมาภิบาล

9

หลักควำมเสมอภำค

10

หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ

ผลการดาเนินงาน
ต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร คณะกรรมกำร
จรรยำบรรณ ได้จัดทำโครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
ค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้ำนกำรทุจริตใน
องค์กรและจัดให้มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เมื่อวันที่
20 มีนำคม 2562กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร
มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ เพื่อเป็นกำร
กำหนดมำตรกำร แนวทำง และเป็นกลไกในกำร
กำกับตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน ของผู้บริหำร
คณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกำศ มำตรฐำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องตลอดจนกำรใช้
และตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงำน
ผู้บริหำร ปฏิบัติและให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน
โดยไม่มีกำรแบ่งแยก ไม่จำกัดเพศ เชื้อชำติ ถิ่น
กำเนิด ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำง
กำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำง
เศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ
กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม อื่นๆ เช่น
- เปิดโอกำสให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้ศึกษำต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
- สนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับได้รับกำรประชุม
อบรม สัมมนำ เพื่อพัฒนำสมรรถนะควำมสำมำรถ
โดยในปีกำรศึกษำ 2561 บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
ร้อยละ 90.20
ผู้บริหำรเปิดโอกำสให้มีกำรประชุมเพื่อหำข้อตกลง
ภำยในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำข้อคิดเห็น ข้อสรุป
กำรดำเนินงำนต่ำงๆ
- ใช้กำรบริหำรในรูปแบบของคณะกรรมกำร
โดยยึดมติของที่ประชุมเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติ
ในด้ำนต่ำง ๆ ตำมพันธกิจ
- จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกร
จำกสำยตรงผู้บริหำรและแบบประเมินผู้บริหำร
รวม

ค่าเฉลี่ย

3.72

3.74

3.79

38
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
หลักที่
ชื่อหลักธรรมาภิบาล
ผลการดาเนินงาน
1.
หลักประสิทธิผล
หน่วยงำนมีผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน
รอบ 12 เดือน ดังนี้
กองนโยบำยและแผน มีตัวชี้วัดตำมแผน
ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ดำเนินกำรบรรลุผลสำเร็จ ตัวชีว้ ัด
5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 72 อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำร 2 ตัวชี้วัด
2.
หลักประสิทธิภำพ
ผู้บริหำรสนับสนุนให้แต่ละงำนมีกำรออกแบบ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือ
กำรบริหำรจัดกำรที่ทำให้หน่วยงำนใช้ทรัพยำกร
ต่ำงๆ หรือคิดค้นนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพกำร
ทำงำนที่ดีขึ้น ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
กำรสนับสนุนบุคลำกรพัฒนำสมรรถนะ ในด้ำนต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงำนและที่สนใจ ดังนี้
- งำนบริหำรงำนทั่วไป มีกำรใช้งำนระบบจัดกำร
งำนสำรบรรณและเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (eOffice)
- งำนติดตำมและประเมินผล มีระบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร (E-PAR)
- งำนติดตำมและประเมินผล และงำนวิจัย
สถำบัน มีระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร (E-SPR)
- งำนวิเครำะห์งบประมำณ มีระบบบัญชี 3 มิติ
(ระบบ 3D-GF KPRU)
- งำนวิเครำะห์งบประมำณ มีระบบบริหำร
งบประมำณ บัญชี 3 มิติ (ระบบ Grow-Budget 3DGF KPRU)
- รำยงำนกำรพัฒนำบุคลำกร กำรเข้ำร่วมอบรม/
สัมมนำ และกำรนำไปใช้ประโยชน์
3.
หลักกำรตอบสนอง
ผู้บริหำรสำมำรถดำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
และควำมไว้วำงใจในกำรวำงแผนให้หน่วยงำนบริกำร
ต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยกำร
ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 โดยมีผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจอยู่ในระดับมำก ( x =4.16) และมีผลของแต่
ละงำน ดังนี้
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4.

หลักภำระรับผิดชอบ

5.

หลักควำมโปร่งใส

6.

หลักกำรมีส่วนร่วม

ผลการดาเนินงาน
- งำนวิเครำะห์งบประมำณ (แผ่นดิน) มีผลควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.24
- งำนวิเครำะห์งบประมำณ (เงินรำยได้) มีผลควำม
พึงพอใจอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.23
- งำนแผนงำนและติดตำมประเมินผล มีผลควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.25
- งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ มีผลควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.19
- งำนบริหำรงำนทั่วไป มีผลควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.16
ผู้บริหำรมีกำรกระจำยอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ตำมโครงสร้ำงกำรดำเนินงำนองค์กรอย่ำงชัดเจน
โดยมอบหมำยหน้ำที่และภำระงำนให้กับผู้รับผิดชอบ
งำนหลัก และมีผู้รับผิดชอบงำนรอง สนับสนุนในงำน
แต่ละตำแหน่งในงำนที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหำรมีกระบวนกำรดำเนินกำรเปิดเผยอย่ำง
ตรงไปตรงมำ ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยได้
อย่ำงเสรี ดังนี้
- ใช้กำรบริหำรในรูปแบบของคณะกรรมกำร
- ใช้ระบบฐำนข้อมูล ซึ่งประกอบด้ว ยระบบต่ ำ งๆ
เช่น ระบบงบประมำณ 3D-GF มีกำรคุมบัญชีด้ำน
งบประมำณร่วมกับกำรจัดกำร
ระบบงบประมำณ ซึ่งมหำวิทยำลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ
- บริหำรจัดกำรงบประมำณโดยมอบหมำยให้งำน
บริหำรงำนทั่วไปเป็นผู้ดำเนินกำรจัดกำรและงำน
วิเครำะห์งบประมำณรำยงำนเป็นรำยไตรมำส
- มีระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง
โดยกำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ
มหำวิทยำลัยและกรรมกำรประจำสำนัก ปีละ 2 ครั้ง
ผู้บริหำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้
เรียนรู้ ทำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหำหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง
ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ
และกระบวนกำรพัฒนำ ดังนี้
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ผลการดาเนินงาน
- ใช้รูปแบบของคณะกรรมกำรประจำกองนโยบำย
และแผน กำรประชุมประจำหน่วยงำน รำยงำนผล
กำรดำเนินงำน/โครงกำร กำรมีส่วนร่วมของกำร
ดำเนินงำน/โครงกำร ปัญหำ/อุปสรรคในกำร
ดำเนินงำน
- มีกำรประเมินผู้บริหำรโดยบุคลำกร เพื่อรับฟัง
ปัญหำ ข้อเสนอแนะ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
หลักกำรกระจำยอำนำจ ผู้บริหำรมีกำรมอบหมำยภำระหน้ำที่ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงำนในตำแหน่งต่ำงๆ
- ในกำรดำเนินงำน/โครงกำรต่ำงๆ ได้มอบหมำยให้
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีหน้ำที่รับผิดชอบ และ
กำหนดให้มีกำรประชุมเพื่อมอบหมำยงำนที่
รับผิดชอบในแต่ละงำน/โครงกำร ตำมควำม
เหมำะสม
หลักนิติธรรม
ผู้บริหำรมีกำรใช้อำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยจะดำเนินกำรพิจำรณำตัดสินใจใน
เรื่องที่บัญญัติไว้ในกฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่ระบุว่ำ
เป็นอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดที่แต่งตั้ง และ
นำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกำศ ในกำร
ปฏิบัติงำนเรื่องต่ำงๆ มำบังคับใช้กับบุคลำกรทุก
ระดับให้ถือปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน
หลักควำมเสมอภำค
ผู้บริหำรปฏิบัติ และให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน
โดยไม่มีกำรแบ่งแยก ไม่จำกัดเพศ เชื้อชำติ ถิ่น
กำเนิด ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำง
กำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำง
เศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ
กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม อื่นๆ เช่น
- เปิดโอกำสให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้ศึกษำต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
- สนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับได้รับกำรอบรม
สัมมนำ เพื่อพัฒนำสมรรถนะควำมสำมำรถ
- จัดหำสวัสดิกำรให้กับบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม
สถำนที่ทำงำน วัสดุอุปกรณ์ในกำรทำงำน
สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ
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หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ

ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหำรเปิดโอกำสให้มีกำรประชุมเพื่อหำข้อตกลง
ภำยในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำข้อคิดเห็น ข้อสรุป
กำรดำเนินงำนต่ำงๆ
- ใช้กำรบริหำรในรูปแบบของคณะกรรมกำรโดยยึด
มติของที่ประชุมเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ
ตำมพันธกิจ
- จัดให้มีกำรกรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกรจำก
สำยตรงผู้บริหำรและแบบประเมินผู้บริหำร
รวม

กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
หลักที่
ชื่อหลักธรรมาภิบาล
ผลการดาเนินงาน
1.
หลักประสิทธิผล
ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรงำนให้หน่วยงำนมีผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยตำม
แผนกำรปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัยปีงบประมำณ
2562 หน่วยงำนมีผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผน
รอบ 9 เดือน ดังนี้ กองพัฒนำนักศึกษำ
มีตัวชี้วัดตำมแผนทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ดำเนินกำร
บรรลุผลสำเร็จ ตัวชีว้ ัด 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
คิดคะแนนเต็ม 5 ได้ 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน 2 ตัวชี้วัด
2.
หลักประสิทธิภำพ
ผู้บริหำรสนับสนุนให้แต่ละงำนมีกำรออกแบบ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือกำร
บริหำรจัดกำรที่ทำให้หน่วยงำนใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ
หรือคิดค้นนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีให้เกิดประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพกำรทำงำนที่ดีขึ้น
ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน กำรสนับสนุน
บุคลำกรพัฒนำสมรรถนะ ในด้ำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับ
งำนและที่สนใจ ดังนี้
- งำนบริหำรงำนทั่วไป มีระบบกำรจองคิวเพื่อขอ
ใช้บริกำรกองพัฒนำนักศึกษำ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว
มำกยิ่งขึ้น
- งำนกิจกรรมนักศึกษำ มีระบบแสกนบำร์โค๊ด
เพื่อเช็คกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ
- งำนสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำ มีระบบกำร
ให้คำปรึกษำกับนักศึกษำผ่ำนเวปไซน์กองพัฒนำ
นักศึกษำ
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3.

หลักกำรตอบสนอง

4.

หลักภำระรับผิดชอบ

5.

หลักควำมโปร่งใส

6.

หลักกำรมีส่วนร่วม

ผลการดาเนินงาน
- รำยงำนกำรพัฒนำบุคลำกร กำรเข้ำร่วมอบรม/
สัมมนำ และกำรนำไปใช้ประโยชน์
ผู้บริหำรสำมำรถดำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและ
ควำมไว้วำงใจในกำรวำงแผนให้หน่วยงำนบริกำรต่อ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยกำรดำเนินกำร
สำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยมีผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.07 ระดับมำก
และมีผลของแต่ละด้ำนดังนี้
1. ด้ำนบุคลำกรผู้ใช้บริกำร ร้อยละ 4.09
2. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ร้อยละ 4.07
3. ด้ำนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ ร้อยละ 4.12
ผู้บริหำรมีกำรกระจำยอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร ให้กับสำนักงำนอย่ำง
ชัดเจน โดยมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ให้กับผู้อำนวยกำร
กอง หัวหน้ำงำนต่ำงๆ ให้มีควำมรับผิดชอบในงำนที่
เกี่ยวข้อง
ผู้บริหำรมีกระบวนกำรดำเนินกำรเปิดเผยอย่ำง
ตรงไปตรงมำ ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยได้
อย่ำงเสรี ดังนี้
- ใช้กำรบริหำรในรูปแบบของคณะกรรมกำร
- ใช้ระบบฐำนข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยระบบต่ำงๆ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ระบบงบประมำณ กำรเงิน และ
บัญชี ซึ่งมหำวิทยำลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลำ
- บริหำรจัดกำรงบประมำณโดยมอบหมำยให้หัวหน้ำ
หน่วยงำนเป็นผู้บริหำรจัดกำรและตัดสินใจพร้อม
รำยงำนเป็นรำยไตรมำส
- มีระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยงโดย
กำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ
มหำวิทยำลัยและกรรมกำรประจำสำนักปีละ 2 ครั้ง
ผู้บริหำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้
เรียนรู้ ทำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหำหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง ร่วม
กำรแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และ
กระบวนกำรพัฒนำ ดังนี้

ค่าเฉลี่ย
3.00

3.00

2.88

3.13
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หลักที่

7.

8.

9.

ชื่อหลักธรรมาภิบาล

ผลการดาเนินงาน
- ใช้รูปแบบของคณะกรรมกำร ชุดต่ำงๆต่อกำร
ดำเนินงำน/โครงกำร ในกำรในส่วนร่วมของกำร
ดำเนินงำน/โครงกำร
- มีกำรประเมินผู้บริหำรโดยบุคลำกร เพื่อรับฟัง
ปัญหำ ข้อเสนอแนะ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
หลักกำรกระจำยอำนำจ ผู้บริหำรมีกำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ให้แก่
ผู้อำนวยกำรกอง หัวหน้ำงำน และผู้ปฏิบัติงำนใน
ระดับต่ำงๆ
- ในกำรดำเนินงำน/โครงกำรต่ำงๆ ในรูปแบบ
คณะกรรมกำร โดยมอบหมำยให้บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมีหน้ำที่รับผิดชอบ และกำหนดให้มีกำร
ประชุมเพื่อมอบหมำยงำนที่รับผิดชอบในแต่ละงำน/
โครงกำร ตำมควำมเหมำะสม
หลักนิติธรรม
ผู้บริหำรมีกำรใช้อำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยจะดำเนินกำรพิจำรณำตัดสินใจในเรื่องที่
บัญญัติไว้ในกฎ ระเบียบข้อ บังคับ ที่ระบุว่ำเป็น
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดที่แต่งตั้ง และนำ
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำนเรื่องต่ำงๆ
มำบังคับใช้กับบุคลำกรทุกระดับให้ถือปฏิบัติอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน
หลักควำมเสมอภำค
ผู้บริหำรปฏิบัติและให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดย
ไม่มีกำรแบ่งแยกไม่จำกัดเพศ เชื้อชำติ ถิ่นกำเนิด
ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือ
สุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและ
สังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม
อื่นๆ เช่น
- เปิดโอกำสให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้ศึกษำต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
- สนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับได้รับกำรอบรม
สัมมนำ เพื่อพัฒนำสมรรถนะควำมสำมำรถ
- จัดหำสวัสดิกำรให้กับบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม
สถำนที่ทำงำน วัสดุอุปกรณ์ในกำรทำงำน สิ่งอำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ

ค่าเฉลี่ย

3.13

3.13

3.00
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หลักที่
10.

ชื่อหลักธรรมาภิบาล
หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ

ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหำรเปิดโอกำสให้มีกำรประชุมเพื่อหำข้อตกลง
ภำยในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำข้อคิดเห็น ข้อสรุป
กำรดำเนินงำนต่ำงๆ
- ใช้กำรบริหำรในรูปแบบของคณะกรรมกำรโดย
ยึดมติของที่ประชุมเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ
ตำมพันธกิจ
- จัดให้มีกำรกรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกรจำก
สำยตรงผู้บริหำรและแบบประเมินผู้บริหำร
รวม

2.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ลาดับ
ชื่อระบบ
ผลการดาเนินงาน
1

ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF
KPRU)

2

ระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
(e-Personal)

3

ระบบเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (EOffice)

4

ระบบปฏิทินกิจกรรม (E-calendar)

5

ระบบบันทึกกิจกรรม

มีกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง เบิกค่ำตอบแทน
รำยงำนผลไปรำชกำร กำรยืมเงินทดรองไป
รำชกำร และรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยประจำ
ไตรมำส ประจำปีงบประมำณ 2562
ดำเนินกำรกรอกข้อมูลกำรขออนุญำตไป
รำชกำร ประมำณกำรเบิกจ่ำยกำรเดินทำงไป
รำชกำร กำรลำป่วย ลำพักผ่อน ลำกิจ ต่ำง ๆ
กำรรับเอกสำรจำกหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย โดยมีกลุ่มงำนธุรกำรสำนักงำน
อธิกำรบดีเป็นผู้ดูแลควบคุม และกำรสร้ำง
หนังสือบันทึกข้อควำมต่ำง ๆ
เป็นระบบบันทึกตำรำงกิจกรรม/โครงกำรของ
ทุกหน่วยงำนเพื่อตรวจสอบข้อมูลกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ
ระบบบันทึกกิจกรรมเป็นระบบที่ไว้ใช้ในกำร
กรอกข้อมูลบุคลำกร ได้แก่ ข้อมูลกำรเข้ำร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนำ และบันทึกกิจกรรม
กำร
มีส่วนร่วม

ค่าเฉลี่ย
3.13

3.01

ประสิทธิภาพ
ของระบบ
(ร้อยละ)
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

45
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
ลาดับ
ชื่อระบบ
1

2
3

โปรแกรมรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (ESPR) เป็นโปรแกรมที่ใช้รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ตำมรอบ 3เดือน/6เดือน/9เดือน/12
เดือน เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร และสำมำรถเรียกดูข้อมูลได้
ง่ำย สะดวกต่อกำรใช้งำนและประหยัด
ทรัพยำกร
ระบบกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร (E-PAR)
ระบบโปรแกรมควบคุมงบประมำณ
GrowBudget

ผลการดาเนินงาน
มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนปฏิบัติงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรผ่ำนระบบ (E-SPR)
รอบ 3 เดือน

ประสิทธิภาพ
ของระบบ
(ร้อยละ)
ร้อยละ 95

บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ร้อยละ 100
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรอง
ผ่ำนระบบ (E-PAR) A1-A4
ควบคุมกำรกอกข้อมูล โครงกำร ยอดเงิน
ร้อยละ 80
เบิกจ่ำยงบประมำณ ต่ำง ๆ และออกเลขรหัส
เบิกจ่ำยงบประมำณ โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
2562

กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
ลาดับ
1

2

ชื่อระบบ

ระบบบริหำรจัดกำรกิจกรรมนักศึกษำ

ระบบจองคิวกองพัฒนำนักศึกษำ

ผลการดาเนินงาน

ประสิทธิภาพ
ของระบบ
(ร้อยละ)
ร้อยละ 90

นำระบบมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรม
นักศึกษำ เพื่อช่วยในกำรจัดเก็บข้อมูลและ
รำยงำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ ทำ
ให้นักศึกษำให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำกิจกรรม
มำกขึ้น
นำระบบมำช่วยลดปัญหำกำรรอคิวนำน
ร้อยละ 90
เพรำะระบบเดินนักศึกษำจะเข้ำมำใช้บริกำร
เป็นจำนวนมำกในเวลำที่ใกล้เคียงกัน
เนื่องจำกนักศึกษำต้องมำต่อคิวที่หน้ำงำน
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ลาดับ

3

ชื่อระบบ

ระบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร

ผลการดาเนินงาน

ประสิทธิภาพ
ของระบบ
(ร้อยละ)

แต่ระบบสำมำรถจองคิวได้แบบออนไลน์ เมื่อ
ถึงคิวก็มำขอใช้บริกำร
สำมำรถบันทึกและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของ ร้อยละ 100
บุคลำกรในหน่วยงำนนั้นๆ โดยผู้บริหำร
สำมำรถเข้ำดูได้แบบออนไลน์ และช่วยในกำร
ตัดสินใจในกำรบริหำรงำนต่อไป

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบาย
การดาเนินงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.1 นโยบายการบริหารจัดการด้านทรัพยากร และเป้าหมายในการลดใช้ เช่น การใช้กระดาษ
การใช้พลังงานไฟฟ้า น้า น้ามันเชื้อเพลิง
1. สื่อสำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม เป้ำหมำย และแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยต่อ
คณำจำรย์ ข้ำรำชกำร บุคลำกร นักศึกษำ และเผยแพร่ต่อบุคคลภำยนอกให้ทรำบถึงควำมมุ่งมั่นในกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
2. ร่วมกันปฏิบัติตำมกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ต่ำงๆ ในกำรเป็นสำนักงำนสีเขียว
ของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมในกำรควบคุมกำรใช้พลังงำน น้ำ และทรัพยำกรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยและ
สำนักงำนให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก
4. มุ่งมั่นในกำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมีกำรจัดซื้อผลิตภัณฑ์และจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมให้เกิดกำรตระหนักรู้และร่วมมือกันในกำรลด ป้องกันและกำจัดขยะ ของเสียและ
มลพิษอื่นๆ จำกกิจกรรมกำรทำงำน
6. รณรงค์ในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกทุกกิจกรรมในกำรดำเนินงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยและสำนักงำน
7. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
โครงกำรสำนักงำนสีเขียว จะทบทวนและปรับปรุงนโยบำย เป้ำหมำย และแผนกำรดำเนินงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรติดตำมกำรบรรลุผลสำเร็จของวัตถุประสงค์ทุกปี
ทั้งนี้ ยังมีกำรดำเนินงำนพัฒนำมหำวิทยำลัยทำงด้ำนกำยภำพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมกำร
เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) และมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศน์ (ECO University) ดังนี้
1. กำรดำเนินงำนในกำรพัฒนำระบบภูมิทัศน์ โดยมีกำรดำเนินงำนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ริมคูคลองภำยในมหำวิทยำลัยฯ กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำ
กิจกรรมของบุคลำกร และนักศึกษำ เช่น กำรเป็นสถำนที่ออกกำลังกำย เป็นสถำนที่ใช้ฝึกทักษะกำรเรียนรู้
(กำรฝึกซ้อมบำเทนเดอร์, ฝึกซ้อมเชียลีดเดอร์) ฯลฯ ปรับระบบรดน้ำต้นไม้โดยใช้น้ำจำกคูคลองภำยใน
มหำวิทยำลัย
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2. กำรดำเนินงำนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของมหำวิทยำลัย เพื่อให้น้ำทิ้งของ
มหำวิทยำลัยอยู่ในเกณฑ์ตำมข้อกฎหมำย
3. สนำมกีฬำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ในพื้นที่สนำมกีฬำ ประกอบด้วยสนำม
ฟุตบอล ลู่วิ่งรอบสนำมฟุตบอล ได้มีกำรปรับปรุงสนำมฟุตบอลโดยปลูกหญ้ำให้เต็มสนำม และได้ปรับปรุงลู่วิ่ง
รอบสนำมฟุตบอลเป็นลู่วิ่งยำงเพื่อให้มีลู่วิ่งในกำรฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬำประเภทกรีฑำที่มีมำตรฐำนตำมหลัก
สำกล อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมกำรออกกำลังกำยและสร้ำงเสริมสุขภำพพลำมัยที่ดีให้กับนักศึกษำ ตอบสนองควำม
ต้องกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของนักศึกษำให้มีสถำนที่ออกกำลังกำยที่มีควำมปลอดภัย
จำกผลกำรดำเนินงำนสำนักงำนสีเขียว ประจำปีงบประมำณ 2561 – 2562
ทำงมหำวิทยำลัยฯ ได้มีแนวทำงกำรพัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว ดังนี้
1. กำรรักษำมำตรฐำนคุณภำพของโครงกำรสำนักงำนสีเขียวระดับดีเยี่ยม ปี 2562 – 2564
2. มีแผนกำรขยำยเครือข่ำยสำนักงำนสีเขียวไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยอีก
4 หน่วยงำน ในปี 2563 ได้แก่ กองพัฒนำนักศึกษำและคณะพยำบำลศำสตร์ (อำคำรกิจกำรนักศึกษำ :
Student Union Center) บัณฑิตวิทยำลัย (อำคำร 12) มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด และสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย) โดยมีเป้ำหมำยในกำรส่งเข้ำร่วมสมัครโครงกำรสำนักงำนสีเขียว
ของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ในปีพ.ศ. 2563
3. กำรสร้ำงทีมงำนขับเคลื่อนกำรให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำนักงำนสีเขียวไปยัง
ผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย
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กองพัฒนำนักศึกษำได้ดำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร และนโยบำย
ด้ำนสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรดำเนินงำนและพันธกิจของมหำวิทยำลัยอย่ำงเหมำะสม โดยมี
เป้ำหมำยในกำรลดใช้ทรัพยำกรและกำรอนุรักษ์พลังงำน โดยสื่อสำรให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนเข้ำใจและปฏิบัติได้
อย่ำงถูกต้อง ดังนี้
1. กำรลดใช้กระดำษ โดยมีกำรนำกระดำษที่ใช้แล้วกลับมำใช้ซ้ำ และมีกำรจัดเก็บเอกสำรในระบบ
ออนไลน์เพื่อลดกำรใช้กระดำษ
2. กำรลดใช้พลังงำนไฟฟ้ำ โดยปฏิบัติตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยในกำรลดใช้พลังงำนโดยกำรเปิด
ปิดเครื่องปรับอำกำศตำมเวลำที่กำหนด และติดตั้งสวิตไฟในกำรควบคุมกำรเปิดปิดไฟในกำรใช้งำนเฉพำะจุด
3. กำรลดใช้น้ำ ติดป้ำยรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรประหยัดทรัพยำกรน้ำ โดยติดป้ำยกรุณำปิดน้ำทุก
ครั้งหลังใช้
4. กำรลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง บริหำรจัดกำรในกำรเดินทำงไปรำชกำรโดยจัดสรรยำนพำหนะ
ให้เหมำะสมกับจำนวนผู้ไปรำชกำร
การปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
1. ติดป้ำยรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำ และบุคลำกร ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำและทรัพยำกรน้ำ
2. จัดตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัย
3. มีกำรจัดทำรำยงำนกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำและทรัพยำกรน้ำในทุกๆเดือน เพื่อควบคุมและตรวจสอบ
กำรใช้ทรัพยำกร
4. มีกำรจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงำน โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. ส่งบุคลำกรในหน่วยงำนเข้ำร่วมอบรมโครงกำรสำนักงำนสีเขียวเพื่อให้เกิดควำมตระหนักและเข้ำใจ
ในกำรลดใช้พลังงำน
6. มีกำรคำนวนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของแต่ละงำน เพื่อรวบรวมและรำยงำนมหำวิทยำลัย เพื่อ
ตรวจสอบว่ำงำนใดมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำกที่สุด จะได้ดำเนินกำรหำวิธีแก้ไขและควบคุมต่อไป
7. มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยที่ได้มีกำรปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย
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4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
4.1 ผลความสาเร็จของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน
1. ด้ำนกีฬำ มีกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในทุกระดับตั้งแต่ระดับภำค จนถึง
ระดับประเทศ เพื่อพัฒนำคุณลักษณะให้นักศึกษำ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และสุขภำพแข็งแรง จนกระทั่ง
พัฒนำตนเองสู่กำรเป็นนักกีฬำในระดับสูงขึ้นต่อไป
2. ด้ำนศิลปวัฒนธรรม มีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษำ
เพื่อกำรอนุ
่
รักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ เช่นโครงกำรถนนวัฒนธรรม
กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ เป็นต้น
3. ด้ำนวิชำกำร กำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำคุณลักษณะทำงวิชำกำร มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับทักษะทำงวิชำกำร วิชำชีพต่ำงๆ เพื่อให้นักศึกษำมีแนวทำงกำรประกอบอำชีพที่หลำกหลำยมำกขึ้น
4. บำเพ็ญประโยชน์ กำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
โดยดำเนินกำรในลักษณะ โครงกำรจิตอำสำ กยศ. ชมรมจิตอำสำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร และ
ชมรมต่ำงๆ ที่มีกิจกรรมด้ำนกำรอำสำพัฒนำ
5. ด้ำนนันทนำกำร มีกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรนันทนำกำร โดยชมรมสันทนำกำร และ
กำรจัดกิจกรรมในแต่ละสำขำวิชำ เช่น กำรออกค่ำยวิชำกำร โดยมีกำรฝึกกำรนันทนำกำร และนอกจำกนั้นยัง
มีกำรจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษำได้แสดงออก ในเชิงสร้ำงสรรค์
4.2 จานวนทุนเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ชื่อทุน
ทุนมูลนิธินำยห้ำงโรงปูนผู้หนึ่ง
ทุนพระรำชทำนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ทุนพระรำชำนุเครำะห์
ทุนรำชประชำนุเครำะห์
ทุนว่ำที่ครูไทย
ทุนอำยิโนะโม๊ะโต๊ะ
ทุนเขื่อนยันฮี
ทุนกรุงไทยกำรไฟฟ้ำ
ทุนผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อรอนงค์ แจ่มผล
ทุน ปทต ต่อเนื่อง
ปทต ไม่ต่อเนื่อง
ทุน set ต่อเนื่อง
ทุน set ไม่ต่อเนื่อง
ทุนเฉลิมรำช
ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้ำฯ
ทุนพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯสยำมมกุฎรำชกุมำร
ม.ท.ศ.
ทุนมูลนิธิท่ำนน้อย เปำโรหิตย์
ทุนมูลนิธินักเรียนขำดแคลน ในพระบรมรำชินูปถัมภ์

จานวนทุน
8
2
42
5
2
1
4
9
39
8
10
100
50
3
5
5
1
2
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4.3 จานวนชมรมที่มีระบบและกลไกตามเกณฑ์ที่กาหนด
ลาดับ
ชื่อชมรม
1
จิตอำสำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
2
สร้ำงสรรค์สังคม
3
ศิลปะกำรแสดง
4
Cheerleading
5
To Be number one
6
อนุรักษ์พลังงำน
7
สักทองเสียงทิพย์
8
องค์กำรบริหำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
9
นักศึกษำวิชำทหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
10
Generation E-Sport
11
Tennis KPRU
12
รักษ์สิ่งแวดล้อม
13
ชมรมม้ง KPRU
14
อำสำพัฒนำ (VDC.KPRU)
15
KPRU RUNNING
16
ตัวแม่นันทนำกำร (นันทนำกำรเพื่อสุขภำพ)
17
Taekwondo KPRU
18
แบดมินตันคณิตศำสตร์
19
คนเรียนครู มรภ.กำแพงเพชร

จานวนผู้เข้าร่วมชมรม
54
73
20
112
141
200
187
192
98
125
73
200
104
194
200
57
35
62
32

4.4 จานวนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันของนักศึกษา
ลาดับ
1.

2.
3.
4

ชื่อเครือข่าย
เครือข่ำยกิจกำรนักศึกษำ 8
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ

ผลการดาเนินงาน
มีกำรดำเนินกิจกรรมและทำ MOU ร่วมกันในหลำยๆ
โครงกำรเช่น โครงกำรขับขี่ปลอดภัย โครงกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชั่น โครงกำรต่อต้ำนยำเสพติด โครงกำรค่ำนิยม
12 ประกำร และมีกำรประชุมสรุปงำนทุก 4 เดือน
เครือข่ำยต่อต้ำนและป้องกันยำเสพติด จัดกิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนยำเสพติดกลุ่ม
ภำคเหนือตอนล่ำง
มหำวิทยำลัยภำคเหนือตอนล่ำง โดยมีมหำวิทยำลัย
นเรศวร เป็นแม่ข่ำย
เครือข่ำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ-รำชมงคล ร่วมจัดกิจกรรมตำมนโยบำยของรัฐบำล และมีกำร
แห่งประเทศไทย
ประชุมร่วมกันทุกปี
เครือข่ำยกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย ส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขันทั้งในรอบคัดเลือกภำคเหนือ ณ
แห่งประเทศไทย
มหำวิทยำลัยพะเยำ และรอบมหกรรม ณ มหำวิทยำลัย
รังสิต
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4.6 สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ประกอบด้วย
1. ทุนกำรศึกษำ
1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
1.2 ทุนภำยนอกต่อเนื่อง/ไม่ต่อเนื่อง
2. หอพักนักศึกษำชำย/หญิง
3. งำนผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร
4. งำนเวชศึกษำป้องกันและบริกำรห้องพยำบำล
5. งำนประกันอุบัติเหตุ
6. งำนจัดหำงำน
7. งำนให้คำปรึกษำและแนะแนว
8. งำนอื่นๆ
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5. ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2562 ที่โดดเด่น
โครงการนาเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน การบริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรมและวิจัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมรัตนอาภา

โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
และโครงการลดใช้พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.40 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา

62
การวิเคราะห์ค่างานด้วยกระบวนการจัดการความรู้ และการวิเคราะห์ตัวเอง (SWOT)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
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กิจกรรมสร้างความตระหนักการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์สานักงาน Green Office
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan: IDP) ประจาปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.40 น.
ณ ห้องประชุมรัตนอาภา
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กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
1. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กล้วยไข่เกมส์
วันที่ 23 ธันวำคม 2561 เวลำ 17.30 น. ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพชร จัดพิธีเปิดกำร
แข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์” อย่ำงยิ่งใหญ่อลังกำร ด้วยแสง สี
เสียง และนักแสดงกว่ำ 600 คน โดยมีนำยเชำวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธำนใน
พิธีเปิด
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประธำน
กรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำฯ กล่ำวว่ำ กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วย
ไข่เกมส์” จัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ 23 – 27 ธันวำคม 2561 โดยมีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำทั้งสิ้น 8 กำรแข่งขันในครั้งนี้มีควำมมุ่งเน้นให้กิจกรรมกีฬำเป็นกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์อันดี
สร้ำงควำมสำมัคคีให้กับนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้ง 8 แห่ง ภำยใต้คำขวัญที่ว่ำ “สร้ำงมิตรไมตรี สำน
สำมัคคีที่ยั่งยืน” อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษำมีพลำยมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬำ ใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์และห่ำงไกลยำเสพติด อีกทั้งยังเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนทำงด้ำนกีฬำให้สูงขึ้นสู่ควำมเป็นเลิศ
ต่อไป ในกำรจัดกำรแข่งขันครั้งนี้ มีกำรชิงชัยทั้งสิ้นจำนวน 99 เหรียญทอง มีกำรแข่งขัน 15 ชนิดกีฬำ ได้แก่
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล วอลเล่ย์บอลชำยหำด บำสเกตบอล แฮนด์บอล ตระกร้อ เทเบิลเทนนิส เทนนิส
แบตมินตัน เทควันโด มวยสำกลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น เปตอง และกรีฑำ โดยมีนักกีฬำ ผู้ควบคุมทีมทั้ง
8 สถำบัน จำนวน 2,189 คน
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2. ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ได้รับเหรียญรำงวัลในกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "รำชภัฏอุบลรำชธำนี
เกมส์" ดังนี้
1. มวยสำกลสมัครเล่น (ชำย) ได้เหรียญทองแดง
2. วอลเลย์บอลชำยหำด (หญิง) ได้เหรียญทองแดง
3. วอลเลย์บอล (ชำย) ได้เหรียญทองแดง
4. ฟุตซอล (หญิง) ได้เหรียญทอง ได้แชมป์ 2 สมัยติดต่อกัน
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3. KPRU FunRun 2019 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงกำร KPRU Fun Run 2019 วัน
รำชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภำพ 14 กุมภำพันธ์ 2562 โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธำนในพิธีเปิด สำหรับ จุดสตำร์ท เริ่มต้นที่หน้ำอำคำรทีปังกรรัศมี
โชติ รวมระยะทำง 4.5 กิโลเมตร ผู้ชนะในแต่ละรุ่นที่วิ่งเข้ำเส้นชัยในลำดับที่ 1 - 5 จะได้รับถ้วยรำงวัลพร้ อม
เหรี ย ญที่ร ะลึ ก ส่ ว นผู้ ที่เข้ำร่ ว มกำรแข่งขันแล้ว วิ่งเข้ำเส้ นชัย 700 คนแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึ ก โดยมี
ผู้เข้ำร่วมจำนวนกว่ำ 1,400 คน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี ,ชมรมกรีฑำ,นักศึกษำ,
บุคลำกร,และบุคคลทั่วไป
ทุ ก วั น ที่ 14 กุ ม ภำพั น ธ์ ของทุ ก ปี เป็ น “วั น รำชภั ฏ ” สื บ เนื่ อ งจำก วั น ที่ 14 กุ ม ภำพั น ธ์ 2535
พระบำทสมเด็จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ภูมิ พลอดุล ยเดชฯ ทรง พระรำชทำนนำม สถำบันรำชภัฏ แก่วิทยำลั ย ครู
ทั่ ว ประเทศ และได้ มี พ ระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ โปรดเกล้ ำ โปรดกระหม่ อ มพระรำชทำนพระบรมรำชำนุ ญ ำต
ให้อัญเชิญตรำพระรำชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตรำประจำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และที่สำคัญปีนี้เป็นวัน
ครบรอบ 46 ปี ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรพร้อมทั้งเป็นกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน รณรงค์
กำรต่อต้ำนยำเสพติด และรณรงค์กำรลดใช้โฟมและถุงพลำสติก ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
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4. สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นาชีวิต ประจาปี 2562
วันที่ 28 มกรำคม 2561 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดี เป็นประธำนในกิจกรรม
“สวดมนต์ สร้ำงเยำวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ” ในโครงกำรเชิดชูสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ณ
ศำลำปฏิบัติธรรมริมน้ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร โดยพระมหำบุญเลิศ มหำวีโร ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัด
พระบรมธำตุ ได้เทศนำธรรมและนำสวดธัมจักรกัปปวัตรณสูตร ซึ่งมีผู้บริหำร บุคลำกรและนักศึกษำ ร่วมสวด
มนต์เพื่อถวำยพระพรสมเด็จ พระเจ้ ำอยู่ หัวรัช กำลที่ 10 และเพื่อเป็นควำมเป็นสิริ มงคลให้ กับตนเองและ
มหำวิทยำลัย

5. วันราชภัฏ ถนนวัฒธรรม

“วันรำชภัฏ ถนนวัฒนธรรม” เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 18.00 น. ที่ลำนหน้ำอำคำรทีปังกร
รัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร โดยกองพัฒนำนักศึกษำ จัดกิจกรรม “วันรำชภัฏ ถนนวัฒนธรรม”
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำเห็นคุณค่ำควำมสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษำได้
ทำกิจกรรมออกร้ำนจำหน่ำยสินค้ำ เพื่อสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน ภำยในงำนจัดกำรประกวดขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง และกำรประกวดกำรแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ ซึ่งมีผลกำรประกวดดังต่อไปนี้ ผลกำรประกวดขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และกำรประกวดกำรแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
6. กีฬาระหว่างคณะ ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 18

กีฬำระหว่ำงคณะ ปลำบึกเกมส์ ครั้งที่ 18 ระหว่ำงวันที่ 16-17 กุมภำพันธ์ 2562 ณ สนำมกีฬำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ขบวนสุดอลังกำรจำกองค์กำรบริหำรนักศึกษำและสโมสรทั้ง 5 คณะ กำร
แข่งขันกีฬำสำกล ทั้ง 7 ชนิดกีฬำ ได้แก่ วอลเลย์บอล บำสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน ฟุตซอล
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ฟุตบอล กรีฑำประเภทวิ่ง และกีฬำพื้นบ้ำน โดยวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2562 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์
บุญมำก อธิกำรบดี เป็นประธำนในพิธี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี รองอธิกำรบดี พร้อมผู้บริหำรและ
คณำจำรย์ร่วมในพิธีเปิดอย่ำงยิ่งใหญ่สวยงำม
7. โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2561
กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินงำนจัดกิจกรรมโครงกำรประกวดสื่อ
สร้ ำงสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มให้ นั กศึกษำได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรผลิ ตสร้ำงสรรค์สื่ อต่ำงๆ และ
สำมำรถนำไปใช้ประชำสัมพันธ์ได้ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนำคม 2562 และ 6 มีนำคม 2562 ณ อำคำร
กิจกรรมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2 มีนำคม 2562 เป็นกำรตัดสินผลงำนกำรประกวด
โดยมีคณะกรรมกำร 5 ท่ำน และวันที่ 6 มีนำคม 2562 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ เป็นประธำนในพิธีมอบรำงวัลแก่นักศึกษำที่ได้รับรำงวัลดังนี้
1. การประกวดสื่อหนังสั้น (Short Film) หัวข้อ "จิตอำสำ" จำนวน 5 รำงวัล
2. การประกวดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Poster Campaign) หัวข้อ "คอร์รัปชั่น" จำนวน 5 รำงวัล
3. การประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง (Photo Story) หัวข้อ "มลพิษทำงอำกำศ" จำนวน 6 รำงวัล
รวมทั้งสิ้น 16 รำงวัล มีเงินรำงวัลสูงสุด 5,000 บำท พร้อมโล่รำงวัล รวมมูลค่ำรำงวัลทั้งสิ้นกว่ำ 25,000บำท

70
8. สัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่า ปี 2562
วันที่ 9-10 เมษำยน 2562 กองพัฒนำนักศึกษำดำเนินกำรจัดกำรสัมภำษณ์นักศึกษำที่ประสงค์กู้ยืม
เงิน กยศ. รำยเก่ำ ปี 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิ กำร์ อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรม
และเป็นไปในแนวทำงเดียวกันแก่ผู้เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ จึงได้ดำเนินกำรสอบสัมภำษณ์รวมกัน เพื่อเป็นกำร
ประหยัดเวลำในกำรจัดกำรสัมภำษณ์หลำยครั้ง โดยนักศึกษำที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. รำยเก่ำ ปี 2562 เข้ำรับ
กำรสัมภำษณ์ทั้งสิ้น 1,185 คน
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9. ศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา มรภ.นครปฐม, มรภ.หมู่บ้านจอมบึง และ มรภ.เพชรบุรี

วัน ที่ 8-10 พฤษภำคม 2562 กองพัฒ นำนักศึกษำ มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ กำแพงเพชร โดย ผู้ ช่ว ย
ศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี รองอธิก ำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ พร้อมด้วย อำจำรย์ ดร.เล
เกีย เขียวดี รักษำกำรผู้ อำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนำ หัวหน้ำงำนกิจกรรม
นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป นักวิชำกำรศึกษำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ นักสุขศึกษำ และนักวิชำกำร
สำธำรณสุข เดินทำงไปศึกษำดูงำนที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม, มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง และ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรดำเนินงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำ ทั้งในแง่กำร
บริหำรจัดกำรกองพัฒนำนักศึกษำ งำนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ งำนกิจกรรม และงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนำกำรดำเนินงำนกิจกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำมคณะศึกษำดูงำน
จำกกองพัฒ นำนั กศึก ษำ มหำวิทยำลั ย รำชภัฏ กำแพงเพชร ขอขอบคุณและเป็นเกียรติ อย่ำ งยิ่ง ที่ทั้ ง สำม
มหำวิทยำลัยให้กำรต้อนรับและดูแลเป็นอย่ำงดี
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10. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ระหว่ำงวันที่ 24 – 28 มิถุนำยน 2562 ณ
ห้องประชุมรำชพฤกษ์ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำรุ่นพี่ ร่วมให้กำรต้อนรับนักศึกษำใหม่ อ
วัน ที่ 24 มิถุน ำยน 2562 พิธีเปิ ดและกำรบรรยำย เกณฑ์มำตรฐำนตำมหลักสูตรกิจกรรม, เรียน
อย่ำงไรให้สำเร็จกำรศึกษำ, กำรเรียนรู้และกำรสืบค้นด้วยตนเอง กิจกรรมพิธีบำยศรีสู่ขวัญ
วันที่ 25 มิถุนำยน 2562 กิจกรรมกำรอบรมมำรยำทไทย โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำรตรวจ
สุขภำพ กำรแสดงจำกชมรมเชียร์ลีดดิ้งและชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และสันนทนำกำร
วันที่ 26 มิถุนำยน 2562 กิจกรรม “สักทอง น้องใหม่ ไหว้พระ” เป็นกำรจัดขบวนเดินเท้ำแห่ กอง
ผ้ำป่ำ และผ้ำห่มพระบรมธำตุ ระยะทำงกว่ำ 5 กิโลเมตร จำกมหำวิทยำลัยไปยังวัดพระบรมธำตุพระอำรำม
หลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 27 มิถุนำยน 2562 พิธีอัญเชิญตรำพระรำชลัญจกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรและพิธี
ถวำยสัตย์ปฏิญำณ พิธีรับเข็มตรำพระรำชลัญจกร และพิธีประดับตรำพระรำชลัญจร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร
วัน ที่ 28 มิถุน ำยน 2562 กิจ กรรมกองพัฒ นำพบนักศึกษำ โดยอำจำรย์เลเกีย เขียวดี รักษำกำร
ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
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11. กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัน ที่ 24 กรกฎำคม 2562 มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ กำแพงเพชร จัดกิจกรรม มหำวิทยำลั ยรำชภั ฏ
กำแพงเพชรเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก และ เนื่องในโอกำสมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณที่ทรงมีต่อมหำวิทยำลัยรำชภั ฏทั่วประเทศ ตลอดจนแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีที่มีต่อ
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหำร อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร เข้ำร่วมกิจกรรมโดยพร้อม
เพรียงกัน สำหรับกิจกรรมเทิดพระเกียรติดังกล่ำว ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ งแด่
พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 68 รูป ณ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ , กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2,068
ต้ น ณ บริ เ วณริ ม รั้ ว มหำวิ ท ยำลั ย บริ เ วณถนนเรี ย บคลองด้ ำ นหน้ ำ มหำวิท ยำลั ย , ริ ม รั้ ว ด้ ำ นประตู ห ลั ง
มหำวิทยำลัย , พื้นที่ฝั่งตรงข้ำมคลองด้ำนหน้ำมหำวิทยำลัย , พิธีถวำยรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวำยพระ
พรชั ย มงคล เนื่ อ งในพระรำชพิ ธี บ รมรำชำภิ เ ษก และเนื่ อ งในโอกำสมหำมงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, กำรแสดงรำถวำยพระพร และกิจกรรมแปรอักษรเทิดพระเกียรติ ของ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 2,000 คน เป็นตัวอักษร เลข ๑๐ เพื่อสื่อถึงในหลวงรัชกำล
ที่ 10 และตำมด้วยตัวอักษร ทรงพระเจริญ มรภ.กพ ข้อมูลจำก กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร
12. พิธีไหว้ครู 2562 “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที”

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎำคม 2562 ที่ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ชั้น 3 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ องค์กำรบริหำร
นักศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีแสดง
ตนเป็นพุทธมำมกะและพิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ 2562 “น้อมจิตวันทำ บูชำคุณครู กตัญญูกตเวที” โดยมี
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประธำนในพิธี พร้อม
ด้วยผู้บริหำร และอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรร่วมพิธีฯ
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13. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
วันที่ 6 สิงหำคม 2562 งำนเวชศึกษำป้องกันและบริกำรสุขภำพ กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหำยำเสพติด โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย
พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรในครั้งนี้ โดย
นำงสำวปรำณี แผนดี หั ว หน้ ำงำนเวชศึกษำป้องกันและบริกำรสุขภำพ กองพัฒ นำนักศึกษำ เป็นผู้ กล่ ำว
รำยงำน กำรจัดโครงกำรในครั้งนี้เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษำได้รับรู้รับทรำบถึงปัญหำและพิษภัยของยำ
เสพติด และเพื่อให้นักศึกษำมีจิตสำนึก มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจตระหนักถึงพิษภัยยำเสพติดที่มีผลต่อร่ำงกำยและ
จิตใจ สำหรับโครงกำรนี้จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 6-7 สิงหำคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวำว อำคำรทีปังกรรัศมี
โชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร และ เรือนจำกลำงจังหวัดกำแพงเพชร
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14. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2562

วั นที่ 10 สิ งหำคม 2562 รศ.ดร.สุ วิ ทย์ วงษ์บุญมำก อธิ กำรบดีมหำวิ ทยำลั ยรำชภั ฏ กำแพงเพชร พร้อ ม
คณำจำรย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษำใหม่ ภำค กศ.บป. ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ทั้งนี้มี
กำรบรรยำยในหัวข้อ เรียนอย่ำงไรให้สำเร็จกำรศึกษำ โดย ผศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร และ
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน, กำรติดต่อกองพัฒ นำ
นักศึกษำ โดย ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ และกำรเรียนรู้และกำร
สืบค้นด้วยตนเอง โดย นำยอนุชำ พวงผกำ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ซึ่งวันปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม่มีควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะถือเป็นวันเริ่มต้นชีวิตของนักศึกษำใหม่ ในกำรเข้ำมำหำควำมรู้
ประสบกำรณ์ และเรียนรู้ชีวิต
15. ส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 14 สิงหำคม 2562 กองพัฒนำนักศึกษำจัดโครงกำรส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอำชีพยุคไทยแลนด์ 4.0
ซึ่งมีกิจกรรมบรรยำยเรื่อง กำรพัฒนำอำชีพสู่นักขำยออนไลน์และแนวทำงกำรสร้ำงช่องทำงกำรขำยออนไลน์
โดย นำยศศิพงษ์ บุญยงค์ รักษำกำรผู้จัดกำรหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้อง
ประชุมจำปำ ชั้น 4 อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ และ กิจกรรมฝึกอบรมกำรจัดดอกไม้ในโหลแก้ว โดย นำยไกร
จักร คำบุญเรือง และนำยเอกพงษ์ เครือคำจิ๋ว ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ชั้น 3 อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแนะแนวช่องทำงกำรสร้ำงอำชีพและสร้ำงรำยเสริม
ให้แก่นักศึกษำ ในกำรประกอบอำชีพ สร้ำงรำยได้เสริมระหว่ำงเรียนหรือเป็นอำชีพในอนำคตได้
16. วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจาปี 2562

วัน ที่ 21 สิ งหำคม 2562 งำนเวชศึกษำป้ องกั นและบริ ก ำรสุ ขภำพ จัดโครงกำรวันต่ อ ต้ำ นยำเสพติ ด โลก
ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ เป็นประธำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ได้ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำบันอุดมศึกษำอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษำได้ตระหนักถึง
ควำมสำคัญของปัญหำยำเสพติด สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของยำเสพติด มีนักศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำรฯ
จำนวน 1,500 คน และภำยในงำนมีพิธีมอบรำงวัลกำรแข่งขันกำรประกวดรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด
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17. ประชุมผู้ปกครองและเซ็นสัญญา กยศ. ปีการศึกษา 2562

วันที่ 3 สิงหำคม 2562 กองพัฒนำนักศึกษำนัดพบและประชุมผู้ปกครองนักศึกษำที่กู้ยืมเงินกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ชั้น 3 อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ โดยมี ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร.เลเกีย เขียวดี รักษำกำรผู้อำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ เป็นประธำนและชี้แจงรำยละเอียด
กำรกู้ยืมเงิน กำรทำสัญญำ และกฎเกณฑ์ระเบียบต่ำงๆ ให้ได้รับทรำบโดยทั่ว กัน กองพัฒนำนักศึกษำได้
ดำเนินกำรจัดกำรให้นักศึกษำทำสัญญำกู้ยืมเงิน กยศ. โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ค้ำประกันและมีอำจำรย์ในแต่ละ
คณะเป็นพยำนในกำรเซ็นสัญญำครั้งนี้ และดำเนินกำรตรวจสอบแบบยืนยันให้กับนักศึกษำอีกด้วย เพื่อที่จะทำ
ให้ ขั้ น ตอนกำรท ำสั ญ ญำเสร็ จ สิ้ น ภำยในวั น เวลำที่ ก ำหนดและลดเวลำของผู้ ป กครองในกำรเดิ น ทำงมำ
มหำวิทยำลัยหลำยครั้ง ซึ่งมีนักศึกษำและผู้ปกครองเข้ำรับบริกำรตั้งแต่ 8.00 - 17.30 น. จำนวนกว่ำ 1,000
คน ทั้งนี้กองพัฒนำนักศึกษำขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนช่วยให้กำรดำเนินงำนเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี
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18. วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภักกาแพงเพชร 29 กันยายน 2562
วันอำทิตย์ที่ 29 กันยำยน 2562 ที่อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญวัน
คล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 46 ปี “คนของพระรำชำ ข้ำของแผ่นดิน ” โดยมี
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดี เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร อำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ เข้ำร่วมพิธี ภำยในงำนประกอบด้วยพิธีสักกำระพระพุทธวิ ธำนปัญญำบดี พิธีทำบุญ
พิธีตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระสงฆ์จำนวน 29 รูป และพิธีถวำยบังคมพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบ
ศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณที่พระองค์ทรงพระ
กรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนนำม “สถำบันรำชภัฏ” แก่วิทยำลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14
กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช 2535 และพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต ให้อัญเชิญตรำพระรำชลัญจกรส่วน
พระองค์ เป็ น ตรำประจ ำมหำวิ ท ยำลั ย รำชภัฏ จำกนั้นเป็นพิธี กล่ ำวถวำยรำชสดุดี พระบำทสมเด็ จ พระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เพื่อแสดงควำมจงรักภักดี และสำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 ที่พระองค์ทรงห่วงใยมหำวิทยำลัยรำชภัฎ
และทรงมีพระเมตตำ เสด็จพระรำชทำนปริญญำบัตร ให้แก่บัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ มำตลอด
ระยะเวลำกว่ำ 30 ปี
ข่ำว/ภำพ : จำกงำนประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
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19. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจาปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 กันยำยน 2562 กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงกำรโครงกำร
ปฐมนิเทศนักศึกษำ กยศ. ประจำปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก เป็น
ประธำนและกล่ำวต้อนรับวิทยำกรจำกธนำคำรกรุงไทยสำนักงำนใหญ่ คุณกอบศักดิ์ ด้วงนำ หัวหน้ำส่วน
ผู้จัดกำรบริหำรโครงกำรภำครัฐ ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ เวลำ 13.00 15.30 น. ซึ่งมีจำนวนผู้เข้ำร่วมกว่ำ 1,300 คน กิจกรรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำในแก่นักศึกษำใน
เรื่อง หลักเกณฑ์ ระเบียบกำรกู้ยืมเงิน กำรโอนเงินกู้ กำรชำระหนี้ และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกู้
กยศ. เนื่องจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ ยืมแก่นักศึกษำหรือนักศึกษำที่ขำด
แคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่ำเล่ำเรียนค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นในกำรครองชีพ
ระหว่ำงศึกษำ กองทุนนับเป็ น กลไกสำคัญของภำครัฐบำล ที่ให้กำรสนับสนุนกำรขยำยโอกำสและพัฒ นำ
กำรศึกษำของประเทศเพื่อให้เยำวชนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกันและเพื่อ
สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจให้ ผู้ ป กครองเกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ละรู้ ขั้ น ตอนกำรกู้ ยื ม เงิ น กองทุ น ในระบบ eStudentloan
20. ต้อนรับคณะเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

วั น ที่ 26 สิ ง หำคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 1 อำคำรกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษำ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ
กำแพงเพชร กองพัฒนำนักศึกษำร่วมต้อนรับคณะเครือข่ำยวิชำชีพสุขภำพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ นำโดย
ภก.ดร.คทำ บัณฑิตำนุกูล รองประธำนโครงกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อสุขภำวะ นพ.วันชำติ ศุภจัตุรัส
กรรมกำรฯนพ.ชั ย กฤติยำภิชำตกูล กรรมกำรฯ และคณะ มำตรวจเยี่ยมชมเสริมกำลั งใจโครงกำรพัฒ นำ
สถำบันอุดมศึกษำปลอดบุหรี่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี รอง
อธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ เป็นประธำนกล่ำวต้อนรับ ซึ่งกำรตรวจเยี่ยมชมงำนครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมชมให้กำลังใจ แนะนำกำรดำเนินงำนกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยปลอดบุหรี่ รวมถึง
กำรเปิดเวทีแลกเปลี่ยนบอกเล่ำประสบกำรณ์กำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำปลอดบุหรี่อีกด้วย
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21. จิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 18 ตุลำคม 2562 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดี พร้อมด้วยกองพัฒนำนักศึกษำ
และนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมพัฒนำศำสนสถำน ตำมโครงกำร “จิตอำสำ เรำทำ
ควำมดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 4 ณ
วัดพระบรมธำตุนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 23 ตุลำคม 2562 กองพัฒนำนักศึกษำ ร่วมกับ นักศึกษำจิตอำสำ, ชมรมจิตอำสำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร, ชุมนุมจิตอำสำ คณะครุศำสตร์ ร่วมกิจกรรม กำจัดวัชพืช และดูแลควำมสะอำดบริเวณสนำม
กีฬำมหำวิทยำลัย เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระปิยมหำรำช..#
จิตอำสำKPRU
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ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2562 ที่โดดเด่น
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
1. การประชุมงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณต่อกรรมาธิการ พิจารณาร่าง
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยผู้เข้ำร่วมประชุม คือ คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถำบัน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ในวันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อำคำรเรียนรวม
อำนวยกำร มีผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 50 คน โดยมีอธิกำรบดีเป็นประธำนในที่ประชุม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก และรองประธำน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต และมีบุคลำกรกอง
นโยบำยและแผน เป็นผู้ดูแลในกำรจัดกำรประชุมให้เป็นในควำมเรียบร้อยจนจบกำรประชุม ตั้งแต่เวลำ
09.30 – 16.40 น.
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ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (conference)
กำรประชุม เรื่องแผนบูรณำกำรภำคเหนือภำยใต้แผนพัฒนำพื้นที่ระดับภำคประจำปี 2564
ณ ห้องประชุมดำรำรัตน์ ชั้น 4 อำคำรเรียนรวมและอำนวยกำร โดยมีท่ำนอธิกำรบดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุ
วิทย์ วงษ์บุญมำก และผู้ช่วยศำตรำจำรย์ปรียำนุช พรหมภำษิต รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและบริกำร
วิชำกำร เป็นประธำนและรองประธำนในกำรประชุม ของหน่วยงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
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การสัมภาษณ์ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 30 ต.ค.2562
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กองนโยบายและแผน จัดการประชุมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
วันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อำคำรเรียนรวมและอำนวยกำร
โดยมีประธำนในกำรประชุมโดยท่ำนผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ปรียำนุช พรหมภำษิต รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน
พัฒนำและบริกำรวิชำกำร เป็นประธำนในกำรจัดกำรประชุม และบุคลำกรกองนโยบำยและแผน ดำเนินกำร
จัดกำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกครั้งนี้
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เข้ำรับกำรตรวจสอบภำยใน กองนโยบำยและแผน สำนักงำนอธิกำรบดี โดยมีคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบ
ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมำณ 2562
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การรับฟังการนาเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จำกหน่ ว ยงำนที่ รับ ผิ ด ชอบโดยตรง วั น ที่ 22 ตุ ล ำคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อำคำรกิจกำรนักศึกษำ (SAC) และห้องประชุมดำรำรัตน์ ชั้น 4 อำคำรเรียนรวมและ
อำนวยกำร ทั้งนี้เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร บรรลุผลสำเร็จตำม
ตัวชี้วัด เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด และวัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น ในกำรมีมีผู้เข้ำร่วมกำรรับฟัง ทั้งสิ้น 130 คน
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การจัดประชุม ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2562
เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2563
กิจกรรมที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 14 – 15 พฤษภำคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ชั้นที่ 3
อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม เช่น ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ตัวแทนจำกคณะ และแม่สอด ตัวแทนจำก
ส ำนั ก/สถำบั น /บั ณฑิตวิทยำลั ย /ตั ว แทนจำกส ำนักงำนอธิกำรบดี และตัว แทนจำกมหำวิทยำลั ยรำชภัฏ
ภำคเหนือทั้ง 7 แห่ง จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2562 เพื่อ
ยกร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 505 คน โดยมีกองนโยบำยและแผน สำนักงำนอธิกำรบดี
เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห ำร คณำจำรย์ และบุ คลำกร ได้รับทรำบแนวคิดกำรปรับตัว ของมหำวิทยำลัยในยุค
ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
2. เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สำมำรถนำข้อมูลมำประกอบกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ประจำปี 2561 – 2565
3. เพื่อนำผลกำรประชุมใช้เป็น ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ (ร่ำง) โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ และ (ร่ำง)
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2563 เสนอต่อกรรมำธิกำรบริหำรมหำวิทยำลัยและสภำมหำวิทยำลัย
ตำมลำดับ
4. เพื่อจั ดกำรควำมรู้ ที่มีอยู่ในองค์กรและบุคคลด้ำนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรให้ เป็นระบบและ
สำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้ง่ำย
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การจัดประชุม ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2562
เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2563
กิจกรรมที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 23 – 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะซำยน์ โรงแรมลองบีชฯ
ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี
โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม เช่น ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ตัวแทนจำกคณะ และแม่สอด ตัวแทนจำกสำนัก/
สถำบัน/บัณฑิตวิทยำลัย และตัวแทนจำกสำนักงำนอธิกำรบดี จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2562 เพื่อยกร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 150 คน โดยมีกอง
นโยบำยและแผน สำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
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90
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
โดยอำจำรย์ ดร.อภินันท์ พัชโรภำสวัฒนกุล คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ
ประธำนคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

