แบบให้ข้อมูลคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ระดับ สำนัก / สถำบัน
สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
บทสรุปผู้บริหำร (Summary Report)
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นการประเมินเพื่อให้เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ตามความใน
มาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 โดยมีรายละเอียดในการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ดังนี้
หลักกำร
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินจะดาเนินการตามหลักการดังนี้
1. ดาเนินการให้ครอบคลุมทั้งด้านปัจจัยในการดาเนินงาน กระบวนการในการทางานและผลการดาเนินงาน
2. ใช้แผนยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยที่ให้ความเห็นชอบเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
3. มุ่งให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญต่อพันธกิจสาคัญของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. มุ่งให้เกิดการทางานร่วมกันและสร้างเสริมความรู้สึกที่ดี สร้างสรรค์และเป็นการประเมินอย่างกัลยาณมิตร
6. ประเมินไม่ซ้าซ้อนกับการประเมินของ สมศ. สานักงาน กพร. และ สกอ. แต่จะใช้ผลการประเมิน และผลการประเมินตนเอง
มาประกอบการพิจารณาด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
2. เพื่อสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเพื่อการพัฒนา
หน่วยงำนที่ได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมิน
1. มหาวิทยาลัย
2. คณะ
3. หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ระยะเวลำ
ช่วงเวลาการประเมิน จะประเมินในแต่ละรอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
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วิธีกำรประเมิน
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแบ่งเป็น 4 ส่วน (คะแนนเต็ม 100) ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก คะแนนเต็ม 30 คะแนน
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาล
ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนและเกณฑ์กำรประเมิน
ในการประเมินผลได้ใช้คะแนนและการประเมินในระบบคะแนนเต็ม 5 ดังนี้
4.51 - 5.00
หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
3.51 - 4.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
2.51 - 3.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
1.51 - 2.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
1.00 - 1.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
1. การศึกษา วิเคราะห์จากเอกสาร
2. รายงานผลการประเมินจากหน่วยงานอื่น
3. รายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
4. ข้อมูลจากการเยี่ยมชมหน่วยงานของคณะกรรมการ
5. แบบสอบถามการบริหารงานและคุณธรรมจริยธรรมของหัวหน้าหน่วยงาน
6. แบบการสัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้อง
7. ข้อมูลอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
บริบทของหน่วยงำน (พันธกิจ วัตถุประสงค์ บุคลำกร งบประมำณ)

ตามที่สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 เป็นต้นมา มีผลทาให้การแบ่งหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น 10 หน่วยงาน และสานักงานอธิการบดี เป็นหนึ่งในหน่วยงานดังกล่าว ปัจจุบัน สานักงาน
อธิการบดีแบ่งโครงสร้างประกอบด้วยกลุ่มงานและกอง ดังนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานธุรการ กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานอาคารสถานที่
กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนที่มี
หน้าที่ให้บริการ สนับสนุน ประสานงาน และอานวยความสะดวก เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีปรัชญำ “มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า”
วิสัยทัศน์ สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง
พันธกิจ พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล ,พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ,สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานสีเขียว และส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ (40 คะแนน)
สานักงานอธิการบดี ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ สานัก /สถาบัน โดยแบ่งประเด็นการ
ประเมิ น ออกเป็ น 2 ด้ า น คื อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็นดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมสำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์
สานัก / สถาบัน……………27……………… มีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 13 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 13 ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 0 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน 0 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 100
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 7 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 7 ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 0 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน 0 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 100 ตัวชี้วัด
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 7 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 7 ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 0 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน 0 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 100
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2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
งบประมำณแผ่นดิน
งบประมำณเงินรำยได้
รำยไตร
มำส
เป้ำหมำย (ร้อยละ)
ผลลัพธ์
เป้ำหมำย (ร้อยละ)
ผลลัพธ์
1
36
6.52
20
9.7
2
57
41.72
50
19.1
3
80
53.92
80
88.9
4
100
100
100
100
1. งบเหลือจ่าย ..........-.................. บาท
2. งบกันเหลื่อมปี ...........-................. บาท
กองนโยบำยและแผน สำนักงำนอธิกำรบดี
งบประมำณแผ่นดิน
รำยไตร
มำส
เป้ำหมำย (ร้อยละ)
ผลลัพธ์
1
36
30.39
2
57
38.5
3
80
43.56
4
100
82.98

งบประมำณเงินรำยได้
เป้ำหมำย (ร้อยละ)
ผลลัพธ์
-

1. งบเหลือจ่าย ..............-.............. บาท
2. งบกันเหลื่อมปี .............-............... บาท
กองพัฒนำนักศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี
รำยไตร
มำส
1
2
3
4

งบประมำณแผ่นดิน
เป้ำหมำย (ร้อยละ)
ผลลัพธ์
36
41.89
57
43.14
80
9.06
100
5.88

1. งบเหลือจ่าย ..............-.............. บาท
2. งบกันเหลื่อมปี ..........-.................. บาท

งบประมำณเงินรำยได้
เป้ำหมำย (ร้อยละ)
ผลลัพธ์
2,689,000
65.54
1,005,000
24.49
304,240
7.41
104,240
2.54
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำองค์กร (20 คะแนน)
1. กำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก
1.1 ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2561
กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี

การจัดทาแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
ให้ทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อสร้าง
ความเด่นและความท้าทาย
ควรมุ่งเป้าหรือมีแผนพัฒนาสาหรับบุคลากรที่ไม่
ครบจานวนชั่วโมง
ควรมีระบบกลไกและการติดตามที่ชัดเจนเพื่อ
เร่งรัดให้บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งระดับชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
ควรมุ่งเน้นบุคลากรที่สร้างจุดเน้นในการพัฒนา
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
ควรระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ให้ชัดเจน
การประเมินความพึงพอใจหากเป็นเชิงปริมาณ
ควรกาหนดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
(จากคนภายในภายนอกและหน่วยงานภายใน
และภายนอก)ให้เป็นไปตามหลักสถิติ
ควรมีการนาผลความพึงพอใจมาวิเคราะห์และ
วางแผนในการพัฒนาการให้บริการอย่างเป็น
รูปธรรม
ควรนาผลการประเมินตามแผนที่ไม่บรรลุผล
มาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา ส่งเสริมเพื่อให้ตัวชี้วัด
บรรลุผลสาเร็จบรรลุตามเป้าหมาย

2

2

จำนวน
โครงกำรอยู่
ระหว่ำง
ดำเนินกำร
0

2

2

4

รวมทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

จำนวนโครงกำร จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำรตำม ที่ดำเนินกำร
ข้อเสนอแนะ
แล้วเสร็จ

จำนวน
ร้อยละ
โครงกำรยัง
ควำมสำเร็จ
ไม่ได้ดำเนินกำร
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กองนโยบำยและแผน สำนักงำนอธิกำรบดี

กระบวนกำรพัฒนำ
1. ควรจัดทาบันทึกข้อความติดตามการใช้จ่ายเงินราย
ไตรมาส
2. ควรจัดทาบันทึกข้อความให้รายงานผลการดาเนินงาน
ตามไตรมาสก่อนปิดไตรมาสทุกครัง้
ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
1. บุคลากรภายในกองนโยบายและแผนควรทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความเสีย่ ง และปัจจัยเสี่ยง
2. ควรเพิ่มความเสี่ยง วิเคราะห์ปญ
ั หาให้ชัดเจน และเลือก
ความเสีย่ งมาหนึ่งความเสี่ยง ความเสี่ยงควรมีมากกว่า 1
ความเสีย่ ง และวิเคราะห์ในระดับสูง
ระบบบริหำรงำนคุณภำพ
1. ควรมีการนาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ปฏิบัติงานหรือแนวปฏิบัติที่ดี ควรส่งเสริมที่การสร้าง
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
2. ควรมีการจัดทารายงานผลการจัดการความรู้หรือผล
การประเมินกระบวนการงานหลักเพื่อนาไปสู่การการ
พัฒนาปรับปรุงและแนวปฏิบัติทดี่ ี สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการ
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
1. ควรเป็นงานที่ทาร่วมกันและรับทราบได้อย่างทั่วถึง
2.ควรปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ชัดเจน และครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน
3. ควรปรับปรุงการเขียนงานผลระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย
จัดลาดับความพึงพอใจสูงสุดเพื่อได้ทราบถึงแนวทาง การ
พัฒนาและปรับปรุง

1

1

จำนวน
โครงกำรอยู่
ระหว่ำง
ดำเนินกำร
0

1

1

1

รวมทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

จำนวนโครงกำร จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำรตำม ที่ดำเนินกำร
ข้อเสนอแนะ
แล้วเสร็จ

จำนวน
ร้อยละ
โครงกำรยัง
ควำมสำเร็จ
ไม่ได้ดำเนินกำร
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กองพัฒนำนักศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี
จำนวนโครงกำรที่
ดำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะ

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

จำนวน
โครงกำรอยู่
ระหว่ำง
ดำเนินกำร

1.ควรมีการเร่งรัดการรายงานผลการประเมินให้
เป็นไปตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ทั้ง 7 ตัวชี้วัด
2. ควรเพิ่มการรายงานผลการประเมินภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารระดับกอง
3. ควรส่งเสริมให้บุคลการเข้ารับการอบรม
และรับการพัฒนาให้สอดคล้องกับภาระงาน
หลัก
4. บุคลากรควรนาความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ในการทางานให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนานักศึกษาให้มากที่สดุ
5. การกาหนดประเด็นความรู้ควรมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนานักศึกษา
6. หน่วยงานควรเชิญผูม้ ีประสบการณ์ตรงใน
การทางานร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. ควรกาหนดประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับนักศึกษาโดยตรง
8. ควรกาหนดประเด็นความเสี่ยงที่ชัดเจน
9. ติดตามการใช้งานของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การนาเทคโนโลยีมาใช้
10. ควรมีการติดตามและรายงานผลการใช้
ระบบสารสนเทศออนไลน์
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ข้อเสนอแนะ

จำนวน
ร้อยละ
โครงกำรยัง
ควำมสำเร็จ
ไม่ได้ดำเนินกำร

8
1.2 ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร

ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ

1. เนื่องจากผลการดาเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรและการจัดอันดับ Webometric ในกองกลาง
ของสานัก ซึ่งจะต้องพัฒนาหากลวิธีในการดาเนินงาน
การมีเครือข่ายความร่วมมือและการไปศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในด้านเหล่านี้จะทาให้มา
พัฒนางานได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

1. การจัดอันดับ Webometric
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย จานวน 6 ครั้ง โดย
หาข้อสรุปร่วมกันในการจัดอันดับ
Webometric ให้มากขึ้น มีผลการจัด
อันดับปี 2563 ดังนี้
- ผลการจัดเรียงลาดับตามจานวน
หน้าเว็บเพจทั้งหมดของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จัดอยู่ในลำดับที่ 7
- ผลการจัดเรียงลาดับตามจานวน
PDF จัดอยู่ในลำดับที่ 5
- ผลการจัดเรียงลาดับตามจานวน
External Backlink ไฟล์ของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จัดอยู่ในลำดับที่ 1
2. กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้
ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบันดังเว็บไซต์
https://ga.kpru.ac.th/
3. แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน
ตามเกณฑ์การประเมินของ
Webometrics ดังนี้
- พัฒนาเว็บไซต์ทั้งในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และปรับปรุง
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
- เว็บไซต์รองรับการใช้งานได้บนทุก
อุปกรณ์
- ทุกหน้าของทุกเว็บต้องผ่านมาตรฐาน
SEO เพื่อให้ search engine สามารถค้นหา
ได้ดียิ่งขึ้น

/ : เสร็จแล้ว
O : ระหว่ำงดำเนินกำร
X : ยังไม่ดำเนินกำร โปรด
ระบุเหตุผล
.............................
/ : เสร็จแล้ว

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
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ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร

ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ

2. ควรนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานให้มากขึ้นและ
ขยายไปยังหน่วยงานอื่นๆ

ปีการศึกษา 2562 กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การทางานร่วมกันและขยายไปยัง
หน่วยงานอื่น ๆ คือ การพัฒนาระบบ
สานักงานอัตโนมัติ (e-office) และระบบ
การลาและไปราชการ (e-Personal) โดย
ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนา
ระบบสานักงานอัตโนมัติสู่ระดับหน่วยงาน
และบุคคล ทั้งนี้ ได้จัดอบรมให้กับบุคลากร
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
การดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติการเข้า
สู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้
1. จัดการประชุมชี้แจงเกีย่ วกับการ
ประเมินค่างานของบุคลากร ให้แก่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 โดยได้เชิญ
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมาเป็นวิทยากรการ
ประชุม เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจหลักเกณฑ์
และวิธกี ารวิเคราะห์และประเมินค่างาน
และเพื่อให้ผู้บริหารประเมินค่างานของ
บุคลากรสายสนับสนุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ถูกต้องตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึน้
พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย การกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งที่
สูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
2. จัดโครงการสัมมนาเป็นคณะ “แผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development
Plan: IDP) สายสนับสนุน” ประจาปี
งบประมาณ 2562 จานวน 2 รุ่น ให้กับ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการสายสนับสนุน จานวนประมาณ
134 คน

3. ควรใส่ใจและเร่งรัดพัฒนาให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้า
สู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น โดยกาหนดเป้าหมายให้เป็นรูปธรรม

/ : เสร็จแล้ว
O : ระหว่ำงดำเนินกำร
X : ยังไม่ดำเนินกำร โปรดระบุ
เหตุผล.............................
/ : เสร็จแล้ว

/ : เสร็จแล้ว

/ : เสร็จแล้ว

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
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ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร

ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ
ในวันที่ 16 – 17 กันยายน
ณ ห้องประชุมรัตนอาภา
โดยได้กาหนดทิศทางในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
และเพื่อกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
บุคลากร การกาหนดกรอบวิธีการ/แนว
ทางการพัฒนา การกาหนดแนวทาง
ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ภายหลังการ
พัฒนา รวมถึงการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล
3. ปัจจุบันมีการประกาศให้ได้รับ
ตาแหน่งระดับชานาญการ ซึ่งสานักงาน
อธิการบดี ได้รับการแต่งตั้ง จานวน 4คน
และรุ่นที่ 2 ได้ดาเนินการส่งผลประเมิน
ค่างานเข้ากบม.แล้ว จานวน 7 คน
4. การกากับติดตามแผนการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้
จัดทาแผนการเขียนวิเคราะห์คา่ งาน
ระดับบุคคลและคารับรองการเขียน
วิเคราะห์ค่างานสู้เส้นทางความก้าวหน้า
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 แผน ดังนี้
แผน 1 ระยะ 9 เดือน (นับตั้งแต่
เดือนกันยายน 2562 – พฤษภาคม
2563
แผน 2 ระยะ 7 เดือน (นับตั้งแต่
เดือนกันยายน 2562 – มีนาคม 2563
แผน 3 ระยะ 5 เดือน (นับตั้งแต่
เดือนกันยายน 2562 – มกราคม 2563
แผน 4 ระยะ 4 เดือน (นับตั้งแต่
เดือนกันยายน 2562 – ธันวาคม 2562
ทั้งนี้ ติดตามโดยจัดประชุม
คณะกรรมการ KM เดือนละ 2 ครั้ง ทุก
วันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน
คณะกรรมการจัดการความรู้สานักงาน
อธิการบดี จะขยายโครงการจัดทา
แผนการเขียนวิเคราะห์ค่างานไปสู่
บุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดคณะและ
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ใน
ปีพ.ศ. 2563 ต่อไป เพื่อเป็นการกระตุ้น
และเร่งรัดให้บุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ตาแหน่งได้เร็วขึ้น

/ : เสร็จแล้ว
O : ระหว่ำงดำเนินกำร
X : ยังไม่ดำเนินกำร โปรดระบุ
เหตุผล.............................

/ : เสร็จแล้ว

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
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ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
4. สร้างเครือข่ายและมีกิจกรรมร่วมกันในการทางานให้
มากขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้
จัดส่งใบสมัครพร้อมแบบประเมินตนเองตาม
เกณฑ์สานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ
2563 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12)
อาคารกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด และอาคาร
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิม
พระเกียรติ กับกรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้
ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์การประเมิน
สานักงานสีเขียว นั้น อนึ่ง ทางกรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งผลการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการสานักงานสีเขียวมายัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ผล
ปรากฏว่า อาคารพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ของสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกให้
เข้าร่วมโครงการสานักงาน
สีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนั้น
เพื่อให้การดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไป
ตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว Green Office
ประจาปีงบประมาณ 2563 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี จึงจัดประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
Green Office ประจาปีงบประมาณ 2563
และร่วมปรึกษาหารือการออกพื้นที่เพือ่
ร่วมกันติดตามการดาเนินการตามเกณฑ์
ดังกล่าว ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ
ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ร่วมกันในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียว ในวันที่ 24 มิถุนายน
2563 และได้เป็นพี่เลี้ยงให้คาปรึกษาในทุก
ๆ ด้านกับอาคารพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว
และผลตรวจประเมินดังกล่าว ได้ระดับเหรียญ
ทอง

/ : เสร็จแล้ว
O : ระหว่ำงดำเนินกำร
X : ยังไม่ดำเนินกำร โปรดระบุ
เหตุผล.............................
/ : เสร็จแล้ว

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

หมำยเหตุ : ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ อยู่ในตอนท้ายของรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
ประเด็นควำมเสี่ยง
งานให้บริการด้าน
ยานพาหนะ

ปัจจัยควำมเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก
ความต้องการของชุมชุน
ภายนอกมีมากขึ้นทาให้ต้อง
ออกไปบริการวิชาการ
ภายนอกเพิ่มขึ้น
ปัจจัยภายใน
มาตรการความปลอดภัยไม่
ครอบคลุมทุกกรณี

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. จัดทาแนวปฏิบัติการใช้ยานพาหนะ
1. จัดทาหลักเกณฑ์มาตรการการ ต่างจังหวัดและภายในจังหวัด
ใช้ยานพาหนะ สาหรับพนักงาน 2. ปรับปรุงแนวปฏิบัติการใช้รถยนต์
ขับรถ นักศึกษา และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. จัดทาคู่มือพนักงานขับรถ
3. จัดทาคู่มือพนักงานขับรถ
3. จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
(ฉบับปรับปรุง)
ให้กับพนักงานขับรถ
4. จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยให้กับ
พนักงานขับรถ (ในวันที่ 8 กันยายน
2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียน
รวมและอานวยการ มีผู้เข้ารวมกิจกรรม
12 ท่าน)

กองนโยบำยและแผน สำนักงำนอธิกำรบดี
ประเด็นควำมเสี่ยง
การจัดซื้อจัดหาวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ไม่ตรงตาม
แผนปฏิบัติงาน

ปัจจัยควำมเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก
ผู้ประกอบ การไม่มีมีวสั ดุตรง
ตามความตรงการของ
หน่วยงาน
ปัจจัยภายใน
ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติ
งาน

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.จั ด ท าปฏิ ทิ น การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ / /แผนปฏิ บั ติ ง านและ
แผนการใช้จ่าย กองนโยบายและ
แผน
2.สารวจความต้องการใช้วัสดุครุภณ
ั ฑ์จากบุคลากรใน
หน่วยงาน
3.ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภณ
ั ฑ์ให้ตรงตามความต้องการ
และตรงตามแผนปฏิบตั ิงาน

ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. มีการจัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
จานวน 2 ครั้ง
2. การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการของขอบุคลากรภายในหน่วยงาน
ร้อยละ 50
3. มีการดาเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2563

กองพัฒนำนักศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี
ประเด็นควำมเสี่ยง
ความไม่ปลอดภัยของ
นักศึกษา และ
บุคลากรที่เกิดจาก
การเดินทาง การไป
บริการวิชาการ การ
เรียน
การสอนการใช้
ห้องปฏิบัติการ

ปัจจัยควำมเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก
.1ความต้องการของชุมชน
ภายนอกมีมากขึ้น ทาให้ต้อง
ออกไปบริการวิชาการ
ภายนอกเพิ่มขึ้น
.2การกาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า
ด้วยการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้น
สร้างความเข้มแข็งและ
ให้บริการกับชุมชน ท้องถิ่น
.3การเปิดเผยข้อมูลกิจกรรม
เกี่ยวกับการรับน้อง

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยง
เรื่อง ความไม่ปลอดภัยของ
นักศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การเดินทางไปนอกสถานที่
เพื่อศึกษาดูงานของโปรแกรมวิชา
ไปร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ไป
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ไปร่วม
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การแข่งขัน
กีฬา
1.2 การใช้ห้องปฏิบัติการ
1.3 กิจกรรมการรับน้องใหม่

ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ที่เกีย่ วข้อง
กับประเด็นความเสี่ยง เรื่อง ความไม่
ปลอดภัยของนักศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ เมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
1.1 การเดินทางไปนอกสถานที่เพื่อ
ศึกษาดูงานของโปรแกรมวิชาไปร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ ไปร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ ไปร่วมกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การ
แข่งขันกีฬา
1.2 การใช้ห้องปฏิบัติการ
1.3 กิจกรรมการรับน้องใหม่
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ประเด็นควำมเสี่ยง

ปัจจัยควำมเสี่ยง
ในสื่อออนไลน์ที่ไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง
ทาให้มีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปัจจัยภายใน
.1มาตรการความปลอดภัย
ยังไม่ครอบคลุมทุกกรณี

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2 ด้านความปลอดภัยของ
นักศึกษาในการเดินทางไปนอก
สถานที่
2.1 จัดให้มสี วัสดิการโดยการ
จัดทาประกันภัยอุบัตเิ หตุและ
ประกันชีวิตให้กับนักศึกษา และ
บุคลากร

2.2 จัดทาประกาศแนว
ปฏิบัติการนานักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา

/จัดประชุมชี้แจงให้ทุกคณะ 2.3
หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติใน
การนานักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา

ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
มหาวิทยาลัยจัดทาประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา บุคลากร ประจาปีการศึกษา
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ได้ทาประกันภัยที่เกิดจากอุบัตเิ หตุของ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร กับ บริษัท สยามสไมล์
โบรกเกอร์ (ประเทศไทย)จากัด
โดยกรมธรรม์มผี ลคุม้ ครองระยะเวลา 15 ปี
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และบุคลากร เริ่มต้น
คุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ .ศ.
2562 สิ้นสุดวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.
2563
กองพัฒนานักศึกษาได้จัดทาประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง
แนวปฏิบัติการพานักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรได้ถือปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการพานักศึกษา และ
บุคลากรไปนอกสถานศึกษา ขอแจ้งให้
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกีย่ วข้องใน
การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาได้รบั
ทราบ และถือปฏิบตั ิ ลงนามโดยท่าน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
-แจ้งประกาศฉบับสมบูรณ์ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2563
- ดาเนินการลงประกาศผ่านเว็บไซต์กอง
พัฒนานักศึกษา
https://std.kpru.ac.th/th/ เพื่อให้ทุก
หน่วยงานได้รับทราบข้อมูล
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบัติตำมพันธกิจหลัก (30 คะแนน)
1. พันธกิจหลัก
พันธกิจหลัก
1. พัฒนางานด้านบริการ โดย
การบริหารจัดการที่ดี ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

โครงกำรที่ดำเนินกำร
1. โครงการจัดการความรู้
2. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. โครงการนาเสนอนวัตกรรม
ของบุคลากรสายสนับสนุน
4. โครงการบารุงและพัฒนา
ระบบงบประมาณและระบบ
อื่นๆ
5. พัฒนาสารสนเทศและการ
ติดตามประเมินผล
6. โครงการศึกษาดูงานระบบ
คุณธรรม จริยธรรมฯ
7. โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี 2563
8. โครงการบริหารจัดการงาน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
9. โครงการบริหารจัดการ
กลุ่มงานเลขานุการ
10. บริหารจัดการงานการ
เจ้าหน้าที่และนิติการ
11. รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยและพนักงาน
ราชการ
12. โครงการพัฒนาจรรยาบรรณ
ข้าราชการและบุคลากร
13. โครงการบริหารจัดการงาน
อาคารสถานที่
14. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
15. โครงการบริหารจัดการงาน
การเงิน
16. โครงการบริหารงานธุรการ
17. โครงการบริหารจัดการ
สานักงานกลุ่มงานไฟฟ้าและ
อนุรักษ์พลังงาน
18. โครงการบริหารจัดการ
ดาเนินงานพัสดุ
19. โครงการบริหารจัดการ
งานยานพาหนะ
20. โครงการบริหารจัดการ
สานักงานอธิการบดี

งบประมำณ
14,000
30,000

ควำมสำเร็จของโครงกำร /ตัวชี้วัด
100
100

50,000

100

55,000

100

53,000

100

14,000

100

15,000

100

63,000

100

88,000

100

63,000

100

50,000

100

80,000

100

20,000

100

5,000
89,100

100
100

90,000
20,000

100
100

126,000

100

10,000

100

48,000

100
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2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การดาเนินงานตามนโยบาย
สานักงานสีเขียว

โครงกำรที่ดำเนินกำร
21. บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ์
22. บริหารนโยบายและแผน
23. โครงการพัฒนานโยบายและ
แผน
24. โครงการเสริมสร้างความรัก
ความผูกพันต่อองค์กร
25. โครงการสร้างภาพลักษณ์
และความผูกพันองค์กร
26. สนับสนุนการดาเนินงาน
สถานีวิทยุกระจายเสียง มร.กพ.
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุน
3. โครงการส่งเสริมการจัดทา
ตาแหน่งทางวิชาการ
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
นโยบายและแผน

1. โครงการ Green Office
- กิจกรรมสร้างความตระหนัก
การดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์สานักงาน
- จัดอบรมการอนุรักษ์พลังงาน
(การสร้างจิตสานักในการ
อนุรักษ์พลังงาน)
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
2. โครงการแปลงสาธิตเรือนผัก
รั้ว ครัวพอเพียง
3. โครงการอาสาร่วมใจ
มหาวิทยาลัยน่าอยู่
4. โครงการป้องกันอัคคีภัยและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษา
4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี 1. สัมมนาผู้นานักศึกษา
คุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
และมีจติ อาสา
ครั้งที่ 32 และกีฬาผู้นานักศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคม
(อบน.)
2. การประชุมสภานักศึกษาสมัย
สามัญ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา
2562(อบน.)
3. ประชุมสัมมนาเครือข่าย
กิจการนักศึกษาและบริหารกอง
พัฒนานักศึกษา

งบประมำณ
60,000

ควำมสำเร็จของโครงกำร /ตัวชี้วัด
100

20,000
263,000

100
92.29

300,000

100

200,000

100

200,000

100

120,000
150,000

100
89.19

50,000

100

50,000

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
ระบาดจึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้

100,000
30,000

100
100

30,000

100

40,000
5,000

100
100

5,000

100

35,000

100

58,000

93.23

2,000

0

200,000

89.47
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โครงกำรที่ดำเนินกำร
4. ส่งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาโดย
กระบวนการจัดการความรู้
(QA.KM) การจัดทาโครงการเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
6. ราชภัฏจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
20.ราชภัฏแห่เทียนพรรษา
(อบน.)
7.ลอยกระทงคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (อบน คณะ
มนุษยศาสตร์)
8.การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
(อบน คณะมนุษยศาสตร์)
9.วันสถาปนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร (อบน.)
10.การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
“ปลาบึกเกมส์” ครั้งที่ 19
ประจาปีการศึกษา 2562
(อบน.)
11.ราชภัฏลอยกระทง
12.การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
13.ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา (เก็บ
ตัวนักกีฬา)
14.คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา
15.ถนนวัฒนธรรม
16.KPRU Run for Me Mini Marathon
17.วันเอดส์โลก
18.ราชภัฏร่วมใจต่อต้านยา
เสพติด
19.เยี่ยมบ้านนักศึกษา
20.แบ่งปันไออุ่นสู่ชุมชน
21.เชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
22.ประกวดสื่อสร้างสรรค์
23.ราชภัฏร่วมจิตบริจาคโลหิต
ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
24.การแห่เทียนพรรษา
25.กศ.บป ราชภัฏกระทง
ประจาปีการศึกษา 2562 (อบน)

งบประมำณ
30,000

ควำมสำเร็จของโครงกำร /ตัวชี้วัด
100

40,000

68.88

30,000

0

5,000

0

20,000

100

20,000

100

20,000

66.67

80,000

100

85,000
40,000
100,000

80
100
0

20,000
80,000
70,000

99.25
99.36
100

30,000
5,000

100
0

25,000
25,000
20,000

0
96.72
100

30,000
40,000
20,000
20,000

100
40
49
100
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โครงกำรที่ดำเนินกำร
26.โครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษา
ภาค กศ.บป
27.กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
กศ.บป ครั้งที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2562 (อบน)
28.น้อมราลึกพระคุณครูบา
อาจารย์ (อบน.)
29.ปฐมนิเทศนักศึกษา
ภาค กศ.บป
30.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานเวช
31.รดน้าดาหัว นักศึกษา
ภาค กศ.บป. แม่สอด (อบน)
32.จัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
ป.โท.ป.เอก

งบประมำณ
10,000

ควำมสำเร็จของโครงกำร /ตัวชี้วัด
100

30,540

0

5,000

100

5,000

42

20,000
7,460

100
0

11,100

89.65

หมำยเหตุ : สานัก / สถาบัน สามารถให้ข้อมูลเพิม่ เติมตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน หากท่านเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประเมินผลการติดตามตรวจสอบ

18
2. กำรบริหำรจัดกำร
2.1 กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU) ระบบที่มีการจัดซื้อ-จัดจ้าง

2. ระบบขอจัดสถานที่/แจ้งซ่อมฝ่ายอาคารสถานที่

19
3. ระบบสานักงานอัตโนมัติ

4. ระบบค้นหาห้องเรียน

20

5. ระบบค้นหาบุคลากร

6. ระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

21

7. ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

8. ระบบใช้ห้องประชุมชั้น 4

ระบบใช้ห้องประชุมชั้น 8 และ 9

22

กองนโยบำยและแผน เป็นหน่วยงานติดตามผลการดาเนินงานในด้านงบประมาณ งานติดตามและประเมินผล
จึงได้มีการทาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ จานวน 3 ระบบ ได้
1.โปรแกรมรายงานผลปฏิบัติราชการ (E-SPR) โดยมีการรายงานผลการดาเนินงานปฏิบัติราชการผ่านระบบ (ESPR) รอบ 3,6,9,12 เดือน เพื่อใช้ในการบริหารการตัดสินใจของผู้บริหาร และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ง่าย สะดวกต่อการ
ใช้งานและประหยัดทรัพยากร

2.โปรแกรมการควบคุมงบประมาณ (GrowBudget) โปรแกรมควบคุมการกรอกข้อมูล โครงการ ยอดเงิน
เบิกจ่ายงบประมาณ ต่าง ๆ และออกเลขรหัสกิจกรรมเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563
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3.ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3 DGF KPRU) ระบบที่มีการจัดซื้อ-จัดจ้าง เบิกค่าตอบแทน รายงานผลไปราชการ
การยืมเงินทดรองไปราชการ รายงานผลการเบิกจ่ายประจาไตรมาส และ การเปิด – ปิดตามรหัสกิจกรรม ประจาปี
งบประมาณ 2563

4 .ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการผ่านระบบ A1 –A4
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กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
1. ระบบจองคิวกองพัฒนานักศึกษา

2. ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

3. ระบบบริหารกิจกรรมนักศึกษา

4. ระบบชมรมนักศึกษา

5. ระบบปฐมนิเทศออนไลน์

6. ระบบหอพักนักศึกษา

25
7. ระบบราชภัฏจิตอาสา ทาความดีเพื่อแผ่นดิน

8. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน

9. ระบบบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา 10. ระบบจัดการรูปภาพ

11. ระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการห้องพยาบาล

12. สายตรงรองอธิการบดี
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2.2 กำรพัฒนำบุคลำกร (วำงแผนกำลังคน /กำรสรรหำ /กำรพัฒนำบุคลำกร ฯลฯ)
สานักงานอธิการบดี ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากร ตามเส้นทางความก้าวหน้า เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ เหมาะสมในการเลื่อนระดับตาแหน่งทางวิชาชีพตามเส้นทางก้าวหน้าตามตาแหน่งงาน (Career Path)
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม การศึกษาต่อภายในประเทศ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ พัฒนาศักยภาพด้าน
การบริหารและภาวะผู้นาที่สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนา (Training Needs) และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยส่งเสริมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure)
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดกระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้สามารถนาความรู้จากการปฏิบัติจริง
2.3 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการ ดังนี้
1. มีการนาแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561-2565 ของสานักงานอธิการบดี มาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2563
2. มีการกาหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ประจาปีงบประมาณ 2563
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงาน โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
- ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี จานวน 20 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี จานวน 13 ตัวชี้วัด
3. มีการจัดทาแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
- แผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563 กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จานวน 29 โครงการ มีตัวชี้วัด ทั้งหมด 94 ตัวชี้วัด
4. จัดให้มีการประชุมหัวหน้างานและบุคลากรทุกระดับเพื่อถ่ายทอดแผนฯ ที่ระบุ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน และผู้รับผิดชอบ ไปสู่ระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคลพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
5. มีการจัดทาปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการที่จาแนกไว้ในแต่ละพันธกิจ ประจาปี
งบประมาณ 2563
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ โดยมีการจัดทาบันทึกข้อความกากับติดตาม
ปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ และมีการรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน ดังนี้
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงการ
ทั้งหมด 29 โครงการ ตัวชี้วัดทั้งหมด 94 ตัวชี้วัด ผลการบรรลุเป้าหมาย จานวน 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 19.14
อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 76 คิดเป็นร้อยละ 80.85 พร้อมเสนอต่อกรรมการประจาสานัก ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 วาระที่ 4.1 (1)
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงการ
ทั้งหมด 29 โครงการ ตัวชี้วัดทั้งหมด 94 ตัวชี้วัด ผลการบรรลุเป้าหมาย จานวน 25 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 26.59
อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 70 คิดเป็นร้อยละ 74.46
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงการ
ทั้งหมด 29 โครงการ ตัวชี้วัดทั้งหมด 94 ตัวชี้วัด ผลการบรรลุเป้าหมาย จานวน 94 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผน รอบ 6 เดือน ดังนี้
กองกลาง มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 7.53 อยู่ระหว่างการดาเนินการ 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.61 คะแนน 1.43 และรายงานผลต่อ
กรรมการประจาสานักเพื่อพิจารณา ครั้งที่1/2563 วันที่22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วาระที่ 4.2 (1)
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผน รอบ 9 เดือน ดังนี้
กองกลาง มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ 8 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 61.53 อยู่ระหว่างการดาเนินการ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30.76 คะแนน 3.42
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผน รอบ 12 เดือน ดังนี้
กองกลาง มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จ 13 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 100 คะแนน 4.48
7. นาผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติราชการ ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มีผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน จานวน 7 ตัวชี้วัด โดยผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมาย จานวนทั้ง 7 ตัวชี้วัด
และแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับการดาเนินงานตลอดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยจากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน จานวนทั้งสิ้น 333,000 บาท จากแผนงาน/โครงการจานวน 3 งาน/
โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนานโยบายและแผน จานวน 263,000 บาท
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านนโยบายและแผน จานวน 50,000 บาท
3. งานบริหารนโยบายและแผน จานวน 20,000 บาท
ผลการดาเนินงาน/โครงการกองนโยบายและแผน ดังนี้
กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ.2563 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2564 และ Institutional Repositioning Plan ตามจุดเน้น
เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ซึ่งใช้วิธีการจัดการประชุมแบบ Social
Distancing โดยกาหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันเพื่อเป็นมาตรการป้องกันโรค Covid-19 และแยกเป็นกลุ่มย่อย
จานวน 6 กลุ่ม ดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
2. ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมทอองกาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
3. ด้านการวิจัย ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
4. ด้านการบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอานวยการ
5. ด้านการผลิตและพัฒนาครู ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์
6. ด้านการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
1. มีการกาหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563 และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวชี้วัดเพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงาน โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
- ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ จานวน 18 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ จานวน 9 ตัวชี้วัด
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2. มีการจัดทาแผนงาน/โครงการ ตาม แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
- แผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563 มีจานวน 37 โครงการ มีตัวชี้วัด ทั้งหมด 85 ตัวชี้วัด
3. จัดให้มีการประชุมบุคลากรทุกระดับเพื่อถ่ายทอดแผนฯ ที่ระบุ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
ผู้รับผิดชอบ ไปสู่ระดับหน่วยงาน สู่ระดับบุคคลพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
4. กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 มีผลการ ดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผน รอบ 6 เดือน ดังนี้
มีตัวชี้วัดตามแผน ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด
รอบ 6 เดือน บรรลุผลสาเร็จ 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.4 อยู่ระหว่างการดาเนินการ 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 28.5 และรายงานผลต่อกรรมการประจาสานักเพื่อพิจารณา ครั้งที่1/2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 4
รอบ 12 เดือน บรรลุผลสาเร็จ 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
2.4 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของหน่วยงำน (ถ้ำมี)
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นประจาทุกปี
โดยในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
สายวิชาการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.155 คิดเป็นร้อยละ 83.1
สายสนับสนุน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.455 คิดเป็นร้อยละ 89.1 และมีผลของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
กลุ่มงำน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(สานักงานกองกลาง)
กลุ่มงานธุรการ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานพัสดุ
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานเลขานุการ
กลุ่มงานไฟฟ้าและ
อนุรักษ์พลังงาน
กลุ่มงานอาคารสถานที่

สำยวิชำกำร
4.084

ผลควำมพึงพอใจ
สำยสนับสนุน
4.409

4.311
4.269
4.449
4.355
3.690
3.873
4.382

4.517
4.507
4.710
4.425
4.404
4.274
4.603

3.982

4.244
รวม

ค่ำเฉลี่ยรวม

ระดับควำม
พึงพอใจ

4.24

มาก

4.41
4.38
4.57
4.39
4.04
4.07
4.49

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.11
4.30

มาก
มำก

หน่วยงำนภำยนอก

4.734

29
กองนโยบายและแผนโดยรวม
ระดับ ความพึงพอใจในการให้บริการของกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
3. ช่องทางการติดต่อขอใช้บริการ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
กำรปฏิบัติงำนของกองนโยบำยและแผน

ค่ำเฉลี่ย

ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจ

1.ด้านขั้นตอนการให้บริการ

4.18

83.60

มาก

2.ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ

4.22

84.40

มาก

3.ด้านช่องทางการติดต่อขอใช้บริการ

4.20

84.00

มาก

4.20

84.00

มำก

รวม

กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2562
รำยกำรกำรประเมิน
1. ด้านการจัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
เมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
รวม

ค่ำเฉลี่ย
4.03

ร้อยละ
80.6

ระดับควำมพึงพอใจ
มาก

4.04

80.8

มาก

4.06

81.2

มาก

4.04

80.86

มำก

2.5 ปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
1. ด้านระยะเวลา การติดตามประเมินผลของหน่วยงานที่รายงานผลไม่ทันกาหนดเวลา
2. ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล การเชื่อมโยงรหัสระบบบัญชี 3 มิติ และรหัส GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
ทาให้การเบิกจ่ายต้องมีการแก้ไขข้อมูลในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณและการเปลี่ยนกระทรวง ทาให้รหัสงบประมาณ
เปลี่ยนแปลง ได้รับงบประมาณแผ่นดินพลางก่อน ทาให้เมื่อได้รับเงินงบประมาณประจาปีหมวดรายจ่ายเปลี่ยน วงเงิน
งบประมาณเปลี่ยน รหัสเปลี่ยน ต้องดาเนินการหลายครั้ง ทาให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้

30

ภำพกิจกรรมกองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
โครงการ KPRU ปันสุขให้นะ ร่วมแสดงน้าใจสู่ชุมชนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า

31

กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา 2562

32

จัดโครงการ แห่เทียนจานาพรรษา ประจาปี 2563

33

โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา สานักงานอธิการบดีร่วมกับสานักศิลปะและวัฒนธรรม

34

โครงการอนุรักษ์พลังงาน "KPRU Save Energy Green University"

35

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 28 กรกฎาคม 2563

36

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จฯพระพันปีหลวง ประจาปี 2563

37

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน

38

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน "พนักงานยุคใหม่ ใส่ใจบริการ
สร้างสรรค์ผลงาน บริการที่เป็นเลิศ"

39

โครงการขับขี่ปลอดภัยและจิตบริการ 2563

40

โครงกำรอำสำร่วมใจมหำวิทยำลัยน่ำอยู่
จิตอำสำพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

41

ภำพกิจกรรมกองนโยบำยและแผน

42

ภำพกิจกรรมกองพัฒนำนักศึกษำ
รำชภัฏจิตอำสำ ทำควำมดีด้วยหัวใจ

43

โครงกำรส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอำชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 ปี 2563

44

พิธีไหว้ครู 2563 น้อมใจบูชำ เลิศล้ำคุณค่ำ ศรัทธำคุณครู

45

วันต่อต้ำนยำเสพติด ประจำปี 2563

46
เปิดโลกชมรม ประจำปีกำรศึกษำ 2563

47
โครงกำรรำชภัฏร่วมจิต บริจำคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีกำรศึกษำ 2563

48
พิธีบำยศรีสู่ขวัญ

49
โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ กยศ. ปีกำรศึกษำ 2563

