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7 ตัวชี้วัด ,ร้อยละ 100

บรรลุเป้าหมาย 

 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 
  1. ประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานโดยพิจารณาจากการบรรลุตัวชี้วัด
ในแต่ละแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
  2. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ส านักงานอธิการบดี 
 

ประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานโดยพิจารณาจากการบรรลุตัวช้ีวัด 
ในแต่ละแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวชีว้ัด  
คิดเป็นร้อยละ 72.72  ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 18.18 อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน  
1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 9.09 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กองนโยบายและแผน  มีตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน  7  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100   
 
 
 
 
 
 
  
 
กองพัฒนานักศึกษา มีตัวชี้วัดทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

8 ตัวช้ีวัด ,ร้อยละ 
100

บรรลุเป้าหมาย 

8 ตัวชี้วัด , ร้อย 72.72

2 ตัวชี้วัด , ร้อย 18.18

1 ตัวชี้วัด , ร้อย 9.09

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561  
หน่วยงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ อยู่
ระหว่าง

การ
ด าเนินการ 

  O 
1. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 40% 35.23    
2. จ านวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการ

เผยแพร่ 
3 2    

3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสู่
สถาบันการเรียนรู้ 

5 5    

4. จ านวนงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน 3 8    
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
3.00 3.88    

6. ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 4.10 3.83   O 
7. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.00 4.08    
8. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 

University) 
50 14    

9. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
พลังงาน 

2 3.5    

10. ผลการประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.00 4.11    

11. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินของมหาวิทยาลัย 

82% 91.03    

 

  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561  
  มีตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวชีว้ัด คิดเป็นร้อยละ 72.72   
ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 18.18 อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
9.09 
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ หมายเหตุ 
  

1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการจัดท าแผน 4 5    
2 ระดับคะแนนของการประเมินระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 
4 5    

3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลติ 

4 5    

4 ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานข้อมูล
สารสนเทศ 

4 5    

5 ระดับคะแนนของการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน 

4 4.01    

6 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร 75 82.60    
7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรกองนโยบาย

และแผน 
4 5    

 

  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561  
  ตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ตวัชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน  7  ตวัชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100   
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ หมายเหตุ 
  

1 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 

5 5    

2 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักศึกษา 

5 5    

3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5 5    

4 จ านวนทุนเพื่อการศึกษา 5 5    
5 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่น าความรู้การประกัน

คุณภาพมาใช้ในการด าเนินงานจัดกิจกรรนักศึกษา 
5 5    

6 จ านวนชมรมหรือชุมนุม ที่มีระบบและกลไกตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

5 5    

7 จ านวนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหว่างสถาบันของนักศึกษา 

5 5    

8 ระดับความส าเร็จของการบริการนักศึกษา และ
ศิษย์เก่า 

5 5    

 

  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561  
  ตัวชี้วัดทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 10
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4 โครงการ ,
ร้อยละ 100

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2561  ส านักงานอธิการบดี 
 
 
 

 
กองกลาง ส านกังานอธกิารบดี..มีจ านวนทั้งหมด  35 โครงการ  
  เป็นไปตามแผน จ านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.57 
  ไม่เป็นไปตามแผน  จ านวน 4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน มจี านวนทั้งหมด 4 โครงการ  
เป็นไปตามแผน จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100 
 

 

กองพัฒนานักศึกษามีจ านวนทั้งหมด 45  โครงการ  
เป็นไปตามแผน จ านวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.46  
ไม่เป็นไปตามแผน  จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.54 
จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

38 โครงการ ,ร้อยละ 
92.46

7 โครงการ,ร้อยละ 7.54

31 โครงการ ,ร้อยละ 88.57

4 โครงการ,ร้อยละ 11.42
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ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
  โครงการการเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงาน...กองกลาง ส านักงานอธิการบดี..มีจ านวนทั้งหมด  35 โครงการ  
  เป็นไปตามแผน จ านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.57 
  ไม่เป็นไปตามแผน  จ านวน 4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.42 
 
 
 
 

โครงการ 
แหล่งงบ 

งบประมาณ  
 

คงเหลือ 

 
% การใช้

จ่าย 

ผลการด าเนินการ 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผ่นดิน รวม     
โครงการจดัการความรู ้     14,000 0 100   
โครงการบริหารงานธรุการ     100,000 0 100   
โครงการบริหารจัดการกลุ่มงานเลขานุการ     97,000 262 99.7   
บริหารจดัการงานการเงิน     99,000 0 100   
โครงการบริหารจัดการส านักงานกลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน     20,000 0 100   
โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานท่ี     20,000 0 100   
โครงการอาสาร่วมใจมหาวิทยาลัยน่าอยู่     8,000 0 100   
โครงการแหเ่ทียนพรรษา     5,000 0 100   
โครงการพัฒนา KPRU PARK     200,000 0 100   
โครงการส่งเสริมการจัดท าต าแหนง่ทางวิชาการ     100,000 55,000 45   
โครงการพัฒนาจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร     100,000 13,732.12 86.2   
บริหารจดัการงานการเจ้าหนา้ที่และนิติการ     70,000 40 99.9   
รับสมคัรพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ     150,000 0 100   
โครงการบริหารจัดการงานยานพาหนะ     10,000 0 100   
ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ความรูสู้่ชุมชน (ประชาสัมพันธ์เชิงรุก)     673,314 7,399 98.9   
บริหารจดัการงานประชาสมัพันธ์     78,286 64 99.9   
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โครงการ 
แหล่งงบ งบประมาณ คงเหลือ % การใช้

จ่าย 
ผลการด าเนินการ 

บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผ่นดิน รวม บรรลุ ไม่บรรลุ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานกัสื่อสารองค์กร     9,000 9,000 0   
วารสารประชาสัมพันธ์     120,000 0 100   
โครงการบ ารุงและพัฒนาระบบงบประมาณและระบบอื่นๆ     55,000 0 100   
การบริหารจัดการงานจัดหาวัสด ุ     65,000 0 100   
โครงการบริหารจัดการด าเนินงานพัสด ุ     140,000 0 100   
โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2561     10,000 760 92.4   
โครงการน าเสนอนวัตกรรมของบคุลากรสายสนับสนุน     50,000 0 100   
โครงการเสรมิสร้างศักยภาพผู้บรหิารทุกระดับ     150,000 45,313 69.7   
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน      200,000 75,590 62.2   
โครงการสร้างความสัมพันธ์อาจารย์และบุคลากร     500,000 229,914 54.0   
นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ โครงการส านักงานอธิการบดี     20,000 0 100   
โครงการบริหารจัดการงานกองกลาง ส านักงานอธิการบด ี     70,000 0 100   
โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน 

    12,000 
500 95.8   

โครงการป้องกันอัคคีภยั และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา     35,000 18,120 48.2   
โครงการ Green Office     100,000 1,550 98.4   
โครงการประกันคณุภาพส านักงานอธิการบด ี     35,000 0 100   
โครงการแปลงสาธิตเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง     5,000 0 100   
โครงการพัฒนาบุคลากร     253,000 214,735 15.1   
สนับสนุนการด าเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสยีง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

    
200,000 0.50 100   
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การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี 
โครงการการเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงาน กองนโยบายและแผน มีจ านวนทั้งหมด 4 โครงการ  
  เป็นไปตามแผน จ านวน .......4....... โครงการ คิดเป็นร้อยละ .......100........  
 

โครงการ 
แหล่งงบ 

งบประมาณ คงเหลือ % การใช้
จ่าย 

ผลการด าเนินการ 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 
บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผ่นดิน รวม     

1. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 

 - - -  
259,060 

 
58,750.6 

 
77.33 % 

  

2.งานบริหารนโยบายและแผน  - - - 168,000 155,065 7.70 %   
3. โครงการพัฒนานโยบายและแผน - - -  412,988 75,984 81.60 %   
4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน - - -  87,012 10,520 87.91 %   
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การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี 
 กองพัฒนานักศึกษามีการบริหารเงินงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติงานตามแผนงานและปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของกองพัฒนานักศึกษา โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน  
  
 โครงการการเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงาน.....กองพัฒนานักศึกษา.......มีจ านวนทั้งหมด 45  โครงการ  
  เป็นไปตามแผน จ านวน ........38....... โครงการ คิดเป็นร้อยละ .......92.46.........  
  ไม่เป็นไปตามแผน  จ านวน ...7......... โครงการ คิดเป็นร้อยละ ......7.54......... 
 

โครงการ 
แหล่งงบ 

งบประมาณ 
คงเหลือ % การใช้

จ่าย 
ผลการด าเนินการ 

 
  บรรล ุ ไม่

บรรล ุ
บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผ่นดิน รวม     

1. สร้างแกนน าส าหรับการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE    
   DANCERCISE 2018   (จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ) 

40,000.00  
  

40,000.00 0.00 100   

2. วันต่อต้านยาเสพติดโลก 40,000.00    40,000.00 0.00 100   
3. จัดซื้อเวชภัณฑย์า  100,000.00    99,990.00 10.00 100   
4. จ้างบุคลากรประจ าศูนย์เวชศึกษาป้องกัน  144,120.00    144,120.00 0.00 100   
5. พัฒนาบุคลากร  50,000.00    48,174.00 1,826.00 96.34   
6. บริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา (จัดซื้อวัสดสุ านักงาน) 30,000.00    29,943.00 57.00 99.81   
7. บริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา (พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา) 30,000.00    29,990.00 10.00 100   
8. บริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 
   (พัฒนาระบบการบริการโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

5,000.00    5,000.00 
0.00 100   

9. บริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 
 (ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับงานกิจการและพัฒนานักศึกษา) 

92,500.00    90,436.00 
2,060.00 98.00   
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โครงการ 
แหล่งงบ 

งบประมาณ 
คงเหลือ % การ

ใช้จ่าย 
ผลการ

ด าเนินการ 

 
  บรรล ุ ไม่

บรรล ุ
บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผ่นดิน รวม     

10. จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ภาคปกติ (ก.พ. – ม.ส.) 80,000.00    79,073.00 927.00 98.84   
11. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย  1,492,560.00    1,491,945.00 615.00 100   
12. จ้างแม่บ้านอาคารกิจกรรมนักศึกษา  90,360.00    90,360.00 0.00 100   
13. จ้างแม่บ้านประจ าหอพักนักศกึษา  530,160.00    530,160.00 0.00 100   
14. จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ในการท าความสะอาดหอพักนักศึกษา  60,000.00    59,806.00 194.00 99.67   
15. ปรับปรุงและซ่อมแซมหอพักนักศึกษา 289,840.00    289,720.00 120.00 99.95   
16. ฝึกปฏิบัติภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร  25,000.00    22,616.00 2,384.00 90.46   

17. ปฐมนิเทศและฝึกอบรมจราจรนักศึกษาวิชาทหาร 15,000.00    - 15,000.00 0.00   

18. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 30,000.00    29,430.00 570.00 98.10   
19. ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ 1 และ ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ 2  1,100,000.00    885,100.00 969,200.00 80.46   
20. ราชภัฏลอยกระทง    110,000.00 110,000.00 0.00 100   
21. การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ     40,000.00 40,000.00 0.00 100   

22. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา     (เก็บตัวนักกีฬา)    100,000.00 99,450.00 550.00 99.00   

23. อบรมอาชีพอิสระ    60,000.00 35,430.00 24,570.00 59.05   

24. ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยัให้กับนักศึกษาโดยกระบวนการจดัการความรู้  
(QA.KM) 

  
 80,000.00 

77,560.00 2,440.00 97.00   

25. กองพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษา     5,000.00 - 5,000.00 0.00   

26. คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา     50,000.00 4,7600.00 2,400.00 95.20   

27. ส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม    30,000.00 30,000.00 0.00 100   
28. ส่งเสริมธรรมคุณละจริยธรรมและจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น    40,000.00 31,730.00 8,270.00 79.32   
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โครงการ 
แหล่งงบ 

งบประมาณ 
คงเหลือ % การ

ใช้จ่าย 
ผลการด าเนินการ 

   บรรล ุ ไม่บรรล ุ

บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผ่นดิน รวม     
29. KPRU Mini – Marathon    50,000.00 50,000.00 0.00 100   
30. จัดซื้อวัสดุส านักงาน    30,000.00 30,000.00 0.00 100   
31. วันเอดส์โลก    30,000.00 30,000.00 0.00 100   
32. ราชภัฏร่วมใจต่อต้านยาเสพตดิ    25,000.00 25,000.00 0.00 100   
33. เชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา  พระมหากษตัริย์     30,000.00 30,000.00 0.00 100   
34. ราชภัฏถนนคนเดิน    40,000.00 39,900.00 100.00 100   
35. เยี่ยมบ้านนักศึกษา     50,000.00 6,000.00 44,000.00 12.00   
36. แบ่งบันไออุ่นสู่มิตรภาพชาวดอย     30,000.00 30,000.00 0.00 100   
37. พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน    5,000.00 5,000.00 100.00 100   
38. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานเวช กศ.บป   10,000.00   10,000.00 100.00 100   
39. ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป   8,000.00   3,850.00 4,150.00 48.12   
40. โครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาค กศ.บป  8,000.00   8,000.00 0.00 100   
41. ส่งเสริมประเพณีลอยกระทงไทย นักศึกษา กศ.บป.  20,000.00    - 20,000.00 0.00   
42. บริหารจัดการ อบน.ภาค กศ.บป.  (ซื้อวัสดุส านักงาน)  10,000.00    - 10,000.00 0.00   
43. บริหารจัดการ อบน.ภาค กศ.บป. 
     (พัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป) 

 24,000.00 
  

- 24,000.00 0.00   

44 .จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ภาค กศ.บป. (ก.พ. – ม.ส.)  12,600.00   12,600.00 0.00 100   
45. จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา (บัณฑิต)   3,200.00   - 3,200.00 0.00   
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ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 
 

1. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ปีที่ผ่านมา 
2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2560 
3. การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ปีท่ีผ่านมา 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน 

ผลการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัย ควรมีการผลักดันนโยบายในการ
จัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ส านักงานสี
เขียว (Green Office) และมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green University) เพ่ือลดการใช้พลังงานอย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 

       ในปีงบประมาณ 2561 กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี มีแผนงาน/โครงการส านักงานสีเขียว  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือก าหนดนโยบาย
สิ่งแวดล้อมโครงการส านักงานสีเขียว ประกาศ ณ วันที่ 
15 ธันวาคม 2560 และสมัครเข้าร่วมโครงการในเดือน
มกราคม 2561 โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
สื่อสารการปฏิบัติตามนโยบายและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
วิเคราะห์ได้ 3 ประเด็น คือ ด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านขยะ
จากเศษอาหาร และด้านปริมาณการใช้กระดาษ อย่าง
ต่อเนื่องผ่านช่องทางสื่อสารหลายช่องทาง รวมทั้งจัด
กิจกรรมประชุม ฝึกอบรม กิจกรรม/โครงการนิทรรศการ
ต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ทบทวนติดตาม เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนักในการลดใช้พลังงานน้ า และ
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ได้มีการประเมินโครงการส านักงานสีเขียวระดับพื้นท่ี 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ในระดับดีเยี่ยม และ
ได้รับการตรวจประเมินเพ่ือยืนยันผลการประเมินใน
ระดับเหรียญทอง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 พร้อมทั้ง
จะประกาศผลให้ทราบในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ 
โดยมหาวิทยาลัยมีแผนที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
ภายในอีก 3 ปีข้างหน้า 

2. มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการเร่งรัด ในเรื่องของ
การบริหารงานบุคคล อันได้แก่ การจัดสรร
อัตราก าลังที่ส าคัญและมีความจ าเป็น การอบรม
ให้ความรู้ แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ให้มีความ  

        มีการจัดท ากรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน  
เพ่ือก าหนดความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดอบรม การ
เขียนวิเคราะห์ค่างานและการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก  

ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน 

ผลการด าเนินงาน 

เจริญก้าวหน้าในหน่วยงานที่ตนปฏิบัติ การหาวิธี
ช่วยเหลือในด้านสวัสดิการแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ 
เพื่อให้มีขวัญก าลังใจที่ดีขึ้น 

โดย รศ.สุรชัย ขวัญเมือง เป็นวิทยากร และจัดอบรม 
การจัดท าระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การ
วิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งระบบ โดยคุณบุษยมาศ  แสงเงิน เป็น
วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยรศ.สุรชัย 
ขวัญเมือง ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
กับบุคลากรเกี่ยวกับการเขียนวิเคราะห์ค่างานและการ
ท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สามารถ
วิเคราะห์ค่างานและจัดท าคู่มือเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงข้อบังคับว่า
ด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ฉบับเพ่ิมเติม ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามล าดับ 

3. จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนพัฒนา
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงาน 

ในด้านสวัสดิการ มีสวัสดิการประกันสังคม กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ประกันภัยกลุ่ม การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเพียงพอ สถานที่ท างาน
ที่เป็นสัดส่วนของแต่ละหน่วยงานมีค่าแสงสว่างที่
เพียงพอตรงตามมาตรฐาน ตลอดจนบรรยากาศอาคาร
สถานที่ทั้งภายในภายนอกสะอาด ร่มรื่น เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2560 
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กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ปีการศึกษา

2559 2560



14 
 

 

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 

 
 
   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ส านักงานอธิการบดี 
 

ตัวบ่งชี้ ส านักงานอธิการบดี 
ปีการศึกษา   2559 2560 

  กพน. กนผ. กล. กพน. กนผ. กล. 

  

คะ
แน

น 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
นิ 

1.1 
กระบวนการพัฒนา
แผน 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

1.2 ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร 

4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2.1 บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รบัการ
พัฒนา 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.60 ดีมาก 

2.2 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

No 
ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 

2.3 การพัฒนา
หน่วยงานสู่
องค์การเรียนรู ้

5.00 ดีมาก 0.00 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

5.00 ดีมาก 4.00 ด ี 3.00 พอใช้ 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ส านักงานอธิการบดี 

ปีการศึกษา   2559 2560 

  กพน. กนผ. กล. กพน. กนผ. กล. 

 ร
วม

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ทุก

ตัว
บ่ง

ชี้/
 ผ

ลก
าร

ปร
ะเม

นิ 
 

4.8
8 

ดีม
าก

 

4.4
0 ดี 4.7
8 

ดีม
าก

 

4.7
9 

ดีม
าก

 

4.5
0 ดี 4.8
7 

ดีม
าก

 

 9 ตัว  10 ตัวบ่งชี ้ 10 ตัวบ่งชี ้ 9 ตัว  
10 ตัว
บ่งชี ้ 10 ตัวบ่งชี ้
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ตัวบ่งชี้  กพน. กนผ. กล. กพน. กนผ. กล. 

ปีการศึกษา   
คะ

แน
น 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
นิ 

2.4 ระบบบริหาร
ความเสีย่ง 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2.5 ระบบ
บริหารงานคณุภาพ 

5.00 ดีมาก 4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2.6 ระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 

3.1 ระดับความพึง
พอใของ
ผู้รับบริการ 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.04 ด ี 4.13 ด ี 4.13 ด ี 4.10 ด ี

3.2 ระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณ 

No 
ไม่รับ
การ

ประเมิน 
5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 

3.3 ระบบพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

No 
ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
5.00 ดีมาก No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
5.00 ดีมาก 

3.4 ระดับความพึง
พอใจของการ
ให้บริการผ่าน
ระบบเครือข่าย 

No 
ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 

3.5 สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

No 
ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
3.6 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

No 
ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้  กพน. กนผ. กล. กพน. กนผ. กล. 

ปีการศึกษา   
คะ

แน
น 

ผล
กา

รป
ระ

เม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

รป
ระ

เม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

รป
ระ

เม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

รป
ระ

เม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

รป
ระ

เม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

รป
ระ

เม
นิ 

3.7 
กระบวนการพัฒนา
งานบริการ
สารสนเทศด้วย
ระบบคณุภาพ
มาตรฐาน ISO 
9001 : 2015 

No 
ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 

3.8 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

No 
ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 

3.9 การบรหิาร
จัดการบริการ
วิชาการ 

No 
ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 

3.10 ระบบก ากับ
การประกัน
คุณภาพหลักสตูร
และคณะ 

No 
ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 

3.11 การสร้าง
นวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน
สนับสนุน 

No 
ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 

3.12 ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

No 
ไม่รับ
การ

ประเมิน 
5.00 ดีมาก No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
5.00 ดีมาก No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้  กพน. กนผ. กล. กพน. กนผ. กล. 

ปีการศึกษา   

คะ
แน

น 

ผล
กา

รป
ระ

เม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

รป
ระ

เม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

รป
ระ

เม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

รป
ระ

เม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

รป
ระ

เม
นิ 

คะ
แน

น 

ผล
กา

รป
ระ

เม
นิ 

3.13 ระบบและ
กลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

No 
ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 

3.14 ระบบการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาต ิ

No 
ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 

 3.16 กระบวนการ
ส่งเสริมคณุภาพ
การท าวิทยานิพนธ ์

No 
ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 
No 

ไม่รับ
การ

ประเมิน 

 รวมคะแนนเฉลี่ย
ทุกตัวบ่งชี้/ ผล
การประเมิน  

4.88 ดีมาก 4.40 ดี 4.78 ดีมาก 4.79 ดีมาก 4.50 ดี 4.87 ดีมาก 

 9 ตัวบ่งช้ี 10 ตัวบ่งชี้ 10 ตัวบ่งชี้ 9 ตัวบ่งช้ี  10 ตัวบ่งชี้ 10 ตัวบ่งชี้ 
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การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก(Strategy : S)  
1. ความเสี่ยง เรื่อง การด าเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดท าให้
ไม่ได้รับรองผลการประเมิน รอบ 12 เดือน มีความก้าวหน้าร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามแผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ความเสี่ยงเรื่อง ผลงานการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 40  
ของปี 2561 รอบ 12 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 90% ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร (Operation : O) 
1. ความเสี่ยง เรื่อง จ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอต าแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน รอบ 12 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 100% ซ่ึงเป็นไปตามแผน 
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2. ความเสี่ยง เรื่อง คุณภาพของน้ าไม่ได้มาตรฐาน รอบ 12 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 100% ซ่ึงเป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C) 
 

1.ความเสี่ยง เรื่อง บุคลากรขาดความเข้าใจในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ใหม่ รอบ 12 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 100% ซึง่เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 
ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคคล (Operational Risk : O) ได้แก่ความเสี่ยง เรื่อง กระบวนการ 
คิดต้นทุนต่อหลักสูตร อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการคิดวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรยังไม่ทราบถึง
กระบวนการคิดค านวณต้นทุนต่อหน่วย รอบ 12 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 80% ความเสี่ยงต่อเนื่อง 
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กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational : O)  
1. เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาถูกยกเลิก รอบ 12 เดือน มีความก้าวหน้าร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เรื่อง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านนักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลการร่วมแข่งขัน 
รอบ 12 เดือน มีความก้าวหน้าร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เรื่อง นักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม รอบ 12 เดือน มีความก้าวหน้า 
ร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามแผน 
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  ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) กองกลาง ส านักงาน 

อธิการบดี 
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน  เพ่ือรับผิดชอบการจัดท าการบริหารความเสี่ยง  
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประจ าส านักงานอธิการบดี ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร
เรียนและอ านวยการ เพ่ือท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  ซึ่งระบุประเด็นความเสี่ยง
เป็นจ านวน 3 ด้านจากการประชุมสามารถสรุปความเสี่ยงและผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  
ได้ดังนี ้

1. ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก(Strategy : S) ได้แก่  
1.1 ความเสี่ยงเรื่อง การด าเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่

ก าหนดท าให้ไม่ได้รับรองผลการประเมิน  มีระดับความเสี่ยง 20 อยู่ในระดับสูง เป็นความเสี่ยงอันดับที่ 1  
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน  
มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งวัฒนธรรม โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ 
             1) จัดท านโยบายสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชนทราบ 

           2) จัดส่งแบบตรวจประเมินเบื้องต้นตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวส่งไปยังกรมสิ่งแวดล้อม 
           3) จัดท าข้อปฏิบัติทั้ง 7 หมวดของส านักงานสีเขียวให้กับบุคลากรภายในอาคาร 14 
           4) ด าเนินการให้บุคลากรภายในอาคาร 14 ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
           5) รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 

         จากผลการด าเนินตามแผนควบคุมความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงสูงมาก(20) ส่งผลให้ระดับความเสี่ยง
ลดลง คือ ระดับความเสี่ยงสูง(15) และสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ซ่ึงรายงานความก้าวหน้าตามรอบ
ปีงบประมาณโดยรอบความก้าวหน้า รอบ 12 เดือน มีความก้าวหน้าร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามแผน  
และมีแนวทาง/มาตรการด าเนินงานในปีถัดไป ดังนี้ 

1) การทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมของฝ่ายบริหาร 
2) การขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมและเห็นเป็นที่ประจักษ์ เช่น มาตรการการลด

ใช้พลังงาน มาตรการการใช้น้ า 
3) โครงการต่อเนื่องจากปัญหาที่ท าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณมากให้

ต่ าลง ในด้านของไฟฟ้า 
4) การปฏิบัติตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวเพ่ือรักษาระดับการด าเนินงานในระยะเวลา 3 ปี 

1.2 ความเสี่ยงเรื่อง ผลงานการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 40 ของปี 2561 มีระดับความเสี่ยง 12 อยู่ในระดับสูง เป็นความเสี่ยงอันดับที่ 5 ซึ่งสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ  
            1) จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์วิธีการ
ประเมินของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 
            2) จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
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3) การด าเนินการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งของสายสนับสนุน 
3.1)  การจัดท าระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสู่

ต าแหน่งของบุคลากร สายสนับสนุนทั้งระบบ  จ านวน 5 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการ 
ในการวิเคราะห์ค่างาน 

3.2)  การจัดท าวิเคราะห์ค่างานและคู่มือปฏิบัติงานหลัก โดยแต่ละครั้งก าหนดขั้นตอน
และวิธีการในการวิเคราะห์ค่างานและการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก(ก าหนดจัดโครงการวันที่ 20-22 ส.ค. 61) 
            4) ก ากับติดตามการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน 
            5) มีบุคลากรด าเนินการยื่นแบบวิเคราะห์ค่างาน จ านวน 2 คน และจัดตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือประเมินต าแหน่ง 

      จากผลการด าเนินตามแผนควบคุมความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงสูง(12) ซึ่งส่งผลให้ระดับ
ความเสี่ยงเท่าเดิม คือ ระดับความเสี่ยงสูง(12) และไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ต้อง
หาแนวทางและด าเนินการแก้ไขต่อไป รายงานความก้าวหน้า รอบ 12 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 90% ซ่ึงไม่
เป็นไปตามแผน และมีแนวทาง/มาตรการด าเนินงานในปีถัดไป ดังนี้ 

มีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการจัดอบรม
ให้กับบุคลากร ดังนี้   

1) การจัดท าระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่ง
ของบุคลากร สายสนับสนุนทั้งระบบ จ านวน 5 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการ
วิเคราะห์ค่างาน 

2) การจัดท าวิเคราะห์ค่างานและคู่มือปฏิบัติงานหลัก โดยแต่ละครั้งก าหนดขั้นตอนและ
วิธีการในการวิเคราะห์ค่างานและการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก  

 
2. ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร (Operation : O) ได้แก่  

2.1 ความเสี่ยง เรื่อง จ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอต าแหน่งทางวิชาการน้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน มีระดับความเสี่ยง 16  อยู่ในระดับสูง เป็นความเสี่ยงอันดับที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแผนงาน/
กิจกรรม คือ  
          1) จัดประชุมท าความเข้าใจกับอาจารย์ 
          2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท าผลงานทางวิชาการ 
          3) คณาจารย์สามารถติดต่อขอค าแนะน าจากงานเลขานุการฯ  

      จากผลการด าเนินตามแผนควบคุมความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงสูง(16) ซึ่งส่งผลให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลง คือ ระดับความเสี่ยงปานกลาง(9) และสามารถควบคุมความเสี่ยงได้  รายงานความก้าวหน้า
รอบ 12 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 100% ซ่ึงเป็นไปตามแผน และมีแนวทาง/มาตรการด าเนินงานในปีถัดไป 
ดังนี้ 

1) จัดประชุมท าความเข้าใจกับอาจารย์ 
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท าผลงานทางวิชาการโดยมีโครงการจัดประชุมและอบรม 

ให้คณาจารย์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
2.2 ความเสี่ยง เรื่อง คุณภาพของน้ าไม่ได้มาตรฐาน มีระดับความเสี่ยง 20 อยู่ในระดับสูงมาก  

เป็นความเสี่ยงอันดับที่ 2 โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าดิบเพ่ือผลิต
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น้ าประปาให้ได้มาตรฐานความสะอาด และจากผลการด าเนินตามแผนควบคุมความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงสูง
มาก(20) ซึ่งส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลง คือ ระดับความเสี่ยงสูง(12) และสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 
รายงานความก้าวหน้า รอบ 12 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 100% ซ่ึงเป็นไปตามแผน และมีแนวทาง/
มาตรการด าเนินงานในปีถัดไป คือ การจัดท าปฏิทินและวางแผนการซื้อสารเคมีส าหรับการผลิตน้ าประปา 
เพ่ือให้มีสารเคมีพร้อมในการใช้งาน 

 
3. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C) ได้แก่ 

3.1 ความเสี่ยง เรื่อง บุคลากรขาดความเข้าใจในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ใหม่ มีระดับความเสี่ยง 15 อยู่ในระดับสูง เป็นความเสี่ยง
อันดับที่ 4 ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานในด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารเพ่ือตอบสนอง
นโยบายการด าเนินงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ  

1) แจก (เอกสาร)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
           2) การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/   ประชุม/สัมมนาเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
           3) จัดท าคู่มือวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560     

       จากผลการด าเนินตามแผนควบคุมความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงสูง(15) ซึ่งส่งผลให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลง คือ ระดับความเสี่ยงปานกลาง(5) และสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ รายงานความก้าวหน้า
รอบ 12 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 100% ซ่ึงเป็นไปตามแผน และมีแนวทาง/มาตรการด าเนินงานในปีถัดไป 
ดังนี้ 

1) ศึกษาความต้องการการพัฒนาจากผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 
2) จัดอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม หรือประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของ

ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 
3) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพัสดุอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน 
ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้หากความเสี่ยงใดที่ไม่ลดลง

ขอให้จัดท ามาตรการอย่างรัดกุมในปีถัดไป 
แนวทางการด าเนินการในปถีัดไป 
น าความเสี่ยงที่ไม่ลดลงจากความเสี่ยงเดิม มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบและกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงด าเนินการควบคุมความเสี่ยงต่อไป 
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ภาพกิจกรรมประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 



25 
 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ด้านการปฏิบัติงาน 1.งานดูแลระบบประปาและการก าจัดน้ าเสียของมหาวิทยาลัยฯ ความเสี่ยง เรื่อง ระบบการจัดการคุณภาพน้ าเสียของมหาวิทยาลัย 
                           ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  
       2.งานสารสนเทศ ความเสี่ยง เรื่อง อุปกรณ์และระบบข้อมูลสารสนเทศเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากอุบัติภัย 
 
ด้านกฎระเบียบ 1.การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ GFMIS  ความเสี่ยง เรื่อง ข้อมูลที่น าเข้าในระบบGFMIS ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ  
                         ข้อบังคับ หรือข้อก าหนด ท าให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน  
            2.การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ความเสี่ยง เรื่อง 1. ข้อมูลที่น าเข้าในระบบe-GP ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 
                        ตามที่ก าหนด ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อก าหนด ท าให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน  ความเสี่ยง เรื่อง  2. งบประมาณตกไปเนื่องจาก 
                      ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP 
 
 
 

แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Project) 
งานประจ า (Routine) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการมหาวิทยาลัยให้ 
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มี 
ธรรมาภิบาล และเป็น 
องค์กรแห่งนวัตกรรม 
 

งานดูแลระบบประปาของ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สามารถผลิตและจ่ายน้ าประปา
ให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้งาน
ภายในมหาวิทยาลัยฯ และมีคุณภาพ
ของน้ าที่ได้มาตรฐาน 

ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ค่า
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
จากอาคาร 

ผ่านการรับรอง 80 % 

แบบ RM-1 
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ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการมหาวิทยาลัยให้ 
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มี 
ธรรมาภิบาล และเป็น 
องค์กรแห่งนวัตกรรม 
 

โครงการบริหารจัดการด าเนินงาน
พัสดุ 

1. เพ่ือให้ได้วัสดุส าหรับใช้ประกอบใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไป
ตามแผนการจัดหาพัสดุ และตาม
แผนงาน/โครงการของมหาวิทยาลัยฯ 
2. เพ่ือให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับ
ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายได้สมบูรณ์ครบถ้วน 
3. เพ่ือให้ได้วัสดุในการจัดท า
สติ๊กเกอร์ในการติดหมายเลขครุภัณฑ์ 
4. เพ่ือใช้ในการบริหารและด าเนินงาน
ของงานพัสดุ 

เชิงปริมาณ 
1. มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
2 มีแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปี 
งบประมาณ 2562 
เชิงคุณภาพ 
1.ด าเนินการตามแผนการพัฒนา
งานพัสดุ 
เชิงเวลา       
1.การด าเนินงานของงานพัสดุ
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

 
100 (ร้อยละ) 

 
1 (แผน) 

 
 
 

1 ปีงบประมาณ 
 
 

1 ปีงบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการมหาวิทยาลัยให้ 
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มี 
ธรรมาภิบาล และเป็น 
องค์กรแห่งนวัตกรรม 

งานสารสนเทศ เพ่ือบริหารจัดการที่เป็นระบบและ 
มีความรวดเร็วในการบริหารจัดการ 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่
สื่อสาร นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บุคลากรมีความ 
พึงพอใจ 3.00 

 
 
 
 
 



27 
 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพื่อ)/เป้าหมาย 

 
(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 

 
(3) 

สถานะ 
ปัจจุบัน 

 
(4) 

Risk 
ID 
 

(5) 

ความเส่ียง 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเส่ียง 

 
(7) 

ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบ โอกาสที่
จะเกิด 

(L) 
(10) 

ผล 
กระทบ 

(C) 
(11) 

ระดับ
ความ
เส่ียง 
(12) 

ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางอ้อม 

(8) (9) 

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Project : P) 

งานประจ า (Routine : R) 

1.งานดูแลระบบประปาและการก าจัด
น้ าเสียของมหาวิทยาลัยฯ 

เพื่อให้สามารถ
ผลิตและจ่าย
น้ าประปาให้
เพียงพอต่อ
ปริมาณการใช้งาน
ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 
และมีคุณภาพของ
น้ าที่ได้มาตรฐาน 

 นายเพ่ง 
 วศินวงศ์สว่าง 
 นายวทัญญ ู
 สังข์ค า 
 นางสาวกช
พรรณ 
 พงษ์พยัคเลิศ 
 

มีการตรวจวัด
คุณภาพของน้ า
เสียในบริเวณ
มหาวิทยาลัยแล้ว 

O1 ระบบการ
จัดการคุณภาพ
น้ าเสียของ
มหาวิทยาลัย
ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operation 
: O) 

คุณภาพน้ า
ทิ้งไม่
เป็นไปตาม
ข้อ
กฎหมาย
ก าหนด 

เกิด
มลภาวะ
ทั้งทางน้ า
และทาง
อากาศ
ภายใน
มหาวิทยา
ลัย 

มีการปล่อย
น้ าเสียลงสู่
แม่น้ า
สาธารณะ
อย่าง
ต่อเนื่อง ท า
ให้แม่น้ ามี
การปนเปื้อน 

มหาวิทยาลั
ยเป็น
แหล่งก าเนิด
น้ าเสียขนาด
ใหญ่ของ
ชุมชนและ
เกิด
ภาพลักษณ์
ที่ไม่ดีต่อ
ชุมชน 

L2.4 = 3 C9=5 15 
(สูง) 

 

2.การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ  
GFMIS  

1. เพื่อด าเนินการ
จัดหาและส่งเร่ือง
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
แผ่นดินตามที่
กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบ 
เกศกนก  
นุจรีย์  
ธนิสรณ์  
ยอดสร้อย   
วิเชษฐ  
ผู้ช่วย
ด าเนินการ 
ปวีณณัฎฐ ์
สันติพงษ์    
ศราวุธ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

C1 1.ข้อมูลที่
น าเข้าใน
ระบบ 
GFMIS ไม่
ถูกต้อง/       
ไม่ครบถ้วน
ตามที่ก าหนด  
ไม่เป็นไปตาม
กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ 
หรือ

ด้านกลยุทธ์  
และ
เหตุการณ์
ภายนอก(S),    
ด้านการ 
ปฏิบัติงาน  
บุคลากร 
และ 
ทรัพยากร(O) 
และด้านการ 

1.นโยบาย
การ 
ด าเนินงาน
ของ 
กรมบัญชี 
กลาง 
ก าหนดให้
น าข้อมูล
จัดซื้อ    
จัดจ้างที่มี
วงเงิน 

1.บุคลากร 
ขาดทักษะ
และ 
ความ
ช านาญ 
เฉพาะ
ด้าน 

เกิดความ
ยุ่งยากใน
การ 
ด าเนินงาน 
ไม่สามารถ
เข้าใช้งาน
ระบบ 
GFMIS ได้ 
เนื่องจาก
ระบบของ
กรมบัญชีกล

ด าเนินการ 
ไม่เป็นไป
ตาม
ก าหนดเวลา 
2.ส่งเร่ือง
เบิกจ่าย
ล่าช้า 
เนื่องจากไม่
สามารถ
ด าเนินการ

3 (L 2.1) 4 (C9) 12(สูง) 

แบบ RM-2 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพื่อ)/เป้าหมาย 

 
(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 

 
(3) 

สถานะ 
ปัจจุบัน 

 
(4) 

Risk 
ID 
 

(5) 

ความเส่ียง 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเส่ียง 

 
(7) 

ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบ โอกาสที่
จะเกิด 

(L) 
(10) 

ผล 
กระทบ 

(C) 
(11) 

ระดับ
ความ
เส่ียง 
(12) 

ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางอ้อม 

(8) (9) 

ข้อก าหนด 
ท าให้การ
เบกิจ่ายไม่
เป็นไปตาม
แผน  
 
 
 

ปฏิบัติตาม
กฎ    
ระเบียบ  
ข้อบังคับ(C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งแต่ 
5,000  
เป็นต้นไป  
2.ระบบ 
ปฏิบัติการ
และ/หรือ
แหล่งก าเนิ
ดไฟฟ้า
ขัดข้อง 
หรือ
แรงดัน 
ไฟฟ้าไม่
คงที่ 
3.พระราช 
บัญญัติ 
การจัดซ้ือ    
จัดจ้างและ  
การบริหาร 
พัสดุ
ภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
เป็นเรื่อง
ใหม่ที่เร่ิม
ใช้เพียงปี
กว่า 

างขัดข้อง
หรือไม่
สามารถ 
ใช้งานได้
อย่าง
ต่อเนื่อง 
บุคลากรต้อง
ศึกษาและ
ท าความ
เข้าใจกับ
พระราชบัญ
ญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 
เพิ่มเติม  
 

บันทึกข้อมูล
ได้ 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพื่อ)/เป้าหมาย 

 
(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 

 
(3) 

สถานะ 
ปัจจุบัน 

 
(4) 

Risk 
ID 
 

(5) 

ความเส่ียง 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเส่ียง 

 
(7) 

ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบ โอกาสที่
จะเกิด 

(L) 
(10) 

ผล 
กระทบ 

(C) 
(11) 

ระดับ
ความ
เส่ียง 
(12) 

ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางอ้อม 

(8) (9) 

3.การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ
การจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ e-GP  

1.เพื่อด าเนินการ
ตาม 
ระเบียบก าหนด 
2. เพื่อด าเนินการ
ตาม 
นโยบาย 
กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบ 
เกศกนก  
นุจรีย์  
ธนิสรณ์  
ยอดสร้อย   
วิเชษฐ / 
เจ้าหน้าที่
หรือ
ผู้ปฏิบัติงาน
ระบบ e-GP
ของ
หน่วยงาน
คณะ/ศูนย์/
ส านัก 
ผู้ช่วย
ด าเนินการ 
ปวีณณัฎฐ์
สันติพงษ์    
ศราวุธ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด้าน
กฎร
ะเบีย
บ 
C2 

1.ข้อมูลที่
น าเข้า 
ในระบบ 
e-GP ไม่
ถูกต้อง/       
ไม่ครบถ้วน
ตามที่ก าหนด 
ไม่เป็นไปตาม
กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ 
หรือ
ข้อก าหนด 
ท าให้การ
เบิกจ่ายไม่
เป็นไปตาม
แผน  
2งบประมาณ
ตกไป
เนื่องจาก
ความ 
ผิดพลาด 
ในการ 
ปฏิบัติงาน
ของ  
เจ้าหน้าที ่
ผู้เกี่ยวข้อง
กับการ 

ด้านกลยุทธ์  
และ
เหตุการณ์
ภายนอก(S),    
ด้านการ 
ปฏิบัติงาน  
บุคลากร 
และ 
ทรัพยากร(O) 
และด้านการ 
ปฏิบัติตาม
กฎ    
ระเบียบ  
ข้อบังคับ(C) 
 

1.มีการ 
เปลี่ยนแป
ลงระเบียบ  
หนังสือเวีย
น และ
หนังสือสั่ง 
การที่
เกี่ยวขอ้ง 
กับการ 
ปฏิบัติงาน
พัสด ุ
บ่อยครั้ง 
2.ระบบ
ระบบ 
ของ 
กรมบัญชี 
กลาง 
ขัดข้อง 
หรือ 
ระบบ
เครอืข่าย
อินเตอร์ 
เน็ตมี
ปัญหา
บ่อยครั้ง 
3.มีการ
เปลี่ยนแป

บุคลากร
ขาดทักษะ
และความ
ช านาญใน
การ
ปฏิบัติงาน 
จัดซื้อจัด
จ้าง ระบบ 
e-GP 

1.บุคลากร
ต้องศึกษา
และท าความ
เข้าใจกับ
พระราชบัญ
ญัติ การ
จัดซื้อ จัด
จ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ      
พ.ศ.2560 
และขั้นตอน
การ
ปฏิบัติงาน 
จัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบ e-
GP/  
e-bidding  
เพิ่มเติม 
2.ไม่สามารถ
ซ้ือแบบหรือ 
ไม่สามารถ   
ยื่นซองได้
ตาม
ก าหนดเวลา 
3..ขั้นตอนมี 

1.ด าเนินการ 
ไม่เป็นไป
ตาม
ก าหนดเวลา 
2.เกิดความ
ยุ่งยาก 
ในการ
ด าเนินงาน 
3.ส่งเร่ือง
เบิกจ่าย
ล่าช้า 
เนื่องจากไม่
สามารถ
ด าเนินการ
บันทึกข้อมูล
ได้ 
 

3(L 2.1) 4(C9) 12(สูง) 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพื่อ)/เป้าหมาย 

 
(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 

 
(3) 

สถานะ 
ปัจจุบัน 

 
(4) 

Risk 
ID 
 

(5) 

ความเส่ียง 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเส่ียง 

 
(7) 

ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบ โอกาสที่
จะเกิด 

(L) 
(10) 

ผล 
กระทบ 

(C) 
(11) 

ระดับ
ความ
เส่ียง 
(12) 

ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางอ้อม 

(8) (9) 

ด าเนินงาน
จัดซื้อ 
จัดจ้างระบบ 
e-GP 
 

ลงความ
ต้องการ
ของผู้ใช้
ข้อมูล 
4.
แหล่งก าเนิ
ดไฟฟ้า
ขัดข้อง 
หรือ
แรงดัน 
ไฟฟ้าไม่
คงที่ 

มากท าให้
เกิด 
ความล่าช้า 
ไม่เป็นไป
ตาม
แผนงาน/
โครงการ 

4.งานสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบและ 
มีความรวดเร็วใน
การบริหารจัดการ 

นางสาวอุทุมพร  
สอนบุญเกิด 
นายอธิวัฒน์  
ศรีพุก 

มีการส ารอง
ข้อมูลสารสนเทศ
ลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

O2 อุปกรณ์และ
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ
เสียหายหรือ
สูญหาย
เนื่องจาก
อุบัติภัย 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operation 
: O) 

ระบบไฟฟ้า
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
ขัดข้อง
เนื่องจากภยั
ธรรมชาติ 

แผน
ป้องกัน
อุบัติภัย
และแก้ไข
ปัญหาจาก
ภัยพิบัติ
ต่าง ๆ 
ของ
มหาวิทยา
ลัยยังไม่
ชัดเจน  

ข้อมูล
สารสนเทศ
ขององค์กรสูญ
หายทั้งหมด 

ไม่สามารถ
สืบค้นข้อมูล
ได้ 

L2.4=2 C3=5 10 
(สูง)  
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แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 
 

งานของฝ่ายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

L 
(2) 

C 
(3) 

ระดับความเสี่ยง 
(4) 

ล าดับความเสี่ยง 
(5) 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
(6) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
(7) 

งานดูแลระบบประปาและการก าจัดน้ าเสียของ
มหาวิทยาลยัฯ 
ความเสีย่ง = ระบบการจัดการคณุภาพน้ าเสียของ
มหาวิทยาลยัไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน 
ประเภทความเสี่ยง = ด้านการปฏบิัติงาน  

L2 = 3 C4=4 12 
ความเสีย่ง 

สูง 

1 ความเสีย่ง 
สูง 
 

ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat) 

2.การปฏิบัติงานจดัซื้อจัดจา้ง ระบบ GFMIS  
ความเสีย่ง = ข้อมูลที่น าเข้าในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้อง/
ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด ไมเ่ป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือข้อก าหนด ท าให้การเบิกจ่ายไมเ่ป็นไปตาม
แผน  ประเภทความเสี่ยง =ด้านกฎระเบียบ 

3(L 2.1) 4(C9) 12 (สูง) 1 ปานกลาง ควบคุมความเสี่ยง(Treat) 

3.การปฏิบัติงานจดัซื้อจัดจา้ง ระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ 
อิเล็กทรอนิกส์ e-GP ความเสี่ยง = 
1.ข้อมูลที่น าเข้าในระบบ e-GP ไม่ถูกต้อง/ไมค่รบถ้วนตามที ่
ก าหนด  ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ หรือ 
ข้อก าหนด ท าให้การเบิกจ่ายไมเ่ปน็ไปตามแผน  
2.งบประมาณตกไป เนื่องจากความผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานจัดซื้อ 
จัดจ้างระบบ   e-GP ประเภทความเสี่ยง =ด้านกฎระเบียบ 

3(L 2.1) 4(C9) 12 (สงู) 1 ปานกลาง ควบคุมความเสี่ยง(Treat) 

งานสารสนเทศ 
ความเสีย่ง = อุปกรณ์และระบบขอ้มูลสารสนเทศเสียหาย
หรือสูญหายเนื่องจากอุบัตภิัยประเภทความเสี่ยง = ด้านการ
ปฏิบัติงาน  

L2.4=2 C3=5 10 
สูง 
 

3 ปานกลาง การควบคุมความเสี่ยง 
(Treat) 

แบบ RM-2-1 
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แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์/

ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
งานดูแลระบบประปาและ
การก าจัดน้ าเสียของ
มหาวิทยาลยัฯ 

ระบบการจัดการ
คุณภาพน้ าเสียของ
มหาวิทยาลยัไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน 

ภายนอก : การปล่อย
น้ าเสียลงสู่แม่น้ า
สาธารณะ 
ภายใน : ระบบการ
ก าจัดน้ าเสียของ
มหาวิทยาลยั 

ควบคุมความเสี่ยง 1.น าเสนอโครงการปรับปรุงระบบ
บ าบัดน้ าเสียต่อมหาลยัฯ เพื่อขอ
งบประมาณ 
2. ด าเนินการจดัหาผูร้ับจ้างตาม
ระเบียบพสัด ุ
3.ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียภายใน
มหาวิทยาลยั 
4.ตรวจสอบคณุภาพน้ าหลังตดิตั้ง
ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง 
 นายวทัญญู สังข์ค า 
 น.ส.กชพรรณ 
 พงษ์พยัคเลิศ 
 

1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กันยายน 2562 

2.การปฏิบัติงานจดัซื้อจัด
จ้าง ระบบ GFMIS 

ข้อมูลที่น าเข้าใน
ระบบ GFMIS ไม่
ถูกต้อง/  ไม่ครบถ้วน
ตามที่ก าหนด ไม่
เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือข้อก าหนด ท าให้
การเบิกจ่ายไมเ่ป็นไป
ตามแผน 

ปัจจัยภายนอก 
1.นโยบายการ
ด าเนินงานของ
กรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้น าข้อมูล
จัดซื้อ   จัดจ้างที่มี
วงเงินตั้งแต่ 5,000 
เป็นต้นไป  
2.ระบบปฏิบตัิการ 
และ/หรือแหล่งก าเนิด
ไฟฟ้าขัดข้อง หรือ
แรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 
 

ควบคุมความเสี่ยง
(Treat) 

ช้ีแจงเกี่ยวกับการน าข้อมูลเข้า
ระบบ GFMIS ของกรมบ ญชีกลาง
เพื่อท าความเข้าใจกับวิธีการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เข้าให้แก่
บุคลากร ซึ่งจะท าหลายช่องทาง 
ดังนี ้
1.ประชุม ช้ีแจงแนวทางการ
ตรวจสอบและด าเนินการจัดท า
ข้อมูลหลักผู้ขาย หรือ 
2.จัดท าเป็นบทความในจดหมาย
ข่าวของงานพัสดุเพื่อเผยแพร่ให ้

ผู้รับผิดชอบ 
เกศกนก  
นุจรีย์  
ธนิสรณ์  
ยอดสร้อย   
วิเชษฐ  
ผู้ช่วยด าเนินการ
ปวีณณฎัฐ ์
สันติพงษ์    
ศราวุธ 

1 ต.ค. 61 – 30 
ก.ย. 62 

แบบ RM 3 
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โครงการตามยุทธศาสตร์/
ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
  3.พระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 เป็นเรื่อง
ใหม่ท่ีเริ่มใช้เพียงปีกว่า 
ปัจจัยภายใน 
1.บุคลากรขาดทักษะ
และความช านาญ
เฉพาะด้าน 

 บุคลากรและผู้สนใจทราบ และ
น าเสนอผา่น กบ. หรือ 
3. จัดท าเป็นเอกสารส าหรับแจก
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง เพื่อ
ไว้ใช้ในการจัดท าข้อมูลในการ
น าเข้าระบบ GFMIS 
 

  

3.การปฏิบัติงานจดัซื้อจัด
จ้าง ระบบการจดัซื้อจัด
จ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 
e-GP 

1.ข้อมูลที่น าเข้าใน 
ระบบ e-GP ไม่ถูกต้อง/       
ไม่ครบถ้วนตามที ่
ก าหนดไม่เป็นไปตามกฎ  
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ 
ข้อก าหนด ท าให้การ 
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม 
แผน  
2.งบประมาณตกไป  
เนื่องจากความ 
ผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงานของ  
เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง 
กับการด าเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างระบบ    
e-GP 

ปัจจัยภายนอก 
1.มีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบ หนังสือเวียน 
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานพัสดุ
บ่อยครั้ง 
2.ระบบระบบของ
กรมบัญชีกลางขัดข้อง 
หรือระบบเครือข่าย 
อินเตอร์เนต็มีปัญหา
บ่อยครั้ง 
3.มีการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูล 
 

ควบคุมความเสี่ยง
(Treat) 

ช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจ้างระบบ การจัดซื้อจดั
จ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 
เพื่อท าความเข้าใจกับวิธีการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เข้าให้แก่
บุคลากร ซึ่งจะท าหลายช่องทาง 
ดังนี ้
1.ช้ีแจงรายละเอยีดให้แก่
คณะกรรมการก าหนด TOR/
คุณลักษณะ/แบบรูปรายการพัสดุ 
ให้ก าหนดให้ละเอียด ถี่ถ้วน 
ครอบคลมุ เพื่อไม่ให้เกดิการ
ยกเลิกเรื่องจัดซื้อจัดจ้างบ่อยครั้ง  
 

ผู้รับผิดชอบ 
เกศกนก  
นุจรีย์  
ธนิสรณ์  
ยอดสร้อย   
วิเชษฐ / 
เจ้าหน้าท่ีหรือ
ผู้ปฏิบัติงานระบบ e-
GPของหน่วยงาน
คณะ/ศูนย/์ส านัก 
ผู้ช่วยด าเนินการ 
ปวีณณฎัฐ ์
สันติพงษ์  ศราวุธ 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 
62 
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โครงการตามยุทธศาสตร์/
ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
  4.แหล่งก าเนิดไฟฟ้า

ขัดข้อง หรือ
แรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 
ปัจจัยภายใน 
บุคลากรขาดทักษะ
และความช านาญใน
การปฏิบัติงาน 
จัดซื้อจัดจ้าง ระบบ e-
GP 

 และให้ทันก าหนดเวลาตาม
แผนงาน/โครงการ 
2.จัดท าเป็นบทความในจดหมาย
ข่าวของงานพัสดุเพื่อเผยแพร่ให้
บุคลากรและผู้สนใจทราบ และ
น าเสนอผา่น กบ. หรือ 
3. จัดท าเป็นเอกสารส าหรับแจก
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง  
4. ให้ความรู้แก่บุคลากรโดยจัด
ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการ
บริหารงานพัสดุ การจดัซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่าย เพื่อท าความ
เข้าใจและสามารถปฏิบตัิงานใน
ระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้อง 

  

งานสารสนเทศ 
 

อุปกรณ์และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
เสียหายหรือสูญหาย
เนื่องจากอุบัติภัย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
แผนป้องกันอุบัติภัย
และแก้ไขปญัหาจาก
ภัยพิบัติต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยัยังไม่
ชัดเจน  

ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat) 

 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการระบบ
สารสนเทศ 
2. เข้ารับการฝึกอบรมการป้องกัน
อัคคีภัยและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. รายงานการส ารองข้อมูล
สารสนเทศ 

น.ส.อุทุมพร  
สอนบุญเกดิ 
นายอธิวัฒน์ ศรีพุก 

1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กันยายน 2562 
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การบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)  
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มีการแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานเพื่อเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน  เพื่อรับผิดชอบการจัดท าการบริหารความเสี่ยง  
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
ส านัก ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส านักงานอธิการบดี ในวันอังคาร ที่ 25  
ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนและอ านวยการ เพ่ือท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงานจ านวน 1 ด้าน จากการประชุมสามารถสรุปความเสี่ยงได้ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคคล (Operational Risk : O) ได้แก่ความเสี่ยง เรื่อง 
กระบวนการคิดต้นทุนต่อหลักสูตร อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการคิดวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรยังไม่
ทราบถึงกระบวนการคิดค านวณต้นทุนต่อหน่วย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของผู้รับผิดชอบหลักตามความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย ท าการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีในการประชุมคณะกรรมการ
ส านักงานอธิการบดีครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนและอ านวยการ 
ดังนี้ 
  ความเสี่ยงอันดับที่ 1 ความเสี่ยงเรื่อง กระบวนการคิดต้นทุนต่อหลักสูตร อาจารย์/เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการคิดวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรยังไม่ทราบถึงกระบวนการคิดค านวณต้นทุนต่อหน่วยโดยมี
แผนงาน/กิจกรรม คือ  
  1 จัดประชุมหารือแนวทางการจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร 
  2. ด าเนินการจัดท ารูปเล่มรายงานผลการวิเคราะห์การจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร เสนอต่อผู้บริหาร 
และจากผลการด าเนินตามแผนควบคุมความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงสูง (10) ท าให้มีการจัดโครงการอบรมให้
ความรู้ดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (8) รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 
เดือน ร้อยละความคืบหน้า 40% รอบ 9 เดือน ร้อยละความคืบหน้า 80% เป็นไปตามแผน และรอบ 12 เดือน 
ร้อยละความคืบหน้า 80% แนวทางและการปรับปรุงแก้ไข ในปีถัดไป คือ 
  1. จัดประชุมหารือแนวทางการจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร เพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรทุกปี 
  2. ด าเนินการจัดท ารูปเล่มรายงานผลการวิเคราะห์การจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร เพ่ือรายงานต่อ
ผู้บริหารทราบ 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562  
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร  
ความเสี่ยง เรื่อง  1. ความคลาดเคลื่อนของต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษาที่มาจากการใส่จ านวนรายจ่ายไม่ถูกต้อง 
   2. ไม่มีการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ อื่น 
 

แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กจิกรรม 

ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Project) 
งานประจ า (Routine) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทนัสมัย ได้
มาตรฐาน มธีรรมมาภิบาลละเปน็องค์แห่ง
นวัตกรรม 
 

1.โครงการพัฒนานโยบายและแผน 
 1.1 พัฒนาสาระสนเทศและ
การติดตามประเมินผล 
1.1.1 การจัดท าต้นทุนต่อ
หลักสตูร 
- รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามา
วิเคราะห์ ต้นทุนต่อหลักสูตร 
- มอบข้อมูลวิธีคิดค านวณให้แก่
คณะ 
-น าผลการวิเคราะห์แตล่ะคณะ
มาสรปุเป็นภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั 
- เปรียบเทียบต้นทุนต่อ
หลักสตูรของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอื่น ๆ เพื่อโอกาสทางการ
แข่งขันและความคุ้มค่า  

เพ่ือทราบถึงค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาและ
รายจ่ายของแต่ละหลักสูตร 

1.ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 

4 (ระดับ) 
 
 

แบบ RM-1 
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพ่ือ)/
เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 

 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่
จะเกิด 
(L) 
 

(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Project)            

งานประจ า (Routine)            

1. การจัดท า
ต้นทุนต่อ
หลักสูตร 
- รวบรวม
ข้อมูลเพื่อน ามา
วิเคราะห์ 
ต้นทุนต่อ
หลักสูตร 
- มอบขอ้มูลวธิี
คิดค านวน
ให้แก่คณะ 
-น าผลการ
วิเคราะห์แต่ละ
คณะมาสรุป
เป็นภาพรวม

เพื่อทราบถึงค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนักศึกษาและรายจา่ย
ของแต่ละหลักสูตร 

น.ส.ศิริกัญญา  
เจนเขตกิต 

ด าเนินการ
จัดท าค าสั่ง
คณะกรรมก
ารจัดท า
ต้นทุนต่อ
หลักสูตร 

O1 -  ความ 
คลาดเคลื่อน
ของต้นทุนต่อ
หน่วยนกัศึกษา
ที่มาจากการใส่
จ านวน
รายจ่ายไม่
ถูกต้อง 
- ไม่มีการ
เปรียบเทียบ
ต้นทุนต่อ
หลักสูตรกับ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ อื่น 
 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
ทรัพยากรและ
บุคลากร  (Ope
rational Risk) 

ผู้จัดท า
ข้อมูล
ภายนอก
หน่วย 
งาน
วิเคราะห์
ข้อมูลไม่
ถูกต้อง 

การติดต่อ
ประสานงาน
ติดต่อขอ
ข้อมูลยังมี
ความล้าช้า 

ท าให้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ไม่ถูกต้อง 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วย
ความล่าช้า 

L1 = 2 C10 =4 8  (ปาน
กลาง) 

แบบ RM-2 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพ่ือ)/
เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 

 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่
จะเกิด 
(L) 
 

(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

ของ
มหาวิทยาลัย 
- เปรียบเทียบ
ต้นทุนต่อ
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอื่น ๆ 
เพื่อโอกาส
ทางการแข่งขัน
และความ
คุ้มค่า  
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แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยง 

(1) 
L 

(2) 
C 
(3) 

ระดับความเสี่ยง 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
(5) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
(6) 

ด้านการปฏิบัติงาน(Operation :O) 
O6 = ความ คลาดเคลื่อนของต้นทุนต่อ
หน่วยนักศึกษาที่มาจากการใส่จ านวน
รายจ่ายไม่ถูกต้อง 

L1 = 2 C10 =5 10 
 

สูง ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat) 

 

 
 

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง/
ความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กิจกรรม 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน
(Operation :O6) 
 

- กระบวนการคิดต้นทุน
ต่อหลักสตูร อาจารย/์
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบการ
คิดวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสตูรยังไม่ทราบถึง
กระบวนการคดิค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วย 

ปัจจัยภายนอก 
ผู้จัดท าข้อมลูภายนอก
หน่วยงานวิเคราะห์
ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ปัจจัยภายใน 
การติดต่อประสานงาน
ติดต่อขอข้อมูลยังมี
ความล้าช้า 

Treat 
(ควบคุม) 

1 จัดประชุมหารือแนวทางการ
จัดท าต้นทุนต่อหลักสตูร 
2. ด าเนินการจดัท ารูปเล่มรายงาน
ผลการวิเคราะห์การจัดท าต้นทุน
ต่อหลักสตูร เสนอต่อผู้บริหาร 

น.ส.ศิริกญัญา  เจนเขต
กิจ 

1 ตุลาคม 61ถึง  
30 กันยายน 62 

แบบ RM 2-1 

แบบ RM 3 
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การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
  ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

  กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มีการแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน  เพื่อรับผิดชอบการจัดท าการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจ าส านักงานอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือ
ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ซ่ึงระบุประเด็นความเสี่ยงเป็นจ านวน 3 เรื่อง จากการประชุม
สามารถสรุปความเสี่ยงและผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ได้ดังนี้ 
  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational : O)  

1. เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาถูกยกเลิก มีระดับความเสี่ยง 15 อยู่ในระดบัสูง เป็น
ความเสี่ยงอันดับที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 23 ระดับความส าเร็จของการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยมี
แผนงาน/กิจกรรม คือ  
  1.1. ปลูกจิตส านึกให้แก่นักศึกษาที่ขอกู้ยืมทั้งรายเก่าและรายใหม่เป็นประจ าทุกปี 
   1.2. มหาวิทยาลัยฯ คัดกรองผู้กู้ที่มีความเหมาะสมอย่างจริงจัง 
  จากผลการด าเนินตามแผนควบคุมความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงสูง(15) ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลง 
คือ ระดับความเสี่ยงสูง(12) และสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ซ่ึงรายงานความก้าวหน้าตามรอบปีงบประมาณ
โดยรอบความก้าวหน้า รอบ 12 เดือน มีความก้าวหน้าร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามแผน 
            2 เรื่อง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านนักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลการร่วม
แข่งขัน มีระดับความเสี่ยง 6 อยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงอันดับที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 03, การ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ  
  2.1. ออกแนะแนวโรงเรียนในเขตบริการพร้อมมีทุนเกี่ยวกับความสามารถด้านกีฬาเสนอ
ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย 
  2.2. ท า MOU กับโรงเรียนที่มีผลงานด้านกีฬาโดดเด่น 
 จากผลการด าเนินตามแผนควบคุมความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงปานกลาง(6) ส่งผลให้ระดับความ
เสี่ยงลดลง คือ ระดับความเสี่ยงปานกลาง(4) และสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ซ่ึงรายงานความก้าวหน้าตาม
รอบปีงบประมาณโดยรอบความก้าวหน้า รอบ 12 เดือน มีความก้าวหน้าร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามแผน 
     3. เรื่อง นักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม มีระดับความเสี่ยง 6 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง เป็นความเสี่ยงอันดับที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม รอบ 12 เดือน มีความก้าวหน้าร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามแผน 
โดยมีแผนงาน/กิจกรรม คือ  
  3.1. จัดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบเชิงสร้างสรรค์และมีเนื้อหาสาระตรงประเด็น 
แต่ไมน่่าเบื่อ 
  3.2. จัดความสะดวกรวดเร็วแต่การแสกนบาร์โค๊ดหรือการเช็คกิจกรรมของนักศึกษา
เปลี่ยนเป็นการเช็คชื่อออนไลน์ผ่านระบบมือถือหรือแอฟจากในมือถือของตนเอง 
  3.3. สร้างระบบหรือบาร์โค๊ดในการลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือแก้ปัญหานักศึกษาลงทะเบียน
แทนกัน 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ด้านนักศึกษา   1. งานทุนการศึกษา(ทุนThe SET Foundation) ความเสี่ยง เรื่อง ทุนการศึกษาลดลงเนื่องจากทางมูลนิธิได้รับเงินจัดสรรมาน้อยลง 
   2. งานด้านนักศึกษา ความเสี่ยง เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
   3. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย ความเสี่ยง เรื่อง นักกีฬามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขันกีฬา 
 

แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การ
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบณัฑติให้
มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคม 
 

งานทุนการศึกษา 
(ทุนThe SET Foundation) 

 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับทุนการศกึษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. เพื่อท่ีจะได้ลดภาระทางบ้านของ
นักศึกษา 
 
 

จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับทุน 150 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การ
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบณัฑติให้
มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคม 
 

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

1.เพื่อให้นักศึกได้ท ากิจกรรมครบตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
TQF  
2. เพื่อใหน้ักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

การเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่03, 
การยกระดับคณุภาพและ
มาตรฐานการผลิตบณัฑติให้
มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคม 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก
มหาวิทยาลยั 

1.เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและผลงาน
ด้านกีฬาในระดับภาคและประเทศที่ดีขึ้น 
2.เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงทักษะและ
ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาในระดับภาค
และประเทศ 
 

1. มหาวิทยาลัยมีล าดับเหรียญรางวัลที่
ขยับสูงข้ึนท้ังในระดับภาคและประเทศ 
2. นักศึกษาท่ีมีทักษะทางด้านกีฬา
สามารถแข่งขันชนะและได้รับเหรยีญ
รางวัลทั้งในระดับภาคและประเทศ 

250 (คน)  
 80(ร้อยละ) 

20 (วัน) 
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 

งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะเกิด 

(L) 
 

(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

งานประจ า (Routine : R)           

งานทุนการศึกษา(ทุนThe SET 
Foundation) 
 

1. เพื่อให้
นักศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อที่จะได้ลด
ภาระทางบา้นของ
นักศึกษา 

นางสาวน้ า
ทิพย์  สิงห์
ลอ 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

St1 ทุนการศึกษา
ลดลงเนื่องจาก
ทางมูลนิธิได้รับ
เงินจัดสรรมา
น้อยลง 

ด้านนักศึกษา 
(Student :S

t) 

มูลนิธิได้รับเงิน
จัดสรรจาก

ต่างประเทศลด
น้อยลง 

 นักศึกษาได้รับ
ทุนน้อยลง 

 L5=5 C4=5 20 (สูง
มาก) 

ด้านนักศึกษา (Student : St) 
-นักศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมไม่ครบ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

1.เพื่อให้นักศึกได้
ท ากิจกรรมครบ
ตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน 
TQF  
2. เพื่อให้
นักศึกษาเข้ารว่ม
กิจกรรมไม่ครบ
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้

ดร.ขวัญชัย   
ขัวนา 

มีนักศึกษา
บางส่วนที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่ครบ 

ST การเข้าร่วม
กิจกรรม
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
และการ
ประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง 

ด้านนักศึกษา 
(Student : 
St) 
 

หน่วยงาน
ภายนอกขอให้
นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม
บางหน่วยงาน
ตรงกันกับกอง
พัฒนา
นักศึกษาท าให้
นักศึกษาไม่ได้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักศึกษาขาด
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่ได้
พัฒนา
คุณลัก
ษณะ
อันพึง
ประสง
ค์ตาม
กรอบ
มาตรฐ
าน 
TQF 

L2=3 C13=3 9 
(ปานกลาง) 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะเกิด 

(L) 
 

(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก
มหาวิทยาลัย 

1.เพื่อให้
มหาวิทยาลัยมี
ชื่อเสียงและ
ผลงานด้านกีฬา
ในระดับภาคและ
ประเทศที่ดีขึ้น 
2.เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีเวทีแสดง
ทักษะและ
ประสบการณ์ใน
การเล่นกีฬาใน
ระดับภาคและ
ประเทศ 

นายทนงศักดิ์ 
ก๋าค าต๊ะ 

ยังไม่ด าเนินการ St1 1.นักกีฬามี
คุณสมบัติไม่
เป็นไปตามเกณฑ์
การแข่งขันกีฬา 

ด้านนักศึกษา 
(Student 
:St) 
 

ระบบการ
ลงทะเบียน

นักกีฬาไม่มีการ
อัพเดทข้อมูล 

นักกีฬา
ลงทะเบียน
เรียนไม่ครบ
หน่วยกิตตามที่
ก าหนด 

นักกีฬาไม่มีสิทธิ์
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาในรอบและ
ระดับต่างๆ 

ท าให้
งาใน
ระบบ
การ
ร่วม
แข่งขั
นกีฬา
เกิด
ความ
ล่าช้า
เนื่องจ
ากต้อง
ตาม
แก้ไข
ปัญหา
และ
ชี้แจง
ให้
นักกีฬ
าตาม
ราย 
บุคคล 

L3=2 C4=3 6 (ปาน
กลาง) 
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แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 

 

งานของฝ่ายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

L 
(2) 

C 
(3) 

ระดับความเสี่ยง 
(4) 

ล าดับความเสี่ยง 
(5) 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
(6) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
(7) 

งานทุนการศึกษา 
(ทุนThe SET Foundation) 

L5=5 C4=5 20 =สูงมาก 1 สูงมาก การควบคุมความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึน 

กองพัฒนานักศึกษา/งานด้านนักศึกษา/นักศึกไมเ่ข้าร่วมท า
กิจกรรมครบตามคณุลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐาน TQF และไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

L2=3 C13=3 12 (ความเสี่ยง
สูง) 

2 ปานกลาง การควบคุมความเสี่ยง 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย 
ความเสีย่ง = นักกีฬามีคุณสมบตัิไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ
แข่งขันกีฬา 

L3=2 C4=3 6 (ปานกลาง) 3 ปานกลาง การควบคุมความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
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แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 
 

โครงการตามยุทธศาสตร์/
ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(6) 

งานทุนการศึกษา 
(ทุนThe SET Foundation) 
 

ทุนการศึกษาลดลง
เนื่องจากทางมูลนิธิ
ได้รับเงินจัดสรรมา
น้อยลง 

ทางมูลนิธิไดร้ับเงินจัดสรร
จากต่างประเทศลดน้อยลง 
จึงท าให้นักศึกษาได้รับทุน
น้อยลง 

การควบคุมความเสี่ยง 1. เขียนโครงการเสนอมหาวิทยาลยั
จัดตั้งกองทุนเพื่อรองรับนักศึกษาทุน
กลุ่มดังกลา่ว 
2. มหาวิทยาลัยจดัหาทุนจากแหลง่
ทุนภายนอก 

นางสาวน้ าทิพย์  สิงห์
ลอ 

1 ตุลาคม 2561  30
กันยายน 2562 

ด้านนักศึกษา (Student : 
St) 
 

การเข้าร่วมกิจดรรม
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และการ
ประชาสมัพันธ์อย่าง
ทั่วถึง 

หน่วยงานภายนอกขอให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/
การจัดกิจกรรมบาง
หน่วยงานตรงกันกับกอง
พัฒนานักศึกษาท าให้
นักศึกษาไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

การควบคุมความเสี่ยง 1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ให้ท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 

2. จัดกิจกรรมเสริมเพื่อเอ้ือต่อ 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก
และกิจกรรมภายในที่ซ้ าซ้อนกัน 

 

ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 1ต.ค.61-30ก.ย.62 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ด้านนักศึกษา  วัสดุอุปกรณ์ 
ข้อมูลการร่วมแข่งขัน 
 
 

1.นักกีฬามีคุณสมบัตไิม่
เป็นไปตามเกณฑ์การ
แข่งขันกีฬา 

1.นักกีฬาลงทะเบียนเรียน
ไม่ครบหน่วยกิตตามที่
ก าหนด 
2.ระบบการลงทะเบียน
นักกีฬาไม่มีการอัพเดท
ข้อมูล 

ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat) 

1.ติดตามและเก็บรวมรวมหลักฐาน
การลงทะเบยีนของนักศึกษาท่ีเป็น
นักกีฬาเพื่อน ามาเป็นหลักฐาน
ยืนยันให้คณะกรรมการจดัการ
แข่งขันตรวจสอบ 
2.ท าความเข้าใจและประสานกับ
หน่วยงานท่ีจัดการแข่งขันเพื่อหา
ข้อผิดพลาดในระบบ เพื่อแกไ้ขหรอื
ท าการอัพเดทข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

นายทนงศักดิ์ ก๋าค าต๊ะ 1 ต.ค.256 – 30 ก.ย.
2562 



 
 
 
 
ส่วนที่ 3 การปฏิบตัิตามพันธกิจหลัก ประกอบด้วย 
พันธกิจที ่1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (การวางแผนก าลังคน/การสรรหา/การพัฒนาบุคลากร) 
  กระบวนการสรรหาบุคลากร 
  การพัฒนาบุคลากร 
  ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการเผยแพร่ 
  การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ (การจัดการความรู้) 
  งานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน 
พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  การบริหารงานและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 10 หลัก 
  เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
  ผลการประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของมหาวิทยาลัย 
พันธกิจ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อตอบสนองนโยบายการด าเนินงานและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และผลการด าเนินงานโครงการส านักงานสี
เขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
  ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน 
  ภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ 2561 
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบให้มีคุณธรรม มีความรู้ 
ความสามารถและมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
  ความส าเร็จของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 
  ความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา 
  โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ทุนเพื่อการศึกษา   
  โครงการ/กิจกรรมที่น าความรู้การประกันคุณภาพมาใช้ในการด าเนินงานจัดกิจกรรมนักศึกษา  
  ชมรมหรือชุมนุม ที่มีระบบกลไกตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันของนักศึกษา 
  ความส าเร็จของการบริการนักศึกษา  
  ภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ 2561 
 
 

ส่วนที่ 3 การปฏิบตัิตามพันธกิจหลัก 
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     การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (การวางแผนก าลังคน/การสรรหา/การพัฒนาบุคลากร) 

    ส านักงานอธิการบดี มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังต่อไปนี้  
    1. การบริหารงานบุคคล สายงานด้านการบริหารของผู้บริหารโดยการกระจายอ านาจไปยัง
ผู้อ านวยการกองและหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ผู้บริหารในสายงานหลักร่วมกันสร้างองค์กร/หน่วยงานให้ไปถึง
เป้าหมาย ให้ความส าคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกองค์กรโดยสามารถน ามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
ขององค์กร สร้างคุณค่าด้วยการส่งมอบงานภายในองค์กร/หน่วยงานที่สอดคล้องกับความคาดหวัง 
ของมหาวิทยาลัย   
    2. การบริหารงานด้านกลยุทธ์ HR ให้สามารถแก้ไขปัญหา และมีส่วนในการพัฒนา 
การก าหนดกลยุทธ์ให้กับหน่วยงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและเพ่ิมคุณค่าในการด าเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
   3. การบริหารงานด้านการปฏิบัติงาน เช่น การฝึกอบรม การจัดการ สายงานอาชีพ  
การออกแบบการปฏิบัติงาน และนโยบายต่างๆ ให้มีความเป็นมืออาชีพมากข้ึน ได้แก่ 
    3.1 ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาการ
และวิชาชีพ  ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสเข้าร่วมอบรม ประชุมหรือสัมมนา ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานตามหัวข้อที่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ คนละ 15 ชั่วโมง/ปี ตั้งแต่ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว เป็นต้นไป 

    3.2 สนับสนุน และ พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการ
เลื่อนระดับต าแหน่งตามเส้นทางก้าวหน้าตามต าแหน่งงาน (Career path) และเกิดความก้าวหน้าในสายงาน
หรือวิชาชีพที่ครองอยู่ 

    3.3 ด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ด้านการท างานของบุคลากรหรือตามนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วยการแก้ไขปัญหาด้วยงานวิจยัทีเ่กิด
จากงานประจ าทัง้บุคลากรสายส านักงานและบุคลากรภาคสนาม 

  4. การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมีนโยบายสิ่งแวดล้อมในการด าเนินการ
จัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมโดยใหบุ้คลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามก่อให้เกิดความ
รว่มมือทัง้ภายในองค์กรและประเทศ  

  5. การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ 
    5.1 ส่งเสริมให้บุคลากรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนา

งานให้มีความรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
   5.2 ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดทักษะ 

ในด้านภาษาต่างประเทศเนื่องจากส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่
บุคคลทั้งภายในและภายนอก 
    นอกจากนี้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 
รวมทั้งติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่มีความเชื่อมโยงต่อองค์กรทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้
สามารถปรับกระบวนการท างานให้ทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การวางแผนก าลังคน การก าหนด
คุณสมบัติที่เข้ามาเป็นทรัพยากรขององค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและโปร่งใส ตลอดไปจนถึง 
เรื่องการปรับสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความรักองค์กร 

พันธกิจที ่1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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 กระบวนการสรรหาบุคลากร 
 1.  การเลือกสรรพนักงานราชการ 
     1.  หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ท าหนังสือแจ้งรายละเอียดพร้อมคุณสมบัติ 
เพ่ือประกอบการจัดท าประกาศรับสมัคร    ดังนี้ 
  1.1  คุณวุฒิ  สาขาวิชา  ที่จะรับสมัคร 
  1.2  เป็นอัตราใหม่  หรืออัตราเดิมที่ว่างลงเพราะเหตุใด 
   1.3  รายละเอียดภาระงานที่จะให้ปฏิบัติ 
     2.  จัดท าประกาศรับสมัคร 
          ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  จัดท าร่างประกาศรับสมัครเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพิจารณาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ (อธิการบดี)  ลงนามในประกาศรับ
สมัคร โดยประกาศรับสมัคร ควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1)  กลุ่มงานตามลักษณะงาน 
  2)  ชื่อต าแหน่ง  ซึ่งสามารถก าหนดชื่อต าแหน่งได้ตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  เช่น  พนักงานบริการ  พนักงานการเงิน  นักคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  เป็นต้น 
  3)  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  และหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  4)  ระยะเวลาการจ้างตามความจ าเป็นหรือตามภารกิจส่วนราชการ 
แต่ไม่เกิน  4  ปี  หรือระยะเวลาของกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
  5)  ค่าตอบแทนที่จะได้รับตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ คพร.เรื่องค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
  6)  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ก าหนดคุณสมบัติทั่วไปตามที่ก าหนดในข้อ  8  ของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ยกเว้นข้อ  8 (8)  ส่วนคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งให้พิจารณาก าหนดคุณวุฒิการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
  7)  หลักเกณฑ์การเลือกสรร ก าหนดความรู้ ความสามารถหรือทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง และวิธีการประเมินในเรื่องต่าง ๆ ที่ก าหนด 
  8)  เกณฑ์การตัดสิน  และเงื่อนไขการจ้างอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมกับหลักเกณฑ์การ
เลือกสรรที่ก าหนด 
  9)  ค่าธรรมเนียมในการสอบ  ส่วนราชการสามารถก าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบได้ตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็นกับการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
  10)  หลักฐานต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ในการรับสมัคร ตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร 
     3.  การเผยแพร่ข่าวสารการรับสมัคร 
         ส่งส าเนาประกาศรับสมัครเพื่อเผยแพร่ข่าวการประกาศรับสมัคร  อย่างกว้างขวางทาง
สื่อมวลชนต่างๆ และในเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th  รวมถึงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

http://job.ocsc.go.th/
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โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  5  วันท าการ  ทั้งนี้  สื่อที่เหมาะสมควรเป็นสื่อหรือช่องทางที่จะเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ส่วนราชการต้องการด้วย 
     4.  จัดเตรียมเอกสารการรับสมัครต่าง ๆ  เช่น ใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้สมัคร แบบค าร้องขอ
สมัคร แบบฟอร์ม  เป็นต้น  
     5.  การรับสมัคร 
         ก าหนดระยะเวลาในการรับสมัครได้ตามความเหมาะสม  แต่ไม่น้อยกว่า  5  วันท าการ  
ส าหรับวิธีการรับสมัคร  อาจเป็นการรับสมัครด้วยตนเอง  หรือรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
     6.  การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 
         ในกรณี  การรับสมัครด้วยตนเอง  ณ  สถานที่ส่วนราชการก าหนด ให้ตรวจสอบหลักฐานต่าง 
ๆ เช่น  ใบสมัคร  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ปริญญาบัตร  เป็นต้น  ตามท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัคร 
     7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 
         หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว  ให้จัดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  พร้อมก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะดังกล่าว 
     8.  ด าเนินการคัดเลือก 
  8.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหา  ประกอบด้วย 
   8.1.1  คณะกรรมการออกข้อสอบ 
   8.1.2  คณะกรรมการจัดท าข้อสอบ 
   8.1.3  คณะกรรมการก ากับการสอบ 
   8.1.4  คณะกรรมการตรวจข้อสอบและจัดท าผลคะแนน 
   8.1.5  คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผล 
 
  8.2  การประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ผู้สมัครจะได้รับการ
ประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
   (1)  ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ทดสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
   วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียนและหรือปฏิบัติ   คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
   (2)  ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   วิธีการประเมิน  โดยการสอบปฏิบัติ   คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
   (3)  ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือทดสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้  ท่วงที วาจา เชาวน์
ปัญญาและเจตคติ 
   วิธีการประเมิน  โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
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  8.3  เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินทั้ง  3 สมรรถนะ  
โดยได้คะแนนในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 
     9.  ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน
สอบ  ณ งานประชาสัมพันธ์  อาคารส านักงานอธิการบดี หรือท่ี  www.kpru.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อครบก าหนด  1  ปี  นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
     10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
     11.  ออกค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง  
  วันที่บรรจุต้องไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติห้าที่ราชการ 
     12.  ส่งค าสั่งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ส่งค าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง 
     13.  ท าหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิไปยังสถานศึกษาของผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  
  13.1   ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภาสถาบันอนุมัติ  จ านวน  1  ฉบับ 
  13.2  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา  จ านวน  1  ฉบับ 
  13.3  ส าเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล   กรณีชื่อ - สกุล  ไม่ตรงกับชื่อ – สกุล 
ในคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา 
 

 2.  การสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว 
     1.  ประสานหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยฯ  อนุญาต  ให้รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อขอข้อมูล
คุณสมบัติ  ภาระงานที่ปฏิบัติ  และชื่อต าแหน่ง 
     2.  ด าเนินการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 
     3.  เมื่อมีผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จึงประสานหน่วยงานต้นเรื่อง  ขอข้อมูล
ขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ  คณะกรรมการด าเนินการสอบ  สถานที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 
     4.  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  และจัดท าประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  และแจ้งขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ  และก าหนดการสอบ
คัดเลือก 
     5.  จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ  ตรวจข้อสอบ 
     6.  ประสานหน่วยงานต้นเรื่อง  จัดสถานที่สอบคัดเลือก 
     7.  ด าเนินการจัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  และให้หน่วยงานต้นเรื่อง  รายงานผลการสอบ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  แก่มหาวิทยาลัย 

http://www.kpru.ac.th/
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     8.  ด าเนินการประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  และแจ้งการเงินทราบ 
     9.  รับรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราวที่สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ 
     10.  ด าเนินการจัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว 

 3.  การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 
     1.  ด าเนินการแจ้งให้คณะ  ส านัก  สถาบัน  แจ้งความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ  ด าเนินการ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  พร้อมระบุคุณวุฒิ  และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     2.  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลคุณวุฒิ  และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ที่คณะ  ส านัก  สถาบัน  แจ้ง
ความประสงค์ให้ประกาศรับสมัครฯ 
     3.  ประสานคณะกรรมการอ านวยการ  (กอ.)  และจัดการประชุมพิจารณาคุณวุฒิ  และลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ 
     4.  ด าเนินการจัดท าประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
     5.  ด าเนินการขอขอข้อมูลจากคณะ  ส านัก  สถาบัน  ดังนี้ 
  5.1  รายชื่อผู้ออกข้อสอบภาคความรู้ทางสาขาวิชาเอก  รายชื่อผู้ออกข้อสอบภาคปฏิบัติ  
และรายชื่อผู้ด าเนินการสอบสอน 
  5.2  ขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบภาคความรู้ทางสาขาวิชาเอก 
  5.3  ขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบภาคปฏิบัติ 
  5.4  ขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบสอน 
     6.  ด าเนินการจัดท า  (ร่าง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) , (ร่าง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบวิชาความรู้ทางสาขาวิชาเอก  (ข้อเขียน) , (ร่าง)  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสอน , (ร่าง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบภาคปฏิบัติ  และ
ด าเนินการจัดท าขอบเขตเนื้อหาในการสอบแยกเป็นสาขาวิชา 
     7.  ประสานคณะกรรมการอ านวยการ  (กอ.)  และจัดการประชุมพิจารณา  (ร่าง)  ค าสั่ง  และ
ขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ  ตามข้อ  6 
     8.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  ตามข้อ  6  และบันทึกข้อความให้คณะกรรมการ
ด าเนินการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
     9.  ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ดังนี้ 
  9.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน 
  9.2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
  9.3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสอบ 
  9.4  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและจัดเก็บข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก) 
  9.5  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
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  9.6  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและจัดท าผลคะแนนสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
     10.  ด าเนินการเช็คข้อสอบ  และติดตามข้อสอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
     11.  ประสานคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสอบ  และประสานเจ้าหน้าที่
จองห้องประชุม  เพ่ือด าเนินการเตรียมห้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
     12.  ด าเนินการจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
     13.  ด าเนินการส าเนาข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ให้แก่คณะกรรมการ
คัดเลือกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
     14.  ประสานคณะกรรมการจัดท าและจัดเก็บข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และจัดท า
ด าเนินการจัดท าข้อและจัดเก็บข้อสอบ  (ภาค ก) 
     15.  ด าเนินการจัดห้องสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  ติดเลขท่ีนั่งสอบ  และ
ประสานคณะกรรมการก ากับการสอบแข่งขันฯ  (ภาค ก) 
     16.  ด าเนินการจัดการสอบแข่งขันฯ  (ภาค ก)  และแยกข้อสอบภาค  ก  (อัตนัย)  จัดส่งให้
คณะกรรมการออกข้อสอบตรวจข้อสอบ 
     17.  ด าเนินการประมวลผลคะแนนการสอบ  ภาค  ก 
     18.  ประสานคณะกรรมการอ านวยการ  (กอ.)  และจัดการประชุมพิจารณาผลการสอบแข่งขันฯ  
ภาค  ก 
     19.  จัดท าประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขัน  ภาค  ก 
     20.  ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ดังนี้ 
  20.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบวิชาความรู้ทางสาขาวิชาเอก  ภาค  ข 
  20.2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและจัดเก็บข้อสอบวิชาความรู้ทางสาขาวิชาเอก  
ภาค  ข 
  20.3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการสอบแข่งขันภาควิชาความรู้ทางสาขาวิชาเอก 
ภาค  ข 
  20.4  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและจัดท าผลคะแนนสอบภาควิชาความรู้ทาง
สาขาวิชาเอก  ภาค  ข 
     21.  ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความให้คณะกรรมการด าเนินการออกข้อสอบวิชาความรู้ทางสาขา
วิชาเอก  ภาค  ข  (ข้อเขียน)  และออกข้อสอบภาคปฏิบัติ  โดยส่งข้อสอบให้มหาวิทยาลัยฯ 
     22.  ประสานเจ้าหน้าที่จองห้องประชุม  และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เพื่อด าเนินการเตรียม
ห้องสอบ 
     23.  ด าเนินการเช็คข้อสอบ  และติดตามข้อสอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบวิชาความรู้ทาง
สาขาวิชาเอก  ภาค  ข 
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     24.  ด าเนินการส าเนาข้อสอบวิชาความรู้ทางสาขาวิชาเอก  ภาค  ข  ให้แก่คณะกรรมการคัดเลือก
ข้อสอบวิชาความรู้ทางสาขาวิชาเอก  ภาค  ข 
     25.  ประสานคณะกรรมการจัดท าและจัดเก็บข้อสอบความรู้ทางสาขาวิชาเอก  ภาค  ข  และ
จัดท าด าเนินการจัดท าข้อและจัดเก็บข้อสอบ  (ภาค ข) 
     26.  ด าเนินการจัดห้องสอบความรู้ทางสาขาวิชาเอก  ภาค  ข  ติดเลขที่นั่งสอบ  และประสาน
คณะกรรมการก ากับการสอบแข่งขันฯ  (ภาค ข) 
     27.  ด าเนินการจัดการสอบแข่งขันฯ  (ภาค ข)  และแยกข้อสอบภาค  ข  (อัตนัย)  และข้อสอบ
ปฏิบัติ  จัดส่งให้คณะกรรมการออกข้อสอบตรวจข้อสอบ 
     28.  ประสานคณะกรรมการส่งผลคะแนนข้อสอบภาค  ข  (อัตนัย)  และข้อสอบปฏิบัติ 
ด าเนินการประมวลผลคะแนนการสอบ  ภาค  ข 
     29.  ประสานคณะกรรมการอ านวยการ  (กอ.)  และจัดการประชุมพิจารณาผลการสอบแข่งขันฯ  
ภาค  ข 
     30.  จัดท าประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขัน  ภาค  ข 
     31.  จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งภาค ค  และ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าผลคะแนนและพิจารณาตัดสินผลการสอบแข่งขัน 
     32.  ประสานเจ้าหน้าที่จองห้องประชุม  เพื่อด าเนินการเตรียมห้องสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  (ภาค ค) 
     33.  ด าเนินการจัดการสอบแข่งขันฯ  (ภาค ค)  และด าเนินการประมวลผลคะแนนการสอบ  ภาค  ค 
     34.  จัดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  (กอ.)  พิจารณาผลการสอบแข่งขันฯ  ภาค  ค 
     35.  จัดท าประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 
     36.  รับรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ 
     37.  จัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  และส าเนาค าสั่งให้
งานการเงิน  และกองนโยบายและแผน 
  การพัฒนาบุคลากร 
  กองกลางมีระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการน าไปใช้
ประโยชน์ ของบุคลากรประจ ากองกลาง โดยในปีงบประมาณ 2561/ปีการศึกษา 2560 มีผู้เข้ารับการเพ่ิมพูน
ความรู้ อย่างน้อย 15 ชั่วโมงจ านวน 46 คน จาก 50 คน  คิดเป็นร้อยละ 92 
  กองนโยบายและแผน ด าเนินการให้บุคลากรกรอกข้อมูลเข้าระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการน าไปใช้ประโยชน์ โดยในปีงบประมาณ 2561/ปีการศึกษา 2560 มีผู้เข้า
รับการเพิ่มพูนความรู้ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง  จ านวน 6 คน จาก 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
  กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการให้บุคลากรกรอกข้อมูลเข้าระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการน าไปใช้ประโยชน์ โดยในปีงบประมาณ 2561/ปีการศึกษา 2560 มีผู้เข้า
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รับการเพิ่มพูนความรู้ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง  ทั้งหมด 11 คน ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
  ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  บุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง บุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัย
ก าหนด (แจงนับตามปีงบประมาณ) ได้แก่  
  1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  
  2. มีต าแหน่งทางวิชาชีพเฉพาะไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ  
  3. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศตามท่ีมหาวิทยาลัย ก าหนด 
  - เกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทักษะความสามารถ 
ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น MOS (Microsoft 
Office Speacialist) อย่างน้อย 1 เรื่อง 
  - เกณฑ์มาตรฐานภาษาต่างประเทศ หมายถึง สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC  
(จ าลอง) 400 คะแนนขึ้นไป หรือเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า 
  - บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการสายสนับสนุนทั้งหมด 
ทั้งนี้ ไม่นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
   กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ บุคลากรที่มีอายุงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป จ านวน 137 คน โดยได้รับการ
ประเมิน สมรรถนะในข้อ 1 กับ ข้อ 3 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
   กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ บุคลากรที่มีอายุงานพร้อมเข้าสู่ระดับต าแหน่งช านาญการ จ านวน 69 คน 
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ข้อ 1 – 3 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน  (ภาพรวมบุคลากรกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มีบุคลากรจ านวน  36  คน) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,ร้อยละ 97.22

1,ร้อยละ 97.22

วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี วุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดบัปริญญาตรี 

วุฒิการศกึษา 

1.  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ  97.22  (35  คน) 

2.  มีวุฒิการศึกษาต่ ากวา่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 2.77  (1 คน) 
 

ต าแหน่งทางวชิาชีพ 
1.  มีต าแหน่งทางวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดบัช านาญการ จ านวน  2  คน   
ร้อยละ  5.56  
2.  มีต าแหน่งทางวิชาชีพระดับปฏิบัติการ  จ านวน  34 คน  รอ้ยละ  94.44 
 

2,ร้อยละ 5.56

34,ร้อยละ 94.44

ต าแหน่งทางวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ

ต าแหน่งทางวิชาชีพระดับปฏิบัติการ
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ผลการด าเนินงาน  (ภาพรวมบุคลากรกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มีบุคลากรจ านวน  36  คน) 
 1.  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ  97.22  (35  คน) 
  2.  มีต าแหน่งทางวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ  จ านวน  2  คน  ร้อยละ  5.56   
   1.  นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
   2.  นางปวีณณัฎฐ์  คงสมนาม 

 3.  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และภาษาต่างประเทศตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
  3.1  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  26  คน  ร้อยละ  72.22 

1.  นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 14.  นางสาววรรณภา  รอดจันทร์ 
2.  นายอธิวัฒน์   ศรีพุก 15.  นางชมภัค  จารุฑีฆัมพร 
3.  นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์ 16.  นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
4.  นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 17.  นางสาวปราจิน  ไกรทอง 
5.  นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ 18.  นางศิริรัตน์  ชิตสุระ 
6.  นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า 19.  นายชัยรัตน์  ศรีวงค์ราช 
7.  นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 20.  นายวิทยา  ศรีนรคุตร 
8.  นายทศพร  ศีลอวยพร 21.  นางสาวกรรณิกา อินแผลง 
9.  นางสาวภัทรวด ี ไกรจันทร์ 22.  นางสาวยอดสร้อย  ภู่สงค์ 
10.  นายมนตรี  ประชุม 23.  นางผ่องศรี  พิกุลทอง 
11.  นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 24.  นางสาววรรณภา หอมค าแหง 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  26  คน   
ร้อยละ  72.22 
2. ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  10  คน  
ร้อยละ  27.77 

 

ผ่านเกณฑ์ภาษาต่างประเทศตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด   
1. ผา่นเกณฑ์ภาษาตา่งประเทศตามที่มหาวทิยาลยัก าหนด  จ านวน  5  คน  
 ร้อยละ  13.89 
2. ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาตา่งประเทศตามที่มหาวทิยาลยัก าหนด  จ านวน  31  คน  
ร้อยละ  86.11 
 

26,ร้อยละ 
72.22

10,ร้อยละ 
27.77

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์

5,ร้อยละ 
13.89

31,ร้อยละ 
86.11

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
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12.  นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์ 25.  นางสาววราภรณ ์ คล้ามสถิต  
13.  นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ 26.  นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์ 

  3.2  ผ่านเกณฑ์ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จ านวน  5  คน  ร้อยละ  13.89 
   1.  นายวิทยา  ศรีนรคุตร 
   2.  นางสาวนิลุบล  รักงาม 
   3.  นางสาววรรณภา   รอดจนัทร์ 
   4.  นางสาวรัตติกาล  เรื่อศรีจันทร์ 
   5.  นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 
 
ผลการด าเนินงาน  (ภาพรวมบุคลากรกองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี มีบุคลากรจ านวน 6  คน) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

วุฒิการศึกษา 

1.  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ  100  (6  คน) 
2.  มีวุฒิการศึกษาต่ ากวา่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 0.00  
 

ต าแหน่งทางวชิาชีพ 
1.  มีต าแหน่งทางวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดบัช านาญการ  จ านวน  1  คน   
ร้อยละ 16.66    
2.  มีต าแหน่งทางวิชาชีพระดับปฏิบัติการ  จ านวน  5 คน  ร้อยละ  83.33 
 

6,ร้อยละ 100

วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  

1,ร้อยละ 
16.66

5,ร้อยละ 
83.33

ต าแหน่งทางวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ

ต าแหน่งทางวิชาชีพระดับปฏิบัติการ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  3  คน   
ร้อยละ 50 
2. ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  3  คน   
ร้อยละ  50 
 

ผ่านเกณฑ์ภาษาต่างประเทศตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด   
1. ผา่นเกณฑ์ภาษาตา่งประเทศตามที่มหาวทิยาลยัก าหนด  จ านวน  3  คน   
ร้อยละ  50 
2. ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาตา่งประเทศตามที่มหาวทิยาลยัก าหนด  จ านวน  3  คน  
ร้อยละ  50 

 
 

3,ร้อยละ 50
3,ร้อยละ 50

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์

3,ร้อยละ 
50

3,ร้อยละ 
50

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
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ผลการด าเนินงาน  (ภาพรวมบุคลากรกองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี มีบุคลากรจ านวน 6  คน) 
  1.  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ  100  (6  คน) 
  2.  มีต าแหน่งทางวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ  จ านวน  1  คน  ร้อยละ 16.66  
     1.  นายภาณุพงศ์  สืบศิริ 

 3.  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และภาษาต่างประเทศตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
  3.1  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  3  คน  ร้อยละ 50 
    1. นางสาววิลาวัลย ์ ปิน่มณี 
    2. นายภิญญาพัชร  แฉล้มฉัตร 
    3. นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกจิ 

   3.2  ผ่านเกณฑ์ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จ านวน  3  คน  ร้อยละ  50 
    1. นายณัฐเวศม์  ชยัมงคล 
   2. นางสาววิลาวัลย ์ ปิน่มณี 
    3. นางสาวศชิา  ขวัญอ่อน 

 
ผลการด าเนินงาน  (ภาพรวมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มีบุคลากรจ านวน 5  คน) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วุฒิการศึกษา 

1.  มีวุฒิการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรี  ร้อยละ  100  (5  คน) 
2.  มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปรญิญาตรี ร้อยละ 0.00  

 

ต าแหน่งทางวชิาชีพ 
1.  มีต าแหน่งทางวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดบัช านาญการ  จ านวน  0  คน   
ร้อยละ 0.00 
2.  มีต าแหน่งทางวิชาชีพระดับปฏิบัติการ  จ านวน  5 คน  ร้อยละ  100 
 
 

5,ร้อยละ 100

วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  

5,ร้อยละ 100

ต าแหน่งทางวิชาชีพระดับปฏิบัติการ
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ผลการด าเนินงาน  (ภาพรวมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มีบุคลากรจ านวน 5  คน) 
  1.  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ  100  (5  คน) 
  2.  มีต าแหน่งทางวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ  จ านวน  0  คน  ร้อยละ 0.00  
  3.  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และภาษาต่างประเทศตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
  3.1  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  3  คน  ร้อยละ 60 
    1. นายณะราท ิ น้อยมว่ง 
    2. นายกิตติกร  กล้าแข็ง 
    3. นางสาวปราณี  แผนด ี
   3.2  ผ่านเกณฑ์ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จ านวน  0  คน  ร้อยละ  0.00 
 
นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการเผยแพร่  
  ส านักงานอธิการบดี มีจ านวน 2 ผลงาน คือ  
  1. ชื่อผลงาน การจัดการความรู้เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) 
  2. ชื่อผลงาน ระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
  กองกลาง   ส านักงานอธิการบดี 
  รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2560  
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก คณะกรรมการจัดการความรู้ประจ ากองกลาง ส านักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ ...055-706555... โทรสาร....055-706518...E-mail address …naikanok@gmail.com....... 
  1. ชื่อผลงาน การจัดการความรู้เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) 
  2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน (พอสังเขป)  
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย  และบุคลากรที่ประจ ากองกลาง ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน มีทั้งงาน
ประจ าที่รับผิดชอบหลักในแต่ละบุคคล และมีงานไม่ประจ าเป็นจ านวนมาก บางงานมีปัญหาที่เกิดจาก

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  3  คน   
ร้อยละ 60 
2. ไม่สอบเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  2  คน  
 ร้อยละ  40 
 

ผ่านเกณฑ์ภาษาต่างประเทศตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด   
1.  ผ่านเกณฑภ์าษาตา่งประเทศตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด  จ านวน  0  คน   
ร้อยละ  0.00 
2. ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาตา่งประเทศตามที่มหาวทิยาลยัก าหนด  จ านวน  3  คน  
ร้อยละ  100 

 
 

3,ร้อยละ 60

2,ร้อยละ 40

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์

3,ร้อยละ 100

ไม่ผ่านเกณฑ์
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หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายใน และมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นความซ้ าซ้อน เกิดขึ้นเป็นประจ า
แก้ปัญหาไม่ได้ หรือบางงานมีปัญหาที่สร้างความยุ่งยากต่องานประจ ามากขึ้น หรือบางงานมีเงื่อนไข 
จากหน่วยงานภายนอกส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารงานภายใน  ปัญหาต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่
ส่งผลกระทบต่องานประจ าท าให้งานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นตามเป้าหมาย/แผนงาน/โครงการที่ก าหนด  ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการพัฒนางานประจ า 

คณะกรรมการจัดการความรู้ประจ ากองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้น าหลักการของ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มาประยุกต์ใช้ต่อการบริหารงานของกองกลาง ตั้งแต่
กระบวนการ การก าหนดความรู้หลักการเสาะหาความรู้ที่ต้องการ การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้
บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้   การน าประสบการณ์
จากการท างาน และการประยุกต์ ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
บุคลากรได้น าความรู้และประสบการณ์ท่ีพบปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้
ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
คณะกรรมการจัดการความรู้จึงได้ร่วมกันประชุมเพ่ือเลือกประเด็นในการจัดการความรู้ของกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี โดยตะหนักถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นการยกระดับคุณภาพบุคลากร  
ทางการศึกษา และเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้นวัตกรรม และงานวิจัย
เพ่ือพัฒนางาน  

เมื่อจับประเด็นการเรียนรู้นวัตกรรม และงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน กับการผลักดันบุคลากรประจ าของ
กองกลาง ที่มีงานประจ าค่อนข้างมาก และมีงานไม่ประจ าไม่ซ้ ากันในแต่ละวัน และเป็นปริมาณงานที่มาก 
ประกอบกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากบุคลากรร่วมงาน จากหน่วยงานภายนอกและภายในดังกล่าว  
มาข้างต้นยิ่งท าให้การพัฒนางานด้วยงานวิจัย เป็นเรื่องที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการผลักดันบุคลากร
ส่วนใหญ่ให้มีความสามารถในการสร้างงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน หรือให้มีเวลาในการเรียนรู้กระบวนการท าการ
วิจัยเพ่ือน ามาพัฒนางานประจ า ยิ่งท าให้โอกาสที่จะประสบความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายได้มีน้อย  เฉกเช่น 
มดงานตัวน้อยกลุ่มหนึ่งที่ต้องพิชิตยอดภูเขาอันสูงใหญ่ และเมื่อตรวจสอบข้อมูลสถิติการส่งผลงานวิจัย หรือ
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ าของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา ยังพบว่ามี
จ านวนน้อย คณะกรรมการจัดการความรู้ ต่างก็มีความเห็นตรงกันว่า “เมื่อต้องเสียเวลากับการเรียนรู้สิ่งใหม่  
ก็ต้องมีการพัฒนาผลงานให้ได้มากกว่าหนึ่ง” ดังเช่น “การยิงปืนนัดเดียวแล้วได้นกหลายตัว”   

คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงได้น าหลักการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : 
KM)  มาวางแผนการด าเนินงานด้วยกระบกวนการ PDCA มาประยุกต์กับกระบวนการวิจัยจากงานประจ า 
(Routine to Research : R2R) เปรียบได้กับการสร้างเครื่องมือให้กับมดงานกลุ่มหนึ่งที่จะน าทางให้มดงาน
กลุ่มนี้จะสามารถพิชิตยอดภูเขาที่สูงใหญ่ได้ส าเร็จ  โดยให้บุคลากรซึ่งเป็นทั้งบุคลากรภายในและภายนอกที่มี
ความสามารถในการท าการวิจัยร่วมกันถ่ายทอดผ่านกระบวนการจัดการความรู้ไปยังบุคลากรหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีความสามารถพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า น าไปสู่การพัฒนางานและองค์กรได้  จนสามารถ
สร้างผลงานการวิจัยจากงานประจ าได้ (Routine to Research : R2R) 
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  3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 1 .เพ่ือให้บุคลากรสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจาก
งานประจ าและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้ 
 2. เพ่ือให้บุคลากรสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางาน
ประจ าของตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. แนวคิด/ข้ันตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถท าซ้ าแล้ว
เกิดผลลัพธ์ที่ดี 

ส าหรับแผนการจัดการความรู้ ของกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี เป็นโครงการการจัดการความรู้
เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์  สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
ประเด็นความรู้ที่จ าเป็น การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) 

คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้น าหลักการของการจัดการความรู้  (Knowledge Management : 
KM) และการวางแผนการด าเนินงานด้วยกระบวนการ PDCA มาประยุกต์กับกระบวนการงานวิจัยจากงาน
ประจ า (Routine to Research : R2R)   ได้แก่ 
 1. การก าหนดแผนการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ทบทวนผลการด าเนินงานในปี
ที่ผ่านมา เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุง ก าหนดเป็นแผนการด าเนินงาน 
 2. ลงมือปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน ตามกรอบการการจัดการความรู้  6  ขั้นตอนประยุกต์กับ
กระบวนการท าวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)    ได้แก่ 
  ขั้น 1. การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 

1.1 คณะกรรมการร่วมประชุม/หารือ เพ่ือพิจารณาเลือกประเด็นความรู้หลักที่
จ าเป็นและส าคัญต่อกองกลาง ส านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการ ตระหนักถึง
ความส าคัญต่อหากจะพัฒนาองค์กรหรือมหาวิทยาลัย ต้องพัฒนาหน่วยงาน และหากจะพัฒนาหน่วยงาน ต้อง
พัฒนาบุคลากร นี่จึงเป็นเหตุผลส าคัญ ที่คณะกรรมการเลือกพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน และพัฒนา
มหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้  การด าเนินการประชุม ภายใต้การทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี/
มหาวิทยาลัย เป็นการก าหนดทบทวนฯ และก าหนดองค์ความรู้ สู่ การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า   

คณะกรรมการฯ จึงได้สรุปเลือกประเด็นการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า 
(Routine to Research : R2R)   ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้น าหลักการของการจัดการความรู้ และกระบวนการ 
PDCA มาประยุกต์กับกระบวนการงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)   

1.2 คณะกรรมกาวางแผนการด าเนินงานและกิจกรรม 
1.3 ส ารวจความต้องการการให้ความสนใจร่วมกิจกรรมพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า 

ขั้น 2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
2.1 คณะกรรมการจัดกิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา

งานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)     

http://www.r2rthailand.org/
http://www.r2rthailand.org/
http://www.r2rthailand.org/
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2.2 คณะกรรมการจัดกิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา และหาแนวทาง
แก้ปัญหาในงานประจ า  และแบ่งปันประสบการณ์ของบุคลากรหนึ่งไปยังบุคลากรหนึ่ง เพ่ือให้บุคลากรภายใน
กองกลางได้ลองน าไปใช้แก้ปัญหา   

ขั้น 3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
คณะกรรมการจัดกิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาที่แท้จริง และ

คัดเลือกประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หรือต้องอาศัยกระบวนการวิจัยมาพัฒนา หรือแก้ปัญหา หรือ
สร้างแนวปฏิบัติ หรือองค์ความรู้  โดยสรุปเป็นประเด็นได้จ านวน 6 ประเด็น 
   ประเด็นที่ 1 เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างกรณีซ่อมยานพาหนะสูญหาย 
ด าเนินการล่าช้า เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามก าหนด 
   ประเด็นที่ 2 การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัสดุ ไม่ทั่วถึง ไม่ทันสมัย 
หรือบุคลากรไม่มีความเข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การจ าแนกประเภทงบประมาณ และ
บุคลากรไม่ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการถ่ายทอดนโยบายจากมหาวิทยาลัย                    
สู่บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง   
   ประเด็นที่ 3 การจัดท าแผนการจัดหา ไม่ครอบคลุมทุกงบประมาณ บางประเภท
งบประมาณ พบปัญหาการด าเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ 
   ประเด็นที่ 4 การเปลี่ยนแปลงแนวทางการจ าแนกประเภทพัสดุ ท าให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีความสับสน ไม่เข้าใจ ในการจ าแนกประเภทพัสดุ เนื่องจากมีความซ้ าซ้อน ก ากวม ของคุณลักษณะ
ที่น ามาจ าแนกประเภทพัสดุ  
   ประเด็นที่ 5 ความยุ่งยากในการจัดการงานเอกสารส าหรับบุคลากร ซึ่งทุกพันธกิจ 
ทุกตัวชี้วัดทั้งส่วนบุคคล และส่วนของหน่วยงาน  มีเป็นจ านวนมากขึ้น ท าให้มีการสะสมงาน การสืบค้นงาน 
การจัดเก็บ มีปริมาณมากข้ึนด้วย ท าให้มีความยุ่งยากในการจัดการมากขึ้น  
   ประเด็นที่ 6 กองกลาง ได้น านโยบายการจัดการ ส านักงานสีเขียว โดยก าหนดพ้ืนที่
อาคารเรียนรวมและอ านวยการเป็นพื้นที่ท่ีต้องบริหารจัดการดังกล่าว  ประกอบกับ อาคารดังกล่าว เป็นอาคาร
ที่มีการประชุมทั้งภายในและภายนอก  และเป็นอาคารที่มีผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก เช่นกัน  จึงท าให้
ปริมาณขยะที่ต้องจัดการในแต่ละวันเป็นจ านวนมาก บุคลากรส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจการจ าแนกและการจัดการ
ขยะที่ถูกวิธี  
  ขั้น 4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
   คณะกรรมการจัดกิจกรรมที่ 4 น าปัญหาเข้าสู่กระบวนการเขียนโครงร่างงานวิจัย
จากงานประจ า (Routine to Research : R2R) เพ่ือขอรับทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่  

1. แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมแซมยานพาหนะ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

2. การพัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และ
ผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3. แนวทางการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนาระบบการจ าแนกประเภทพัสดุของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
5. การพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-Office) สู่การจัดการงานสารบรรณของ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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6. กระบวนการการจัดการขยะส าหรับส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
  ขั้น 5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 

บุคลากรได้น าเสนอการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ จึงได้บันทึก 
ขุมความรู้ จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง ได้ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง และชี้ให้เห็นแนวทางในการพัฒนา
งานวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 

 

ขุมความรู้ (เดิม) ขุมความรู้ (ใหม่) 
1. แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี
ซ่อมแซมยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

1. การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะ
ของงานยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

2. การพัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสารส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง  

3. แนวทางการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. การพัฒนาการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนาระบบการจ าแนกประเภทพัสดุของ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4. การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

5. การพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-Office) สู่
การจัดการงานสารบรรณของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

5. ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

6. กระบวนการการจัดการขยะส าหรับส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

6. กระบวนการการจัดการขยะส าหรับส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
  ขั้น 6. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

- องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
  1.บุคลากรมีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหา จากงานประจ าและพัฒนา 

เป็นงานวิจัยได้ 
  2.บุคลากรได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจ าของตนเองสู่งานวิจัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน  
และประเมินผลการด าเนินงาน คณะกรรมการ ได้ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน การพัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจ า (Routine to Research : R2R) ในแต่ละกลุ่มงาน  
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งานวิจัยจากงานประจ า 

ผลการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
1. การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงาน
ยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

อยู่ระหว่างการสรุป
ผลการวิจัย  

70 

2. การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง  

อยู่ระหว่างการสรุป
ผลการวิจัย 

70 

3. การพัฒนาการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่างการสรุป
ผลการวิจัย 

70 

4. การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อยู่ระหว่างการ
ออกแบบงานวิจัย 

50 

5. ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อยู่ระหว่างการ
ออกแบบงานวิจัย 

50 

6. กระบวนการการจัดการขยะส าหรับส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อยู่ระหว่างการสรุป
ผลการวิจัย 

70 

4. คณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงานและน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป  
-คณะกรรมการ ได้น าปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพ่ือก าหนด

แนวทางส าหรับการจัดการความรู้ในปีการศึกษาต่อไป ส าหรับผลักดันให้การพัฒนางานวิจัยเป็นไปได้อย่าง
สมบูรณ์ และมีจ านวนมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป โดยแบ่งกลุ่มส าหรับการพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่  1  พัฒนาการเขียนสรุปงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)  
โดยวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะ 

กลุ่มที่  2  พัฒนาการน าปัญหาเข้าสู่กระบวนการเขียนโครงร่างงานวิจัย โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรผู้มีประสบการณ์ หรือบุคลากรภายในกองกลางทีมีประสบการณ์จาการท าวิจัยจาก
งานประจ า (Routine to Research : R2R)  

กลุ่มที่ 3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา เพ่ือน าสู่กระบวนการพัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจ า หรือ R2R และเพ่ือสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)  จาก
ปัญหาใหม่ๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรผู้มีประสบการณ์ หรือบุคลากรภายในกองกลางทีมี
ประสบการณ์จาการท าวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)   
 
  5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. บุคลากรสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจากงาน
ประจ าและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้   
 2. บุคลากรสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจ าของ
ตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  6. ลักษณะส าคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 1. บุคลากร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจ า 
 2. บุคลากร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้น าแนวทางการแก้ปัญหาไปทดลองใช้ในงานของตนได้ 
 3. สร้างนักวิจัย (Routine to Research : R2R) หน้าใหม่ ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีและ
พัฒนาเป็นงานวิจัยได้  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีงานวิจัยจากงานประจ า ของกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา และที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ 

-  การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

- การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง  
- การพัฒนาการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
- กระบวนการการจัดการขยะส าหรับส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 2. บุคลากรสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจ าของ
ตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. บุคลากร สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีความสามารถในการท าวิจัยจากงานประจ า มากขึ้น  
 4. ผลงานวิจัยจากงานประจ า ของกองกลางส านักงานอธิการบดี มีจ านวนมากขึ้น 
 
  7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มี
งานวิจัยจากงานประจ า ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และท่ีเกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ 

-  การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

- การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง  
- การพัฒนาการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
- กระบวนการการจัดการขยะส าหรับส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 1. บุคลากร สามารถเรียนรู้กระบวนการวิจัย จากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมงาน และผู้เชี่ยวชาญ 
ด้วยกิจกรรมที่คณะกรรมการได้จัดให้ ท าให้มีความเข้าใจและเข้าถึงสาระส าคัญและน าไปใช้ได้ง่ายมากข้ึน 
 2.  บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ รู้จ าน าไปใช้ได้ จากการจัดกิจกรรม ท าให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น 
 3. การจัดกิจกรรมต่างๆ ท าให้ความยุ่งยากในการท าความเข้าใจหรือการน าไปใช้ เป็นไปได้ง่ายขึ้น
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันที  
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 4. มีการสร้างผลงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) ที่เกิดจากความร่วมมือของ
บุคลากร จนเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยได้  
 5. ผลงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
  9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1. การน าหลักการการด าเนินงานด้วย PDCA มาประยุกต์ใช้กับหลักการของการจัดการความรู้ และ
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
 2. ได้รับการสนับสนุนนโยบายและการให้ค าปรึกษา จากผู้บริหารส านัก/กอง 
 3. บุคลากรให้ความร่วมมือ มีความมุ่งม่ัน และมีความเห็นสอดคล้องกัน จึงร่วมกันผลักดันให้กิจกรรม
ประสบความส าเร็จ 

4.  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์)   
อย่างใกล้ชิดและให้ความใส่ใจในแต่ละกิจกรรมเป็นอย่างมาก   

 
  10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
  - คณะกรรมการ ได้น าปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพ่ือก าหนดแนวทาง
ส าหรับการจัดการความรู้ ในปีการศึกษาต่อไป ส าหรับผลักดันให้การพัฒนางานวิจัย เป็นไปได้ 
อย่างสมบูรณ์ และมีจ านวนมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป โดยแบ่งกลุ่มส าหรับการพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 พัฒนาการเขียนสรุปงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)   
โดยวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะ 

กลุ่มที่ 2 พัฒนาการน าปัญหาเข้าสู่กระบวนการเขียนโครงร่างงานวิจัย โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรผู้มีประสบการณ์ หรือบุคลากรภายในกองกลางทีมีประสบการณ์จาการท าวิจัยจาก
งานประจ า (Routine to Research : R2R)  

กลุ่มที่ 3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา เพ่ือน าสู่กระบวนการพัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจ า หรือ R2R และเพ่ือสนับสนุนให้ เกิดงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)   
จากปัญหาใหม่ๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรผู้มีประสบการณ์ หรือบุคลากรภายในกองกลางที่ มี
ประสบการณ์จาการท าวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)   
 
  11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 1. บุคลากรมีงานไม่ประจ ามาแทรกงานประจ าเป็นจ านวนมากท าให้เวลาในการเรียนรู้และขับเคลื่อน
กิจกรรมมีน้อย เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
 2. บุคลากรส่วนใหญ่ยังมีความกลัวที่จะเริมท าวิจัยจากงานประจ า 
  
  12. จ านวนครั้งของ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

 มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จ านวน 4 กิจกรรม และในแต่ละครั้งก็น าปัญหาและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุง ในแต่ละกิจกรรม  
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  13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการจัดการความรู้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในคราวน าเสนอบนเวที
จัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคาร                
ทีปังกรรัศมีโชติ 
 2. ได้รับการชื่นชม และความสนใจติดต่อขอน าแนวคิดและหลักการเพ่ือน าไปพิจารณาในหน่วยงาน
ต่อจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้น าแนวคิดและหลักการไปใช้จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้าน/
นักการภารโรง เพื่อน ามาพัฒนางานตน และน าไปสู่การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า 
 
กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
  รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2560 
  ชื่อหน่วยงาน  กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก...นายอนุวัฒน์  แนไพร  นายณะราทิ  น้อยม่วง 
โทรศัพท์ ...055-706555……E-mail addressgof-pap@hotmail.com 
  1.ชื่อผลงาน ระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
  2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน (พอสังเขป) 
 เนื่องจากกองกองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ติดต่อ ประสาน สนับสนุน และส่งเสริมกิจการนักศึกษาและ
จัดให้บริการและสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ในแต่ละปีกองพัฒนา
นักศึกษาได้ด าเนินจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานักศึกษาเป็นจ านวนหลายโครงการ จึงได้พัฒนา  ระบบที่
ช่วยจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เช่น การเช็คการเข้าร่วมกิจกรรม การยกเลิกร่วมกิจกรรม 
การเปิด-ปิดกิจกรรม เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลต่างๆ เป็นต้น เพ่ือทดแทนการเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร มา
เป็นระบบที่เป็นสารสนเทศออนไลน์ สามารถจัดการบริหารผ่านระบบได้ 
 กองพัฒนานักศึกษาได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาขึ้นมา เพ่ือเช็คการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักศึกษา ในระดับ มหาวิทยาลัย คณะ โปรแกรมวิชา โดยมีระบบบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น  
ใช้ร่วมกับเครื่องสแกนบาร์โค้ด และสแกนลงไปที่บัตรประจ าตัวนักศึกษา จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลการเข้า
ร่วมกิจกรรมลงในฐานข้อมูลทันที นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ และ
เมื่อครบหลักสูตรกจิกรรม นักศึกษาสามารถปริ้นใบทรานสคริปกิจกรรมได้ 
 
  3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 3.1 เพ่ือเช็คการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ในระดับ มหาวิทยาลัย คณะ โปรแกรมวิชา 
 3.2 เพ่ือทดแทนการเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร เปลี่ยนเป็นระบบสารสนเทศออนไลน์ 
 3.3 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
 
  4. แนวคิด/ข้ันตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถท าซ้ าแล้ว
เกิดผลลัพธ์ที่ดี 
 4.1 มเีกณฑ์ก าหนดจ านวนการผ่านกิจกรรม ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
 4.2 ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ช่วยให้งานออกมาเป็นระบบ 
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  5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1 ได้ระบบที่สามารถจัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 5.2 ได้จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 5.3 ได้ข้อมูลส าหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

5.4 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะได้รับใบทรานสคริปกิจกรรม 
 

   6. ลักษณะส าคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
เป็นระบบจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เช่น การเช็คการเข้าร่วมกิจกรรม การ

ยกเลิกร่วมกิจกรรม การเปิด-ปิดกิจกรรม เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลต่างๆ เป็นต้น ใช้ร่วมกับเครื่องสแกนบาร์โค้ด 
สแกนลงไปที่บัตรประจ าตัวนักศึกษา จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมลงในฐานข้อมูลทันที 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ และเมื่อครบหลักสูตรกิจกรรม 
นักศึกษาสามารถปริ้นใบทรานสคริปกิจกรรมได้ 

 
  7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ มหาวิทยาลัย 
คณะ และโปรแกรมวิชา ซึ่งระบบได้ใช้งานกับนักศึกษา รหัส 58, 59, 60 
  8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
  - 
  9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
   9.1 การด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรม  
   9.2 นักศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
   9.3 ผู้ดูแลระบบในระดับคณะให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก 
  10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

  10.1 พัฒนาการเข้าร่วมกิจกรรมระดับโปรแกรมวิชา 
  10.2 ปรับปรุงระบบให้มีการตอบสนองต่อผู้ใช้งานเร็วมากขึ้น 
  10.3 ควรจัดอบรมการใช้งานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

  11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
  11.1 อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากนักศึกษามาจ านวนมาก 
  11.2 เนื่องจากเป็นระบบออนไลน์ จ าเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตทุกครั้ง  
  11.3 ไม่มีผู้ดูแลระบบ ในระดับโปรแกรมวิชา 
  11.4 ค่อนข้างใช้เวลานานในการสแกน รวมถึงบางเมนูใช้เวลาในการประมวลผลนานเกินไป 
  11.5 ผู้ที่เก่ียวข้องยังไม่ค่อยเข้าใจการท างานของระบบ 

  12. จ านวนครั้งของ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
มากกว่า 15 ครั้ง 
  13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
   13.1 คณะวิทยาการจัดการ 
   13.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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  13.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  13.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  13.5 คณะครุศาสตร์ 
  13.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 
  การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ (การจัดการความรู้) ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 
  1. การจัดการความรู้ “การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research :  
R to R)”  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
  2. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
    3. ข้อมูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
  4. การตรวจเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงิน ประจ าปีการศึกษา 2560 กองพัฒนานักศึกษา 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
         1. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูร้ะดับกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2560 
         2. คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ระดับกองกลาง ส านักงานอธิการบด ี จ านวน 18 คน และมีมติที่ประชุม ดังนี้ 
            -ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2560 
    - ให้จัดโครงการการจัดการความรู้ “การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R to R)”  
           - โดยก าหนดรูปแบบกิจกรรม คือ  
 กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to 
Research : R to R) 
 กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหาในงานประจ า และแบ่งปัน
ประสบการณ์ของบคุลากรหนึ่งไปยังบคุลากรหนึ่ง เพื่อให้บุคลากรภายใน กองกลางได้ลองน าไปใช้แก้ปัญหา  
 กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาที่แท้จริง และคัดเลือกประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ หรือต้องอาศัยกระบวนการวิจัยมาพัฒนา หรือแก้ปัญหา หรือ สร้างแนวปฏิบัติ หรือองค์ความรู้  
โดยสรุปเป็นประเด็นส าคัญ 
 กิจกรรมที่ 4 น าปัญหาเข้าสู่กระบวนการเขียนโครงร่างงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to 
Research : R to R) เพ่ือขอรับทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  3. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี 2561 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 
 - กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 - จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ จัดกิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 4  
 กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาที่แท้จริง และคัดเลือกประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ หรือต้องอาศัยกระบวนการวิจัยมาพัฒนา หรือแก้ปัญหา หรือ สร้างแนวปฏิบัติ หรือองค์ความรู้  
โดยสรุปเป็นประเด็นส าคัญ 
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 กิจกรรมที่ 4 น าปัญหาเข้าสู่กระบวนการเขียนโครงร่างงานวิจัยจากงานประจ า เพ่ือขอรับทุน 
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  - จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีบุคลากรของ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้น าเสนอโครงร่าง
งานวิจัยจากงานประจ า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคาร 1 (สถาบันวิจัยและ
พัฒนา) จ านวน 8 ผลงาน ดังนี้ 
 1. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมแซมยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 2. การพัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 3. แนวทางการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. การพัฒนาระบบการจ าแนกประเภทพัสดุของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 5. การพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-Office) สู่การจัดการงานสารบรรณของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 6. กระบวนการการจัดการขยะส าหรับส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  7. การพัฒนาคู่มือการจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน ประจ าปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 8. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาของกลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
 - ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 
 - เผยแพร่โครงการ ผลงานผ่านเว็บไซต์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
(http://pco.kpru.ac.th/pco/) และสื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่จดหมายข่าวสารสักทอง และจดหมายข่าวพัสดุ   
“เขียนเรื่องเล่าข่าวพัสดุ” 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้น าเสนอผลการจัดการความรู้ 
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (KM) ดังนี้ 
 มีการน าเสนอผลการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 กับสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ 1 ด้าน
พันธกิจ 
 มีการน าเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  
สายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา โดยได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
 บุคลากร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้น าข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้พิจารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัยฯ ไปปรับปรุงโครงร่างงานวิจัยจากงานประจ า ทั้ง 8 ผลงาน เพ่ือแนบสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุน
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนางสาววิลาวัลย์ ปิ่นมณี และนาย
ภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาสวนดุสิต กรุงเทพมหานครฯ และได้น ากระบวนงาน

http://pco.kpru.ac.th/pco/
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ที่ได้มาปรับปรุงให้บุคลากรด าเนินการตามรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข Flow Chat ขั้นตอนต่างๆ ให้
มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บุคลากรได้น าองค์ความรู้ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาตนเองและจัดท า ดังนี้ 
       1. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 
       2. ข้อมูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่  
       3. บุคลากรกองนโยบายและแผน มีการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะของพ่ีสอนน้อง มากกว่า
การจัดอบรมภายในกอง โดยข้อมูลที่น ามาจัดเป็นคู่มือจะมีนางสาววิลาวัลย์ ปิ่นมณี และนายภิญญาพัชญ์ 
แฉล้มฉัตร เป็นผู้ให้ค าแนะน าในการจัดท าคู่มือ  
        4. ด้านภาระงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จะมีนายณัฐเวศม์ ชัยมงคล นางสาวศิริ
กัญญา เจนเขตกิจ และนางสาวศิชา ขวัญอ่อน เป็นผู้ให้ข้อมูล และอธิบายถึงสมรรถนะงานหลักของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผน การวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันและ
สภาวการณ์โลก เพื่อประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ และจัดท าโครงการ เป็นต้น     
        ทั้งนี้โดยมีผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นผู้ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน าในการจัดท าคู่มือ 
 
  กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ได้มีการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 1 ลักษณะกิจกรรม 
  กิจกรรมการบรรยายเรื่องการตรวจเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงิน ประจ าปีการศึกษา 2560 โดย
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานโดยตรงเป็นคนมอบความรู้ และมีการหารือการตรวจเอกสารในบางหัวข้อเพ่ิมเติม  
มีการรวบรวมเอกสารที่ผ่านการตรวจแล้วของผู้กู้ยืมไว้ทุกฉบับ โดยจัดแยกไว้เป็นปีการศึกษาและแยกตามคณะ 
 
  หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายนอกหน่วยงาน  
  -  จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
      - โครงการน าเสนอผลการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ  
อันดับที่ 1 ด้านพันธกิจ  
       - โครงการน าเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
สายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา โดยได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  
 
งานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี  
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้น าเสนอโครงร่างงานวิจัยจากงานประจ า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2560 ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคาร 1 (สถาบันวิจัยและพัฒนา) จ านวน 8 ผลงาน ดังนี้ 
 1. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมแซมยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 2. การพัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 3. แนวทางการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. การพัฒนาระบบการจ าแนกประเภทพัสดุของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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 5. การพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-Office) สู่การจัดการงานสารบรรณของบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 6. กระบวนการการจัดการขยะส าหรับส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  7. การพัฒนาคู่มือการจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน ประจ าปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 8. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาของกลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
 - ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 
 - เผยแพร่โครงการ ผลงานผ่านเว็บไซต์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
(http://pco.kpru.ac.th/pco/) และสื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่จดหมายข่าวสารสักทอง และจดหมายข่าวพัสดุ   
“เขียนเรื่องเล่าข่าวพัสดุ” 
  กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ได้มีการเสนอโครงร่างงานวิจัยจากงานประจ า  
จ านวน 1 เรื่อง คือ  การพัฒนาระบบบันทึกการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pco.kpru.ac.th/pco/
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  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
  ปัจจุบันองค์การในภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ  
ในการบริหารหน่วยงานให้สามารถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนๆในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว โดย
ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานนั้น ถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการที่จะสามารถบ่งชี้ได้ถึง
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ของหน่วยงานในการให้บริการ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มี
ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการบริหารจัดการการให้บริการด้านต่างๆ  
ที่ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบริการให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง
จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในการประสานงานและ
การบริการแต่ละครั้งเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักอย่างยิ่งว่า ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพราะ
ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกยินดี  หรือความประทับใจต่อการให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของ
เจ้าหน้าที่กองกลาง 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว กองกลาง จึงเห็นสมควรให้มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อกองกลาง เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกองกลาง และน าผลการศึกษาที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ความพึงพอใจในการให้บริการของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แบ่งออกเป็น  9  กลุ่มงาน  คือ 

-  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
   -  กลุ่มงานธุรการ 
  -  กลุ่มงานการเงิน 
  -  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
  -  กลุ่มงานพัสดุ 
  -  กลุ่มงานเลขานุการ 
  -  กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
  -  กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
   -  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
  ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการส ารวจข้อมูลในครั้งนี้  คือ ผู้กรอกแบบสอบถามของผู้รับบริการ หรือผู้ที่มาติดต่อ
ประสานงานขอรับข้อรับบริการข้อมูล จากกองกลาง เป็นคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร นักศึกษา และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2560  จ านวน
ทั้งสิ้น 120 คน 
  ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี   
 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น  9  กลุ่มงาน  คือ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานธุรการ  
กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงาน

พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี  
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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อาคารสถานที่ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน และกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ และโดยภาพรวม
ทั้งหมดของการให้บริการงานตามต าแหน่งงาน การให้บริการ 
 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองกลาง โดยรวม 
 

หน่วยงาน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 
1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 4.049 80.989 มาก 
2. กลุ่มงานธุรการ 4.128 82.556 มาก 
3. กลุ่มงานการเงิน 4.075 81.500 มาก 
4. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 4.123 82.467 มาก 
5. กลุ่มงานเลขานุการ 4.068 81.367 มาก 
6. กลุ่มงานอาคารสถานที่ 4.121 82.423 มาก 
7. กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 4.002 80.033 มาก 
8. กลุ่มงานพัสดุ 4.077 81.544 มาก 
9. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 4.042 80.833 มาก 

รวม 4.084 81.683 มาก 
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ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและการตอบสนอง 
  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
  1. เจ้าหน้าที่บางท่านอธิบายไม่ชัดเจน ไม่ค่อยอธิบายให้เข้าใจ (ผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ จ านวน 
1 คน) 
  2. ปัจจุบันบริการยานพาหนะดูเป็นระบบขึ้น แต่บางทีเจ้าหน้าที่คนเก่าก็ยังคงให้บริการอยู่บ้างใน
บางครั้ง ซึ่งจะให้ข้อมูลไม่ตรงกับเจ้าหน้าที่คนใหม่ ท าให้เกิดงานสับสน (ผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ จ านวน 
1 คน) 
  กลุ่มงานธุรการ 
  1.บริเวณหน้าห้องไม่มีจุดบริการที่นั่งให้กับผู้ที่มาติดต่อ (หน้าห้อง) (ผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ 
จ านวน 1 คน) 
  กลุ่มงานการเงิน 
  1. เจ้าหน้าที่บางท่านควรปรับปรุงตัวเอง ควรมีความกระตือรือร้นในการบริการ  
  2. การพูดจาไมไ่พเราะ เฉพาะบางท่านค่ะ ส่วนน้อยค่ะ แต่ที่เจอส่วนมากพูดจาดี บริการดีค่ะ  
  3.ความยึดระเบียบมากเกินไปไม่ยืดหยุ่น ท าให้การขับเคลื่อนไม่ลื่นไหล เป็นอุปสรรคในการจัด
กิจกรรม เกิดความล้าช้าเสียหาย 
  4. ควรประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ การใช้เอกสารหลักฐานแนบเบิก
ค่าใช้จ่ายต่างๆ  
  5. ควรมีเอกสารหรือตัวอย่างการรายงานการเดินทางที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ 
  6. การตีเอกสารคืนเพ่ือให้เจ้าของเรื่องท าการแก้ไข ควรตรวจดูเอกสารอย่างถี่ถ้วนและตีคืน  
เพียงครั้งเดียว ที่ผ่านมาตีคืนเรื่องหลายครั้ง ท าให้เสียเวลามาก(ผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นละ จ านวน 1 คน) 
  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
  1. การต่อสายโอนสายไม่ตรงฝ่ายตามฝ่ายงานที่ต้องการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ศึกษาหน้าที่แต่ละ
ส านักงานให้ดีก่อนโอนสาย บางฝ่ายเปลี่ยนเบอร์แต่ยังโอนเข้าเบอร์เก่า (ผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ จ านวน 
2 คน) 
  2. ไม่มีที่นั่งส าหรับผู้มารับบริการ (ผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ จ านวน 1 คน) 
  กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
  1. เจ้าหน้าที่ท่ีคอยดูแลอุปกรณ์ตามห้องประชุมไม่นั่งประจ าห้องประชุม อุปกรณ์มักมีปัญหาระหว่าง
การจัดงานเสมอ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ไม่มีคนช่วยแก้ไข ต้องจัดการกันเองหรือไม่ก็ต้องโทรตาม ท าให้การแก้ไข
ปัญหาล่าช้าอย่างมาก (ผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ จ านวน 1 คน) 
  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
  1.ข้อมูลบุคลากรจากกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการไม่ตรงกับข้อมูลที่มาจากคณะซึ่งควรตรงกัน 
และข้อมูลจากกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการควรเป็นข้อมูลหลักท่ีมีความน่าเชื่อถือที่สุด แต่กลับเป็นว่าต้อง
เชื่อข้อมูลจากคณะมากกว่า (ผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ จ านวน 1 คน) 
  2. ขอให้ด าเนินการเรื่องการประเมินวิเคราะห์ค่างานให้บรรลุผลส าเร็จโดยด่วน เนื่องจากได้จัดส่งเรื่อง
ไปยังกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการแล้วตั้งแต่ปลายปี 2560 (ผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ จ านวน 1 คน) 
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ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
หน่วยงานภายในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

1.เจ้าหน้าที่บางท่านอธิบายไม่ชัดเจน ไม่ค่อยอธิบายให้
เข้าใจ (ผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ จ านวน 1 คน) 

1.เจ้าหน้าที่บางท่านเป็นบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่
อายุงาน 1-3 ปี จึงไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการท างาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ดังนั้น จุดที่
ควรแก้ไข คือ การถ่ายทอดงานจากบุคคลหนึ่งไปสู่
บุคคลหนึ่งให้ชัดเจนต่อเนื่องด้วยการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในงานและข้ันตอนของ
งานที่ปฏิบัติอยู่นั้น ๆ 

2.ปัจจุบันบริการยานพาหนะดูเป็นระบบขึ้น แต่บางที
เจ้าหน้าที่คนเก่าก็ยังคงให้บริการอยู่บ้างในบางครั้ง ซึ่ง
จะให้ข้อมูลไม่ตรงกับเจ้าหน้าที่คนใหม่ ท าให้เกิดงาน
สับสน (ผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ จ านวน 1 คน) 

2.กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานประจ างานยานพาหนะเพ่ิมเติมเม่ือ
วันที่ 17 เมษายน 2561 เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดรถยนต์
แทนบุคลากรคนเดิม และได้ปรับแผนการท างานใหม่ 
โดยให้บุคลากรคนเดิมปฏิบัติงานบริหารทั่วไปประจ า
งานยานพาหนะยกเว้นงานด้านการจัดรถ 

 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ กลุ่มงานธุรการ 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
1.บริเวณหน้าห้องไม่มีจุดบริการที่นั่งให้กับผู้ที่มาติดต่อ 
(หน้าห้อง) (ผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้  
จ านวน 1 คน) 

1.อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาเก้าอ้ีที่นั่งส าหรับผู้มารับ
บริการ 

 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
1.เจ้าหน้าที่ท่ีคอยดูแลอุปกรณ์ตามห้องประชุมไม่นั่ง
ประจ าห้องประชุม อุปกรณ์มักมีปัญหาระหว่างการจัด
งานเสมอ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ไม่มีคนช่วยแก้ไข ต้อง
จัดการกันเองหรือไม่ก็ต้องโทรตาม ท าให้การแก้ไข
ปัญหาล่าช้าอย่างมาก (ผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ 
จ านวน 1 คน) 

1.เนื่องจอกเจ้าหน้าที่มีจ านวนจ ากัด ประกอบกับมี
ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ เช่น การซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ การซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ การ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ซึ่งล้วนเน้นงานที่ให้บริการด้วย
ความเร่งด่วน ซึ่งในการด าเนินงานด้านเครื่องเสียง
หอประชุมนั้น ได้ท าการตั้งระบบเครื่องเสียงไว้ให้ผู้
ด าเนินงานไว้เรียบร้อยทุกครั้ง หากผู้ใช้งานเกิดปัญหา
ในการใช้งาน ทางผู้ปฏิบัติงานได้ท้ิงเบอร์โทรศัพท์ไว้
ให้กบัผู้ใช้บริการแล้ว และสามารถโทรสอบถามได้ 
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ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ กลุ่มงานการเงิน 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

1.เจ้าหน้าที่บางท่านควรปรับปรุงตัวเอง ควรมีความ
กระตือรือร้นในการบริการ  

1.งานการเงินยินดีให้บริการ ด้วยความเต็มใจ แต่ถ้า
ขาดตกบกพร่องไปเราพร้อมรับฟังและน ามาปรับปรุง 

2.การพูดจาไม่ไพเราะ เฉพาะบางท่านค่ะ ส่วนน้อยค่ะ 
แต่ที่เจอส่วนมากพูดจาดี บริการดีค่ะ  

2.งานการเงินยินดีให้บริการ พร้อมที่จะปรับปรุงทุก
ค าแนะน า 

3.ความยึดระเบียบมากเกินไปไม่ยืดหยุ่น ท าให้การ
ขับเคลื่อนไม่ลื่นไหล เป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรม  
เกิดความล้าช้าเสียหาย 

3.เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากปราศจากความ
ระมัดระวัง ละเลย ไม่ตรวจสอบย่อมมีความเสี่ยงที่จะ
ท าให้เงินของราชการได้รับความเสียหาย เป็นช่องทาง
ให้เกิดการยักยอกเอาเงินของทางราชการไปเป็น
ประโยชน์ส่วนตัว 

4.ควรประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ การใช้เอกสารหลักฐานแนบเบิกค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  

4.งานการเงินมีเอกสารแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายแจก
เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ สามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี หรือสามารถมาติดต่อโดยตรงได้
ที่งานการเงิน 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
5.ควรมีเอกสารหรือตัวอย่างการรายงานการเดินทางท่ี
ครอบคลุมทุกรูปแบบ 

5.งานการเงินมีตัวอย่างการเขียนรายงานการเดินทาง
ไว้ที่เอกสาร แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายแล้ว หรือสามารถ
มาปรึกษาโดยตรงที่การเงิน พร้อมให้ค าแนะน าเพ่ือ
การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ 

6.การตีเอกสารคืนเพ่ือให้เจ้าของเรื่องท าการแก้ไข  
ควรตรวจดูเอกสารอย่างถ่ีถ้วนและตีคืน เพียงครั้งเดียว 
ที่ผ่านมาตีคืนเรื่องหลายครั้ง ท าให้เสียเวลามาก 

6.เอกสารเบิกจ่าย เจ้าของเรื่องควรตรวจสอบความ
ถูกต้องตรงตามระเบียบก่อนส่งงานการเงิน เพ่ืองาน
การเงินได้ตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือไม่ให้มีการตีกลับ 
และเพ่ือให้การเบิกจ่ายรวดเร็วขึ้น 

 
 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติกร 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

1.ข้อมูลบุคลากรจากกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติ
การไม่ตรงกับข้อมูลที่มาจากคณะซึ่งควรตรงกัน 
และข้อมูลจากกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
ควรเป็นข้อมูลหลักท่ีมีความน่าเชื่อถือที่สุด แต่กลับ
เป็นว่าต้องเชื่อข้อมูลจากคณะมากกว่า (ผู้แสดงความ
คิดเห็นประเด็นนี้ จ านวน 1 คน) 
 

1.1 ข้อมูลบุคลากร เป็นปัจจุบันและ ตามในระบบ MIS 
1.2 ข้อมูลบุคลากร ที่ต้องขอจากคณะ อาจจะเป็นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ ต้องขอข้อมูลคณะ เพราะข้อมูลอาจารย์ไม้
ตรงกับข้อมูลที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ มีข้อมูล
ตามที่บรรจุและแต่งตั้งส่วนของคณะจะยึดอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และมีการดึงอาจารย์จากต่างคณะมาประจ า
หลักสูตรต่างคณะจึงท าให้ข้อมูลไม่ตรงกัน 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
2.ขอให้ด าเนินการเรื่องการประเมินวิเคราะห์ค่างาน
ให้บรรลุผลส าเร็จโดยด่วน เนือ่งจากได้จัดส่งเรื่องไป
ยังกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการแล้วตั้งแต่
ปลายปี 2560 (ผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ 
จ านวน 1 คน) 
 

2.เนื่องจากงานวิเคราะห์ค่างานเป็นงานใหม่ส าหรับกลุ่ม
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการประกอบกับข้อบังคับที่มีไม่
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานจริง เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินค่างานในข้อบังคับระบุว่าให้หัวหน้ างานที่
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและ
เลขานุการ แต่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากได้รับ
แนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าในขณะนี้ผู้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้างานกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการเป็นระดับ
ปฏิบัติการ ไม่สามารถประเมินระดับช านาญการได้ และ
ข้อบังคับต้องมีการแก้ไข จึงไม่สามารถด าเนินการได้ และ
ในขณะนี้อยู่ ระหว่างปรับปรุงข้อบังคับ เ พ่ือให้การ
ด าเนินงานด าเนินไปอย่างเรียบร้อย 

 
  กองนโยบายและแผน ได้มีการจัดท ารายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อให้ทราบถึงความ
คิดเห็นทัศนคติปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้มาติดต่อประสานงาน โดยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 82.60 
  ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและการตอบสนอง 
การพัฒนาบุคลากรภายในกองนโยบายและแผนให้มีสมรรถนะตามหน้าที่และความสามารถปฏิบัติงานแทนกัน
ได้ในส่วนของงานบางส่วนสามารถรอบรู้งานตอบปัญหา ค าถามได้อย่างชัดเจน โดยการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรกองนโยบายและแผนทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก 
  กองพัฒนานักศึกษา 
  จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่างสารกองพัฒนานักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและการตอบสนอง 

- นักศึกษาต้องการให้กองพัฒนานักศึกษาพัฒนาระบบการท างานของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา(กยศ.) ให้มีความรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม เงินเข้าบัญชีไม่ล่าช้า  

- การตอบสนองในการแก้ไขปัญหา กองพัฒนานักศึกษาได้บริหารการท างานเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา(กยศ.) ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการด าเนินการข้ันตอน ดังนี้ 

1.รับสมัครผู้กู้รายเก่าช่วงปิดเทอม 
2.มีการสัมภาษณ์ผู้กู้รายเก่าทั้งหมด และจัดเรียงคะแนนการสัมภาษณ์ไว้รอยอดการจัดสรรจาก

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 
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การบริหารงานและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 10 หลกั 
  ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาลครบถ้วนทั้ง 10  ประการ  
  1.หลักประสิทธิผล ผู้บริหารสามารถบริหารงานให้หน่วยงานมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
  ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานมีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผน รอบ 12 เดือน ดังนี้           
         กองกลาง  มีตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ผลการด าเนนิงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
72.72  ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.27 
    2.หลักประสิทธิภาพ  ผู้บริหารสนับสนุนให้แต่ละงานมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่ท าให้หน่วยงานใช้ทรัพยากรต่างๆ หรือคิดค้นนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่
ดีให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพการท างานที่ดีข้ึน ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินงาน  ดังนี้  
           1. แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดการความรู้เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to 
Research : R2R) เพ่ือให้บุคลากรความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจ าและพัฒนาเป็น
งานวิจัยได้ และเพ่ือให้บุคลากรได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจ าของตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
         2. อาคารต้นแบบส านักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร เป็นการด าเนินงานเพ่ือ
ตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญในปัจจุบันจะช่วยให้ส านักงานมีการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และใช้เป็นแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก้าวสู่ส านักงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากลตามเกณฑ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
      3. โครงการปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน เพื่อการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารเรียนรวมและ
อ านวยการและอาคารอ่ืน ๆ สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เป็นแหล่งสาธิตและต้นแบบการลดใช้พลังงานไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานอื่น ๆและเพ่ือขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิด
การลดใช้พลังงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  
  3.หลักการตอบสนอง 
      ผู้บริหารสามารถด าเนินการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
       1. มีระบบและกลไกมาตรการ การจัดการเรื่องร้องเรียน เพ่ือการด าเนินการเกี่ยวกับการรับฟัง 
เสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดท าช่องทางการร้องเรียน จ านวน 6 
ช่องทาง พร้อมทั้งระบุขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนไว้อย่าง
ชัดเจน  
       2. การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา 2560  
มีผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4.084 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.68  และมีผล
ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
  1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ส านักงานกองกลาง) มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.05 
  2. กลุ่มงานธุรการ  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.13 

http://www.r2rthailand.org/
http://www.r2rthailand.org/
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  3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.12 
  4. กลุ่มงานการเงิน  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.08 
  5. กลุ่มงานพัสดุ  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.07 
  6. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.05 
  7. กลุ่มงานเลขานุการ  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.12 
  8. กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.08 
  9. กลุ่มงานอาคารสถานที่  มีผลความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม = 4.00  
   4. หลักภาระรับผิดชอบ  
         1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรโดยกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการได้มีการประกาศ   
เรื่อง  มาตรการ  กลไก  หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมขั้นตอน  ทบทวนและพิจารณามาตรการ  กลไก  
หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  
       2. ได้มกีรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่  (บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย) ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  ดังนี้ 
           2.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน   
              2.1.1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานหรือการประเมินการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชรได้ก าหนดให้บุคลากรประเภทต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัย  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความตระหนักในหน้าที่ ราชการและการปฏิบัติราชการ
ของตน  ซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้ส าหรับการประเมินฯ  ได้มาจากคณะกรรมการทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน   ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัย 
                2.1.2 การพิจารณาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานหรือการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร  โดยมีคณะกรรมการประเมินระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน  เป็นผู้พิจารณาชั้นแรก  และส่งผลการ
ประเมินให้กับคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาในชั้นที่สอง  จากนั้นจะส่งผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ   
เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติราชการในขั้นสุดท้าย   
            2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อ
บุคลากร  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร  และผลดี  (ให้คุณ)  ต่อการเลื่อนเงินเดือน
โดยตรง  เช่น  ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น  จะได้รับอัตราการเลื่อนเงินเดือนที่สูงกว่าผู้ที่มี
คะแนนผลการปฏิบัติราชการที่อยู่ในระดับดีมาก  ดี  หรือพอใช้  เป็นต้น  และไม่มีผลดี  (ให้โทษ)  ส าหรับ
บุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุงจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน   
            2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ก าหนดวิธีการ   ขั้นตอน  และผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
ไว้ในข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  ส าหรับการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ต่ า  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ก าหนดให้จัดท าค ามั่นในการพัฒนาตนเอง  ตามวิธีการ  ขั้นตอน  
และมีผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย   
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     3. มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามการประเมินการปฏิบัติราชการ  บุคลากร
ประเภทต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลั ย  
พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัย  ให้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง  
ทุกๆ  6  เดือน  (ยกเว้นพนักงานราชการ  จะประเมินฯ  ปีละ  1  ครั้ง) ส าหรับบุคลากรที่ได้รับผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุงจะต้องจัดท าค ามั่นในการพัฒนาตนเอง  และให้มีการรายงานผลการ
พัฒนาจากผู้บังคับบัญชาทุกๆ 2 เดือน 
  5. หลักความโปร่งใส 
  ผู้บริหารมีกระบวนการด าเนินการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา  ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามโครงการประเมินคุณธรรม
ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้คะแนน
ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – based) 100 คะแนน ดังนี้ 
       1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
           - มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน EB1(1)  
           -  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB1(2) 
       2. กลุ่มงานพัสดุ 
            - มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ที่ผ่านมา)  EB3(1)  
            - มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง  EB3(2)  
            -  มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  EB3(3)  
           -  มีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  EB3(4)   
       3. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  
          - มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน EB5  
         - มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน EB8  
  - มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  EB12(1)   
        4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
            - มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน เพื่อ
รบัข้อร้องเรียนและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนต่าง ๆ ให้มีความโปร่งใส EB7   
            - มีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดง
ขั้นตอน  ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต EB12(2)              
  5. มีการรายงบประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีเพ่ือโปรดพิจาณา  
  6. หลักการมีส่วนร่วม  
     กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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       1.  มีการประกาศนโยบาย 5 ส. อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) โดยได้น าเอา
ระบบ 5 ส. ซึ่งเป็นระบบการท ากิจกรรม 5 ขั้นตอน ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย  
มาใช้เป็นพื้นฐานการจัดการองค์กร เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ท างานของหน่วยงาน สร้างนิสัย
พ้ืนฐานของบุคลากรให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ในการจัดสถานที่ท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้รับบริการ  
         2. มีการประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการส านักงานสีเขียว ในการจัดการองค์การด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่ส านักงานสีเขียว  (Green office)  เพ่ือให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม  
มีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามเป้าหมาย จึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการส านักงานสีเขียวให้
คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม  
    3. มีการประเมินผู้บริหารโดยบุคลากร เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
  7. หลักการกระจายอ านาจ  
    ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารองค์กร ให้กับ
หน่วยงานอย่างชัดเจน โดยมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ให้มีความ
รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้อง 
  8. หลักนิติธรรม  
          1. ผู้บริหารมีการใช้อ านาจของกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความ
เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยจะด าเนินการพิจารณา
ตัดสินใจในเรื่องที่บัญญัติไว้ในกฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่ระบุว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดที่แต่งตั้ง 
และน า กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับในการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆ มาบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับให้ถือปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน 
       2. มีการก าหนดระบบกลไกการปองกันการรับสินบนและกรอบแนวทางการปองกันการรับ
สินบน และอธิการบดีสั่งการใหน าระบบกลไกและกรอบแนวทางการปองกันการรับสินบน ดังกลาวไปปฏิบัติ 
อยางเปนรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามระบบกลไกและกรอบแนวทางการปองกันการรับ
สินบน ดังนี้  
             1. มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศนโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสินบน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ 
ในการเอื้อประโยชน์  ปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งกองกลางส านักงานอธิการบดี ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
             2. วางแผนการด าเนินงานการป้องกันการรับสินบน ทั้งด้านการปลุกจิตส านึกไม่รับ
สินบนทุกรูปแบบและด้านการป้องกันการรับสินบน 
             3. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันการรับสินบนตามแผนการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
               3.1 ด้านการปลุกจิตส านึกไม่รับสินบนทุกรูปแบบ 
                3.1.1 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเก่ียวกับการรับสินบนและ
บทลงโทษทางกฎหมายส าหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน  ในวันที่ 29 มีนาคม 2561  
               3.1.2 จัดท าคู่มือการป้องกันการรับสินบน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สินบน การรับสินบน และบทลงโทษเกี่ยวกับการรับสินบน และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร และเผยแพร่เป็น
ไฟล์ PDF ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
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                3.1.3 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปฏิบัติงานที่ปลอดจากการทุจริต ไม่เรียกรับสินบน 
หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น การใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์
ต่อตนเองหรือผู้อื่น ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ อาทิเชน่ ป้ายประกาศ จอ LED  เว็บแบนเนอร์  เอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 
             3.2 ด้านการป้องกันการรับสินบน 
                3.2.1 จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนมหา
วิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และเผยแพร่ในทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
                3.2.2 เผยแพร่ จรรยาบรรณวิชาชีพ   
                3.2.3 เผยแพร่ตัวอย่างการกระท าท่ีเข้าข่ายรับสินบน และการได้รับโทษทาง
กฎหมายส าหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
        4. จัดท าช่องทางการร้องเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และหากมี
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนให้ใช้แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัย 
        5. มีกลไกการก ากับติดตามการป้องกันการรับสินบน และด าเนินการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานป้องกันการรับสินบนอยางตอเนื่อง  โดยด าเนินการดังนี้  
             5.1 ก าหนดปฏิทิน วิธีการการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานป้องกันการรับสินบนและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยก าหนดให้มีการติดตามการด าเนินงานป้องกันการรับสินบนจากข้อร้องเรียนการรับ
สินบนทุกเดือน และมอบหมายงานการเจ้าหน้าที่และนิติการเป็นผู้ติดตาม 
   5.2 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานป้องกันการรับ
สินบน 
            5.3 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการจัดท าสรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ป้องกันการรับสินบนต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ผลการประเมิน 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
      6. ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบและกลไกการป้องกันการรับสินบน  
   9.หลักความเสมอภาค (กล.1.2-2-19) 
    ผู้บริหาร ปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่มีการแบ่งแยก  ไม่จ ากัดเพศ  เชื้อชาติ 
ถิ่นก าเนิด  ภาษา เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษา  การฝึกอบรม  อ่ืนๆ เช่น 
   -  เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   - สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการประชุมอบรม  สัมมนา  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถ โดยในปีการศึกษา 2560 บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ 92  
  10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  
       ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีการประชุมเพ่ือหาข้อตกลงภายในกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง  เพื่อหาข้อคิดเห็น  
ข้อสรุปการด าเนินงานต่างๆ 
         - ใช้การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการโดยยึดมติของที่ประชุมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
ในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ 

      - จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรจากสายตรงผู้บริหารและแบบประเมินผู้บริหาร 
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ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
  1. หลักประสิทธิผล ผู้บริหารสามารถบริหารงานให้หน่วยงานมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถปุระสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานมีผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผน รอบ 12 เดือน ดังนี้  
            กองนโยบายและแผน  มีตัวชี้วัดตามแผน ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จ 
ตัวชี้วัด 8 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100  
 2.หลักประสิทธิภาพ  ผู้บริหารสนับสนุนให้แต่ละงานมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน 
โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่ท าให้หน่วยงานใช้ทรัพยากรต่างๆ หรือคิดค้นนวัตกรรม/แนว
ปฏิบัติที่ดี ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพการท างานที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน  การสนับสนุนบุคลากรพัฒนาสมรรถนะ ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานและที่สนใจ ดังนี้  
      2.1 งานบริหารงานทั่วไป มีการใช้งานระบบจัดการงานสารบรรณและเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
        2.2 งานติดตามและประเมินผล มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) 
         2.3 งานติดตามและประเมินผล และงานวิจัยสถาบัน มีระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) 
        2.4 งานวิเคราะห์งบประมาณ มีระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D-GF KPRU) 
       2.5 งานวิเคราะห์งบประมาณ มีระบบบริหารงบประมาณ บัญชี 3 มิติ (ระบบ Grow-
Budget 3D-GF KPRU)  

        2.6 รายงานการพัฒนาบุคลากร การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา และการน าไปใช้ประโยชน์  
3.หลักการตอบสนอง 

     ผู้บริหารสามารถด าเนินการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการวางแผนให้
หน่วยงานบริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560   โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีผลของแต่ละงาน ดังนี้ 

  3.1 งานวิเคราะห์งบประมาณ (แผ่นดิน) มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.22 
  3.2 งานวิเคราะห์งบประมาณ (เงินรายได้) มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.20 
  3.3 งานแผนงานและติดตามประเมินผล  มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.19 
  3.4 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.16 
  3.5 งานบริหารงานทั่วไป มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 

 4. หลักภาระรับผิดชอบ 
  ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการด าเนินงานองค์กร 
อย่างชัดเจน โดยมอบหมายหน้าที่และภาระงานให้กับผู้รับผิดชอบงานหลัก และมีผู้รับผิดชอบงานรอง 
สนับสนุนในงานแต่ละต าแหน่งในงานที่เกี่ยวข้อง  

     5.หลักความโปร่งใส 
     ผู้บริหารมีกระบวนการด าเนินการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา  ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  ดังนี้ 
   5.1 ใช้การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ 

   5.2 ใช้ระบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆ เช่น  ระบบงบประมาณ 3D-GF   
มีการคุมบัญชีด้านงบประมาณร่วมกับการจัดการระบบงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
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ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
      5.3 บริหารจัดการงบประมาณโดยมอบหมายให้งานบริหารงานทั่วไปเป็นผู้ด าเนินการ
จัดการและงานวิเคราะห์งบประมาณรายงานเป็นรายไตรมาส 
  5.4  มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงโดยก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยและกรรมการประจ าส านัก ปีละ 2 ครั้ง  
 6.หลักการมีส่วนร่วม  
  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้  ท าความเข้าใจ  ร่วมแสดงทัศนะ  
ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่เก่ียวข้อง  ร่วมคิดแนวทาง  ร่วมการแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  
และกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 
  6.1 ใช้รูปแบบของคณะกรรมการประจ ากองนโยบายและแผน การประชุมประจ า
หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการการมีส่วนร่วมของการด าเนินงาน/โครงการ ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
  6.2 มีการประเมินผูบ้ริหารโดยบุคลากร  เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ  ประเดน็ที่เกี่ยวข้อง 
 7.หลักการกระจายอ านาจ   
  ผู้บริหารมีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ  
 - ในการด าเนินงาน/โครงการต่างๆ ได้มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ  
และก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือมอบหมายงานที่รับผิดชอบในแต่ละงาน/โครงการ ตามความเหมาะสม  
 8.หลักนิติธรรม  
  ผู้บริหารมีการใช้อ านาจของกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ  และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยจะด าเนินการพิจารณาตัดสินใจในเรื่อง 
ที่บัญญัติไว้ในกฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่ระบุว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดที่แต่งตั้ง และน า กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ ในการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆ มาบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับให้ถือปฏิบัติ 
อย่างเท่าเทียมกัน  
 9.หลักความเสมอภาค 
  ผู้บริหารปฏิบัติ  และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่มีการแบ่งแยก  ไม่จ ากัดเพศ  เชื้อชาติ 
ถิ่นก าเนิด  ภาษา เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษา  การฝึกอบรม  อ่ืนๆ เช่น 
  9.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  9.2 สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการอบรม  สัมมนา  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะความสามารถ 
  9.3 จัดหาสวัสดิการให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม  สถานที่ท างาน  วัสดุอุปกรณ์ในการท างาน  
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  

      10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
   ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีการประชุมเพ่ือหาข้อตกลงภายในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา
ข้อคิดเห็นข้อสรุปการด าเนินงานต่างๆ 
    10.1 ใช้การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการโดยยึดมติของที่ประชุมเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ 
        10.2 จัดให้มีการกรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรจากสายตรงผู้บริหารและแบบประเมิน
ผู้บริหาร  
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ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ยึดหลักการบริหารจัดการภายในที่มีความยืดหยุ่น และรับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากร นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในหน่วยงาน และใช้หลักความเสมอ
ภาคมีการบริงานที่มีความเสมอภาคและความเท่าเทียมและมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน  
  1. หลักประสิทธิผล ผู้บริหารสามารถบริหารงานให้หน่วยงานมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
  ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานมีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผน รอบ 12 เดือน ดังนี้  
       กองพัฒนานักศึกษา  มีตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จ ตัวชี้วัด 6 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 คิดคะแนนเต็ม 5 ได้ 5 
         2. หลักประสิทธิภาพ  ผู้บริหารสนับสนุนให้แต่ละงานมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่ท าให้หน่วยงานใช้ทรัพยากรต่างๆ หรือคิดค้นนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่
ดีให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพการท างานที่ดีข้ึนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
       3.หลักการตอบสนอง ผู้บริหารสามารถด าเนินการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการ
วางแผนให้หน่วยงานบริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.15 ระดับมาก  และมีผลของแต่ละด้านดังนี้ 
       1. ด้านบุคลากรผู้ใช้บริการ ร้อยละ 4.12 
       2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 4.15 
       3. ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 4.19 
        4. หลักภาระรับผิดชอบ  ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการ
บริหารองค์กร ให้กับส านักงานอย่างชัดเจน โดยมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้อ านวยการกอง หัวหน้างาน
ต่างๆ ให้มีความรับผิดชอบในงานที่เก่ียวข้อง 
       5. หลักความโปร่งใสผู้บริหารมีกระบวนการด าเนินการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา  ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  ดังนี้ 
  - ใช้การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ 
  - ใช้ระบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ระบบงบประมาณ  
การเงิน และบัญชี ซึ่งมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
  - บริหารจัดการงบประมาณโดยมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการและตัดสินใจ
พร้อมรายงานเป็นรายไตรมาส 
  - มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงโดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อมหาวิทยาลัยและกรรมการประจ าส านักปีละ 2 ครั้ง  
       6. หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้  ท าความเข้าใจ 
ร่วมแสดงทัศนะ  ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ร่วมคิดแนวทาง  ร่วมการแก้ไขปัญหา 
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  และกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 
      - ใช้รูปแบบของคณะกรรมการ ชุดต่างๆต่อการด าเนินงาน/โครงการ  ในการในส่วนร่วมของการ
ด าเนินงาน/โครงการ 
      - มีการประเมินผู้บริหารโดยบุคลากร  เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ  ประเด็นที่เก่ียวข้อง 
        7. หลักการกระจายอ านาจ ผู้บริหารมีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้แก่ผู้อ านวยการกอง หัวหน้า
งาน และผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ  



86 
 

      - ในการด าเนินงาน/โครงการต่างๆ ในรูปแบบคณะกรรมการ  โดยมอบหมายให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ และก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือมอบหมายงานที่รับผิดชอบในแต่ละงาน/
โครงการ ตามความเหมาะสม 
        8. หลักนิติธรรม ผู้บริหารมีการใช้อ านาจของกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับในการบริหารราชการ
ด้วยความเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยจะด าเนินการพิจารณา
ตัดสินใจในเรื่องที่บัญญัติไว้ในกฎ ระเบียบข้อ บังคับ ที่ระบุว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดที่แต่งตั้ง 
และน า กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับในการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆ มาบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับให้ถือปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน  
        9. หลักความเสมอภาค  
ผู้บริหารปฏิบัติ  และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่มีการแบ่งแยก  ไม่จ ากัดเพศ  เชื้อชาติ ถิ่นก าเนิด  
ภาษา เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  
ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษา  การฝึกอบรม  อ่ืนๆ เช่น 
        -  เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
       - สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการอบรม  สัมมนา  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะความสามารถ 
       - จัดหาสวัสดิการให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม  สถานที่ท างาน  วัสดุอุปกรณ์ในการท างาน   
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
       10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีการประชุมเพ่ือหาข้อตกลงภายในกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือหาข้อคิดเห็น  ข้อสรุปการด าเนินงานต่างๆ 
          - ใช้การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการโดยยึดมติของที่ประชุมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
ในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ 

   - จัดให้มีการกรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรจากสายตรงผู้บริหารและแบบประเมิน
ผู้บริหาร 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
           1) ผู้บริหาร  เช่น ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU) ,ระบบสารสนเทศการบริหารแผนกลยุทธ์ 
(SPIS) ,ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล (E-PAR) 
          2) บุคลากร เช่น ระบบบริหารงานบุคคล (e-Personal) ,ระบบปฏิทินกิจกรรม (E-calendar) ,ระบบ
เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบบริหารความเสี่ยง (E-RMS) , ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ (ระบบ evaluation) ระบบบุคลากร (Personal) ระบบบันทึกการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง
พัฒนานักศึกษา 
  3) นักศึกษา เช่น ระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา   
 
ผลการประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด าเนินการแจกแบบประเมินภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี 2561 ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2561 จ านวน 
400 ชุด และได้รับการตอบกลับมาจ านวน 300 ชุด โดยผู้ประเมินแบ่งออกเป็นเพศชาย 114 คน และเพศหญิง 
186 คน ประกอบด้วยบุคคลภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 200 คน และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 
100 คน โดยมีผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง   ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในด้านต่างๆ 

ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร X  S.D. 

ร้อยละของระดับ 
การรับรู้ภาพลักษณ์ 

ระดับความการ
รับรู้ภาพลักษณ์ 

     1. ด้านกายภาพ (อาคาร สถานที่ 
บรรยากาศ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย) 
     2. ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
     3. ด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาและ
แก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น 
     4. ด้านการบริการวิชาการ และ
การส่งเสริมความเข้มแข็งมั่นคง และ
ยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น 
     5. ด้านการท านุบ ารุงและส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 
     6. ด้านการผลิต พัฒนาบัณฑิตครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

4.09 
 
 

4.11 
 

4.10 
 

4.08 
 
 

4.09 
 

4.18 

.60 
 
 

.61 
 

.73 
 

.65 
 
 

.76 
 

.69 

81.80 
 
 

82.20 
 

82.00 
 

81.60 
 
 

81.80 
 

83.60 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 .67 82.20 มาก 
 

 จากตารางที่  2 พบว่า ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้ตอบแบบประเมินภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในด้านต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.11) คิดเป็นร้อยละ 82.20 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการผลิต พัฒนาบัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (
X =4.18) คิดเป็นร้อยละ 83.60 รองลงมาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (X = 4.11) คิดเป็นร้อย
ละ 82.20 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริการวิชาการ และการส่งเสริมความเข้มแข็งมั่นคง และ
ยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น (X = 4.08) คิดเป็นร้อยละ 81.60 ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะ 
  

 1. มหาวิทยาลัยน่าจะมีการจัดแนะแนวสัญจรตามสถาบันต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัดใกล้เคียง 
 2. ขอให้มีภาพลักษณ์ท่ีดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะ 
 3. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการให้กับชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบทีทันสมัย 
 4. บางคณะยังขาดอุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่อยู่ระหว่างการจัดหา ซึ่ งอาจล่าช้าต่อการจัดการเรียนการ
สอน และความพร้อมต่อการบริการวิชาการ 
 5. ภูมิทัศน์ บางสถานที่ยังขาดการดูแล เช่นคูคลอง บรรยากาศ ต้นไม้ใบไม้ยังไม่เรียบร้อย 
 6. อยากให้พัฒนาโรงอาหารให้ดูทันสมัย เพ่ือดึงดูดคนภายนอกให้เข้ามาซื้อหรือมารับประทานอาหาร
ในมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
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 7. การพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เราท าต้องตระหนักว่า ที่มหาวิทยาลัยอ่ืนก็มีการท า
เช่นกัน ปัญหานักศึกษาน้อยส่วนหนึ่ง ก็มาจากภาพลักษณ์และชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเช่นกัน 
  8. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน การด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของมหาวิทยาลัย  
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 91.03 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานระดับสูงมาก เมือ่พิจารณาตามดัชนี พบว่า ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 
96.68 รองลงมา คือ ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.68 ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.31 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 
88.58 และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.54 
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 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และผลการด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561  

หมวด ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนา 
หมวดที่ 1 การบริหาร
จัดการองค์การ 

1. นโยบายสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนด
นโยบายสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 2 การเผยแพร่
นโยบายสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 3 การทบทวน
และการปรับปรุงนโยบาย
สิ่งแวดล้อม 
2. การระบุและประเมิน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการ
ใช้ทรัพยากร 
3. กฎหมายและข้อก าหนด
อื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 1 การพิจารณา
กฎหมายที่จะต้องน าไปใช้ 
ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวม
และจัดท าทะเบียนกฎหมาย   
ขั้นตอนท่ี 3 การท าความ
เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มีการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการตาม
เกณฑส์ านักงานสีเขยีว (Green Office) จ านวน 1 
ชุด และแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จ านวน 1 ชุด 
พร้อมติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้กบับุคลากรภายใน
และภายนอกทราบ 
2. จัดประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร เรื่อง 
นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการส านกังานสีเขียว 
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 
3. การเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมไปยังช่องทาง 
ต่าง ๆ ได้แก่ จดัท าหนังสือเวียน เว็บไซต์ 
http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/
โปสเตอร์ Line Facebook  ป้าย LED บริเวณหน้า
อาคารส านักบริการวิชาการฯ  ป้าย LCD หน้าลิฟท์
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ป้าย
บอร์ดประชาสัมพันธ์ในลิฟท์เสียงตามสาย วันจันทร์ 
– วันศุกร์  เวลา 12.15 – 13.45 น. 
4. จัดประชุมและก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว จ านวน 7 ครั้ง 
5. จัดท าทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ 

ระดับพ้ืนที่ 
1. การบริหารจัดการด ี
2. มีนโยบายที่เกดิจากการ 
มีส่วนร่วมด ี
3. ค าขวัญ ถือเป็นจุดเด่นท่ี
เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร 
ระดับประเทศ 
1. ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รวมถึงผู้ปฏิบตัิงานมีการ
ช่วยเหลือ ร่วมมือและ
สนับสนุนการท างานเป็น
อย่างดี สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี
ขึ้นมาก 
2. ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
มีการประกาศผา่นช่องทาง
ที่หลากหลาย 
 

ระดับพ้ืนที่ 
1. ควรทบทวนแผนที่ก าหนด 
เนื่องจากมีระบุไว้ในแผน  
ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเมื่อก าหนด 
ในแผนแล้ว ควรด าเนินการ
ให้ครบ 
2. การวิเคราะห์ปัญหา
สิ่งแวดล้อมสภาวะไมป่กติ 
ฉุกเฉิน ควรระบุในแบบ
แบบฟอร์ม และท าการลง
ช่ือผู้จัดท า พร้อมท้ังสรุป
ปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม
แบบฟอร์มออกมาเป็นชุด
เดียวน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการ  
3. ทะเบียนกฎหมายให้
ครอบคลมุกฎหมายใหม ่
4. วาระเพื่อพิจารณาเห็น
ควรน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยให้
ข้อคิด 

ระดับพ้ืนที่ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียวเพื่อ
ทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม 
เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2561
และน าเสนอตามวาระที่
ก าหนดในเกณฑ์ส านักงานสี
เขียวเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั ในวันที่ 14 
สิงหาคม 2561  
เพื่อพิจารณาและให้ข้อคดิ 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
และวิเคราะห์ปญัหา
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของ
อาคารเรยีนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร14) 
3. ด้านกฎหมาย 
ประเด็นที่ 1 ผู้จัดท าไดร้ะบุ
ครั้งท่ีทบทวน วันล่าสุดที่ท า 

พันธกิจ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อตอบสนองนโยบายการด าเนินงาน 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนา 
 ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุง

รายการกฎหมายและ
ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม
4. การก าหนดอ านาจ 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
ขั้นตอนท่ี 1 การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 2 การประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการดา้น
สิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 3 การด าเนินการ
สื่อสาร 
ขั้นตอนท่ี 4 การทบทวน
ประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
5. การทบทวนโดยฝ่าย
บริหาร 

ทรัพยากร โดยสรุปปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรในภาพรวมจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกหน่วยงานในอาคาร ดังนี้ 
   5.1 เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีมี
นัยส าคญัระดับสูง 
    5.2 ด้านการพิมพ์เอกสาร กระดาษ 
เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคญัระดับ 
ปานกลาง 
    5.3 การจัดประชุมภายในและภายนอก ขยะจาก
อาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคญัระดับปานกลาง 
6. การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการ
ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
     6.1 การจัดท าโครงการปิด-เปดิไฟเมื่อ 
ไม่ใช้งาน  
     6.2 จัดท าแนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม  
เพื่อด าเนินการโครงการส านักงานสีเขียวเพื่อลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
     6.3 จัดตั้งจุดกล่องใส่กระดาษ 3 ประเภท ได้แก่ 
กระดาษ reuse กระดาษใช้แล้ว 2 หน้า และ
กระดาษ A4  
7. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
    - น้ าเสีย  
    - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
    - สิ่งปฏิกูล 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการได้
ครอบคลมุแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
4. การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรมีความโดดเด่น
มาก 
5. มีการลงนามความ
ร่วมมือระหว่างอาจารย์
ผู้สอนที่มาท าการสอน
ประจ าอาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร14) ได้
เป็นอย่างด ี

5. การน าเสนอควรใช้เวลา 
ประมาณ 10-15 นาที และ
ที่ส าคัญหากผู้บรหิารเป็นผู้
น าเสนอจะเป็นการน าเสนอ
ผลการปฏิบตัิงานพร้อมบ่ง
บอก วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
ได้อย่างด ี

การทบทวน และลงช่ือผู้
ทบทวนทะเบียนกฎหมาย
และข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นที่ 2  ผู้จัดท าได้
ศึกษาและเพิม่เตมิข้อ
กฎหมาย “กฎกระทรวง 
สุขลักษณะการจัดการมูล
ฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560”  
ลงในทะเบียนกฎหมายเสรจ็
สิ้นแล้ว  โดยมีเนื้อความ
ส าคัญดังนี ้
หมวด 1 บททั่วไป 
ข้อ 3 ห้ามผู้ใดถ่าย เท ท้ิง 
หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทาง
สาธารณะซึ่งมลูฝอยทั่วไป 
นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือ
ก าจัด ณ สถานท่ี หรือตาม
วิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดหรือจดัให ้
หมวด 2 การเก็บมลูฝอย
ทั่วไป 
ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการ
เก็บมูลฝอยท่ัวไป ให้ผูซ้ึ่ง  
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      - อากาศ  

    - พลังงาน  
    - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
พร้อมแจกจ่าย ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม ไปยังส่วนตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
และสื่อสารให้พนักงานเข้าใจโดยการช้ีแจง ฝึกอบรม
ตามโครงการส านักงานสีเขียว ติดบอร์ดประกาศ 
รณรงค์ด้วยการพดูหน้าชั้นเรยีนให้กับนักศึกษาที่มา
เรียนอาคาร 14 เผยแพรผ่่านเว็บไซต ์
8. ประชุมทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม (ฉบับ
ปรับปรุง) เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 
9. น าเสนอผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการน า
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมมาใช้เปน็แนวทางในการ
ปรับปรุงระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมลู
ฝอยท่ีอย่างน้อยต้องคัดแยก 
เป็นมูลฝอยท่ัวไปและมลู
ฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน โดยให้คัดแยกมูล
ฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออก
จากมูลฝอยท่ัวไปด้วย 
ประเด็นที่ 3 ผู้จัดท าได้
ประสานไปยังผู้รับผิดชอบ
ด้านกฎหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนครชุม
เพื่อขอข้อกฎหมายที่
เกี่ยวกับการจดัการของขยะ 
มูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนครชุม โดย
ปัจจุบันไดร้ับส าเนาเอกสาร  
 “ข้อบัญญัติองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลนครชุม  เรื่อง  
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย  พ.ศ. 2558” และได้
เพิ่มข้อมูลทะเบียนกฎหมาย
และข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว 
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ปรับปรุงและพัฒนา 
       

 
  4. การน าเสนอข้อมลูผลการ

ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับต่อไป ก ำหนดให้
ด ำเนินกำรจัดท ำสื่อวีดีทัศน์ 
เวลำประมำณ 10-15 นำท ี

หมวดที่ 2 การด าเนินการ 
Green Office 
 

1. การสื่อสารและ
กระบวนการสร้างจิตส านกึ
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนด
หัวข้อในการสื่อสาร 
ขัน้ตอนท่ี 2 การก าหนด
วิธีการสื่อสาร 
ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการ
สื่อสาร 
ขั้นตอนท่ี 4 การทบทวน
หัวข้อสื่อสาร 
2. การจัดประชุมและ
นิทรรศการ 
ขั้นตอนท่ี 1 การเรียนเชิญ
และการประชาสัมพันธ์การ
ประชุมและนิทรรศการ 
ต่าง ๆ 
ขั้นตอนท่ี 2 การจัดเตรียม
เอกสารประกอบการ
ประชุมและนิทรรศการ 
ต่าง ๆ 

1. ก าหนดหัวข้อในการสื่อสาร  
    1.1. นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการส านักงานสี
เขียว  
    1.2 ธนาคารขยะมลูฝอยแบบครบวงจร  
    1.3 การคัดแยกขยะมูลฝอย 
    1.4 การประหยดัน้ าและการลดการใช้น้ า 
    1.5 การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
    1.6 การใช้อาคาร/สถานท่ี 
    1.7 การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
    1.8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
    1.9 ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
    1.10 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมเผยแพร่ไปยังช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  
    - จัดท าหนังสือเวียน   
    -  เว็บไซต์  
http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/   
    - โปสเตอร์  
     - Line   
     - Facebook 
     - เสียงตามสาย 

ระดับพ้ืนที่ 
1. มีการประชาสัมพันธ์
สื่อสารหลายช่องทาง 
2. มีการจัดท าคูม่ือพนักงาน
ท าความสะอาด 
3. มีความเข้าใจเรื่องการลด
ใช้พลังงาน ของเสีย และ
ก๊าซเรือนกระจกถูกต้องดี
มาก 
ระดับประเทศ 
1. การสื่อสารภาพรวมดี  
มีช่องทางที่หลากหลาย  
มีการร้องเพลงนโยบาย
สิ่งแวดล้อม 
2. การใช้ห้องประชุม 
มีมาตรการที่ชัดเจน 

ระดับพ้ืนที่ 
1. ขาดลายมือช่ือ
ผู้ตรวจการท าความสะอาด
ห้องน้ า 
2. ควรมีการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานท าความ
สะอาด 
 
ระดับประเทศ 
1.พัฒนากฎหมายย่อยไปยัง
บุคลากรและปรับสติ๊กเกอร์
กฎหมายการสูบบหุรี่ให้
ชัดเจน 
2. ตรวจสอบการเช็คถัง
ดับเพลิงให้เป็นประจ าทุก
เดือนเพราะบางเดือนขาด
หายไปและศึกษา/ติด
กระบวนการตรวจเช็คให้
ถูกต้อง 

ระดับพ้ืนที่ 
1. ช้ีแจงแนวปฏิบัติการ
ตรวจเช็คการท าความ
สะอาดห้องน้ าไปยัง
ผู้รับผิดชอบประจ าช้ันในแต่
ละชั้น เพื่อให้เกิดความ
ครบถ้วนและสมบรูณ ์
2. ด าเนินการจดัท าแผนการ
ก ากับติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานท า
ความสะอาด ไตรมาสละ 1 
ครั้ง พร้อมสรุปผลการ
ติดตามและแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/3
http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/3
http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/3
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 ขั้นตอนท่ี 3 การจัดเตรียม

สถานท่ี และอุปกรณ์
ขั้นตอนท่ี 4 การจัดเตรียม
อาหารและเครื่องดื่ม 
3. ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบ 
ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบัติโดย
ยึดหลักของกิจกรรม 5 ส. 
4. การขนส่งและการ
เดินทาง 
5. การเตรียมพร้อมและ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
ขั้นตอนท่ี 1 การจัดท าแผน
ระงับเหตุฉุกเฉิน 
ขั้นตอนท่ี 2 การฝึกซ้อม
แผนระงับเหตุฉุกเฉิน 
ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาวิธีการใช้
ถังดับเพลิงและวิธีการ
ตรวจสอบเบื้องต้น 

      - บริเวณพื้นท่ีของการสื่อสารที่บุคคลทั่วไป
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่    
      - บอร์ดประชาสมัพันธ์ด้านหน้าอาคารเรียนรวม
และอ านวยการ (อาคาร 14) 
         -  ป้าย LED บริเวณหน้าอาคารส านักบริการ
วิชาการฯ 
         -  ป้าย LCD หน้าลิฟท์อาคารเรยีนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14) 
         -  ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ในลิฟท ์
2. การเรียนเชิญและการประชาสมัพันธ์ 
การประชุมและนิทรรศการต่าง ๆ ใช้วิธีการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุม/ระเบียบวาระการประชุม/
รายงานการประชุม/เอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการทุกท่านผ่านทาง Line (Admin-KPRU 
(กบ.) และ E-mail      
     2.1 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
และนิทรรศการต่าง ๆ ด าเนินการจัดท าเอกสารการ
ประชุมโดยการพมิพ์กระดาษท้ัง 2 หน้า ,น าเอกสาร
ประกอบการประชุม/บรรยายขึ้นเว็บไซต,์ คัดลอก
ข้อมูลลงแผ่นCD แจกจ่ายไปยังหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั   
     2.2 การจัดเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ ์
       มีการส ารวจจ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุมให้
เหมาะสมกับการใช้ขนาดของห้องประชุมเพื่อ  
 

 3. การสื่อสารก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มเติมให้กับ
พนักงานเข้าใจมากขึ้น 
4. การวัดผลความเข้าใจ
ก๊าซเรือนกระจก 
5. หาข้อมูลพื้นท่ีใกล้เคียง
เกี่ยวกับโรงแรมสเีขียวท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ
สถานท่ีที่เราใช้บริการเวลา
ไปราชการ 
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ปรับปรุงและพัฒนา 
  ประหยดัพลังงาน,คัดเลือกใช้วัสดอุุปกรณ์ที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ใบตอง กระดาษชานอ้อย  
ถุงกระดาษที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม           
     2.3 การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 
           มีการติดแผ่นป้ายโปสเตอร์ลด ละ เลิกการ
น าพลาสติกและโฟมเข้ามาภายในอาคาร และจัดท า
แนวปฏิบัติไว้บริเวณ หน้าห้องประชุมทุกช้ัน 
3. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
     3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจ 5 ส 
ในแต่ละหน่วยงานของอาคาร 14 
     3.2 มีการจัดท าประกาศนโยบาย 5 ส 
     3.3 มีการจัดท าแผน Big Cleanning Day  
ทุกวันพุธ 
      3.4 คณะกรรมการด าเนินงานตรวจ 5 ส จ านวน 
3 ครั้ง และสรุปผลไปยังหน่วยงาน 
4. การขนส่งและการเดินทาง 
     4.1 เลือกใช้วิธีการสื่อสารผ่าน Social Media 
เนื่องจากบุคลากรภายในอาคารเรยีนรวมและ
อ านวยการ ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน 
    4.2 มีการรณรงค์การใช้จักรยานมาท างานและใน
การเดินเอกสารและมีบริการให้ยืมรถจักรยานใน
ระหว่างการปฏิบัติงานระหว่างอาคาร 
     4.3  จัดท าระเบียบการใช้ยานพาหนะของ
มหาวิทยาลยั  
5. การเตรยีมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
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     5.1 การจัดท าแผนระงับเหตุฉุกเฉิน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
   5.2 มีแผนผังการอพยพหนีไฟประจ าช้ัน 
แต่ละชัน้ของอาคาร 
   5.3 มีจุดรวมพลการอพยพหนไีฟ  
ณ ด้านล่างของตึก 
   5.4 การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉกุเฉิน 
   5.5 มีการตรวจเช็คสภาพการใช้งาน 
ของถังดับเพลิงของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
เดือนละ 1 ครั้ง   

   

หมวดที่ 3 การใช้พลังงาน
และทรัพยากร 

3.1 การใช้พลังงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 การสร้าง
ความรู้องค์กรดา้นการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนด
มาตรการประหยัด และ
สื่อสารให้พนักงานรับทราบ 
ขั้นตอนท่ี 3  
เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน 
 
 
 

       - ด าเนินการจัดท าโครงการ KPRU ร่วมใจ  
ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2561 ส านักงาน
สีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชรในวันอังคารที ่5 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 และบรเิวณอาคารช้ัน 1 
      - จัดท าประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบตัิในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร ประกาศ ณ วันท่ี 21 เดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศ 
ให้กับหน่วยงานภายในอาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

ระดับพ้ืนที่ 
1. มีมาตรการครอบคลุม 
ทุกกิจกรรมทั้งมหาวิทยาลัย 
2. ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรรับทราบไดด้ ี
3. ป้ายรณรงค์ ชัดเจน  
ดีมาก 
4. มีการเก็บข้อมูลค่าไฟแต่
ละอาคาร ดีเยีย่ม 
5. เปรียบเทียบข้อมลูจาก
สถิติ ชัดเจนด ี
6. มีการเปรยีบเทียบน้ า 
ต่อคนต่อพ้ืนท่ี 
7. ค่าเป้าหมายชัดเจน 
 

ระดับพ้ืนที่ 
1.เก็บข้อมูลการใช้
ทรัพยากรควรเก็บข้อมูล
ย้อนหลัง ค่าเป้าหมายที่
ก าหนดจึงยังไม่ชัดเจน 
2. ควรวิเคราะห์ข้อมูลใต้
กราฟ ให้ทราบถึงข้อจ ากัด
อื่นๆ เพื่อความชัดเจน 
มากขึ้น 
3. การประชาสมัพันธ์ 
ค่าเป้าหมายการลดใช้
พลังงาน บุคลากรบางท่าน 
ยังไม่ทราบ 

ระดับพ้ืนที่ 
1. เพิ่มเติมค านวณค่า
เป้าหมายเปรียบเทียบการ
ลดใช้พลังงานไฟฟ้า 
ระหว่างปี 2560 กับ  
ปี 2561 ว่าแต่ละเดือน
ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลดลง 10% หรือไม ่
2. เนื่องจากไม่มีข้อมลู
ย้อนหลัง ปี 2560 ของน้ า
และน้ ามันเชื้อเพลิง 
คณะกรรมการจึงแนะน า
การค านวณ โดยให้น าข้อมลู 
ปี 2561 ของ 3 เดือนแรก 
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ปรับปรุงและพัฒนา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การใช้น้ า 
ขั้นตอนท่ี 1  
การสร้างความรู้องค์กร 
ด้านการประหยดัน้ า
ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนด
มาตรการประหยัด และ
สื่อสารให้พนักงานรับทราบ 
ขั้นตอนท่ี 3 เก็บข้อมูลการ 
ใช้น้ า 
 
 

        - เก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ ามัน
เชื้อเพลิง ของหน่วยงานอาคารเรยีนรวมและ
อ านวยการ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 
พบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง 
เปรียบเทยีบแตล่ะเดือนมีทั้งเพิ่มขึน้ และลดลง 
(เอกสารแนบ) 
        - ด าเนินการจัดจัดท าโครงการ KPRU ร่วมใจ 
ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2561 ส านักงาน
สีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชรในวันอังคารที ่5 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 และบรเิวณอาคารช้ัน 1 
        - จัดท ามาตรการประหยัดน้ าเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรทราบ และจัดท าสติ๊กเกอร์
ติดบรเิวณก๊อกน้ าทุกช้ันภายในตึกอาคารเรยีนรวม
และอ านวยการ เพื่อรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยดั 
       - เก็บข้อมูลการใช้น้ าของอาคารเรยีนรวมและ
อ านวยการ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 
พบว่า ปริมาณการใช้น้ าในการเปรยีบเทียบแตล่ะ
เดือนมีทั้งเพิ่มขึ้น และลดลง (เอกสารแนบ) 
      - ด าเนินการจัดท าโครงการ KPRU ร่วมใจ ลดใช้
พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2561  
 
 

ลด 10 %  สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
รัฐบาล และจังหวัด 
ระดับประเทศ 
1. มีการเก็บข้อมูลเป็น
อย่างดี เพื่อเอามาวิเคราะห์
การใช้ทรัพยากร 
2. สร้างองค์ความรู้ตา่ง ๆ 
ในการก าหนดแนวทาง
มาตรการ 
3. มีการทบทวนมาตรการ
อย่างสม่ าเสมอเพื่อการปรับ
ใช้ได้จริง 
4. ติดตามผลการท างาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

 
 
 

ระดับประเทศ 
1. โต๊ะท างานบางโตะ๊ไมม่ี
ผู้ปฏิบัติงานและไม่ปดิไฟ
กระตุก 
2. ก าหนดเป้าหมาย
พลังงาน 10% เทียบจากปี
ที่ผ่านมาจะค่อนข้างยากใน
การด าเนินการ อาจจะตั้งปี
ฐานไว้ 3 ปี ค่อยปรับฐาน
ใหม ่
3. ก าหนดเป้าหมายวัสดุ
อุปกรณ์ กระดาษ 5% บาง
งานใช้เยอะ บางงานใช้น้อย 
แต่ฐานควรแตกต่างกัน 
4. พอทราบสาเหตุแล้วควร
หาแนวทางในการแก้ไข 

มาบวกกันแล้วหาร 3 
ออกมาเป็นค่าเฉลี่ย ให้
น ามาเป็นตัวตั้งเป็นค่า
เป้าหมายที่ก าหนดในการ
เปรียบเทยีบผลในแต่ละ
เดือน 
3. วิเคราะห์ข้อมลูใต้กราฟ 
ให้ทราบถึงข้อจ ากัดอื่นๆ 
และผลการด าเนินการ
เปรียบเทยีบเพิ่มเติม 
4. ด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์ค่าเป้าหมาย
การลดใช้พลังงาน ให้
บุคลากรเพิ่มเตมิ โดยติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์และท า
หนังสือเอกสารแจ้ง
หน่วยงานและบุคลากร
รับทราบ 
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ปรับปรุงและพัฒนา 
 3.3 ทรัพยากรอื่น ๆ 

ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างองค์
ความรู้ด้านประหยัด
ทรัพยากรอื่นๆ 
ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนด
มาตรการประหยัด และ
สื่อสารให้พนักงานรับทราบ 
ขั้นตอนท่ี 3 เก็บข้อมูลการ
ใช้ทรัพยากร 

ส านักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏก าแพงเพชร  ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 
2561 ณ ห้องประชุมชัน้ 3 และบริเวณอาคารช้ัน 1 
      - จัดท ามาตรการประหยัดทรพัยากร                    
แผ่นโปสเตอร ์แจกให้กับหน่วยงาน 
เพื่อประชาสมัพันธ์และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้
หน่วยงาน และบุคลากรทราบ  
     - เก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
ภายในอาคารเรียนรวมและอ านวยการ ระหว่างเดือน
มกราคม – สิงหาคม 2561 พบว่า มีปริมาณ และ
ค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากร เปรยีบเทียบแตล่ะ
เดือนมีทั้งเพิ่มขึ้น และลดลง (เอกสารแนบ) 

   

หมวดที่ 4 การจัดการ 
ของเสีย 

4.1 การจัดการของเสีย 
ในส านักงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจ
ประเภทและปริมาณขยะ 
และพฤติกรรมการทิ้งขยะ 
ขั้นตอนท่ี 2 การจัดวางถัง
ขยะและการคัดแยกขยะ 
ขั้นตอนท่ี 3 การให้ความรู ้
ในการจัดการขยะ  
ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบ
ความถูกต้องของการคัด
แยกขยะ 
ขั้นตอนท่ี 5 การก าจัดขยะ 

1. ส ารวจพ้ืนท่ีในส านักงาน วางแผนในการจัดการ
ขยะ ได้แก่ การก าหนดจ านวน 
ถังขยะ จุดวางถังขยะ มีการก าหนดวางถังขยะ  
ด้านหน้าห้องน้ าทุกช้ัน แบ่งเป็น 3 ประเภท  
     1. ขยะเศษอาหาร (ถังสีด า) 
     2. ขยะทั่วไป (ถังสีฟ้า) 
     3. ขยะรีไซเคิล (ถังสีเขยีว) 
2. บริเวณดา้นล่างของอาคารโดยรอบ 
แบ่งเป็น 3 ประเภท  
      1. ขยะเศษอาหาร (ถังสีเขียว) 
      2. ขยะทั่วไป (ถังสีเหลือง) 
      3. ขยะอันตราย (ถังสีแดง) 

ระดับพ้ืนที่ 
1. มีการจัดท าโครงการคดั
แยกขยะอย่างเป็นรปูธรรม 
2. การทิ้งขยะของพนักงาน
แยกประเภทได้ชัดเจน 
3. มีการใช้น้ ายาล้างจานท่ี
ผลิตขึ้นมาเอง 
4. มีธนาคารขยะ ซึ่งเป็น
แนวปฏิบัติที่ด ี
5.  จุดคัดแยกขยะตั้งได้
เหมาะสม 
6.  ติดตั้งถังดักไขมันทุกจุด
ที่มีการล้าง 

ระดับพ้ืนที่ 
1. ควรมีการส ารวจประเภท
ของขยะ 
2. ควรก าหนดเส้นทางขยะ 
3. ควรระบุที่มาของปุ๋ยและ
ของสูตรที่น ามาจดัท า 
4. ขยะที่ได้เงินควรท าบญัชี
และแบ่งสดัส่วนให้ชัดเจน 
5. การทิ้งขยะของบริเวณ 
ช้ัน 8 ไม่ถูกต้อง 
6. จุดแยกขยะ ยังไม่ชัดเจน 
7. กระดาษ 2 หน้า ที่ลงถังขยะ 
ควรเก็บไว้ ไม่ควรทิ้ง ขยะ 

ระดับพ้ืนที่ 
1. จัดท ารายงานการส ารวจ
ประเภทของขยะแต่ละ
ประเภท 
2. จัดท าข้ันตอนของ
เส้นทางขยะ 
3. มีการจัดท าแผ่นป้ายไว
นิลที่มาของสูตรติดที่วงบ่อ 
4.การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของธนาคารขยะ
และการบริหารจัดการ
รายได้ของธนาคาร 
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ปรับปรุงและพัฒนา 
 ขั้นตอนท่ี 6 บันทึกปริมาณ

ขยะรายเดือน 
4.2 การจัดการน้ าเสียใน
ส านักงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษา
องค์ประกอบของน้ าเสีย 
และปรมิาณ 
ขั้นตอนท่ี 2 หาแนวทางการ
จัดการน้ าเสีย 

3. ติดตั้งตะแกรงขยะรไีซเคลิบรเิวณด้านข้าง 
ของอาคาร 
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของ
เจ้าหน้าท่ีภายในส านักงานอธิการบดี  
เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560 
5. การรณรงค์การจดัการขยะในแต่ละรูปแบบอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น แผ่นโปสเตอร์ คู่มือ เว็บไซต ์
6. ตรวจสอบความถูกต้องของขยะประมาณสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง โดยแม่บ้านประจ าอาคารและเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารขยะ 
7. มีการบันทึกปริมาณขยะรายเดอืน 
ของธนาคารขยะ 
8. น้ าเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะมีคราบน้ ามันและ
ไขมัน เศษขยะ เศษอาหารปนเปื้อน ได้รับการก าจัด
อย่างเหมาะสม โดยวิธีการติดถังดบัไขมันบรเิวณอ่าง
ล้างจานประจ าชั้น 1 ช้ัน 2 ช้ัน 4 ช้ัน 7 และช้ัน 8 
9. การเลือกใช้ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยการรวมกลุ่มของแม่บ้านประจ า
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ จดัท าน้ ายา
เอนกประสงค์ไว้ประจ าชั้นแตล่ะชัน้ 
10. การน าน้ าจากถังดักไขมันไปตรวจสอบ 
11. ใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์ (EM) ในการจัดการกลิ่นเหม็น
จากถังดักไขมัน 
12. จัดวางวงบ่อเพื่อจัดทิ้งเศษอาหารเพื่อท าปุ๋ยหมัก 
ณ แปลงสาธติเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง 

7.  ควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหะ
ได้ด ี
8.  ตรวจวัดคุณภาพของน้ า
ทิ้งในถังรวม  
9.  ใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
10.  มีเส้นทางน้ าท้ิง ดีมาก 
ระดับประเทศ 
1. มีการด าเนินการจากครั้ง
ที่แล้วไดด้ีมาก 
2. มีโครงการท าบ่อบ าบดั
น้ าเสีย 
3. มีการจัดการของเสียด ี

ควรมีการจัดกล่องใส่
โดยเฉพาะส าหรับกระดาษ 
8. ขยะที่ขายได้ ควรระบุให้
ชัดเจนว่า น ามาท าอะไร 
แสดงให้ชัดเจน เช่น การ
เป็นการหมุนเวียน  
เป็นวัฎจักร ในการน าไป 
ซื้อสารตั้งต้น ถุงด า  เป็นต้น 
ระดับประเทศ 
1. การท ากิจกรรมลดเรื่อง
กระดาษ A4 ให้ใช้ QR 
Cord 
2. ติด QR Cord ตัวถัง
ดับเพลิงเวลาเช็คตรวจสอบ 
 

5. จัดท าป้ายจุดแยกขยะ
อย่างชัดเจนบริเวณถังขยะ
6. จัดกล่องเก็บกระดาษ 2 
หน้า ประจ าห้องแตล่ะห้อง 
7. การจัดท าคู่มือ
บ ารุงรักษาถังดักไขมัน 
8. การจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับบ ารุงรักษาระบบ
บ าบัดน้ าเสียและการ
วิเคราะหค์ุณภาพน้ าเสีย 
9. การก าหนดเส้นทางการ
จัดการขยะในแต่ละประเภท
พร้อมระบุแหล่งอ้างอิง 



99 
 

หมวด ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา 

จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก
ส านักงาน (Indoor & 
Outdoor 
Environmental) 
 

5.1 อากาศในส านักงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนด
รายการที่ก่อให้เกดิมลพิษ
อากาศภายในส านักงาน 
ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนด
มาตรการในการควบคมุ
คุณภาพอากาศ 
ขั้นตอนท่ี 3 อบรมและ
สื่อสารให้พนักงานรับทราบ  
ขั้นตอนท่ี 4 การบ าบัด
มลพิษทางอากาศโดยวิธี
ทางชีวภาพ 
ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบและ
เฝ้าระวังการปฏิบตัิของ
พนักงาน  
5.2 แสงในส านักงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจความ
สว่างในพื้นที ่

1. อากาศในส านักงาน 
     - รณรงค์ไม่สูบบหุรีภ่ายในมหาวิทยาลัย 
     - ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. การบ าบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ 
ดังนี ้
     - การด าเนินการจัดซื้อและจดัวางพันธุ์ไม้ที่
สามารถดูดซับกา๊ซคารบ์อนไดออกไซค์ได้ทุกประเภท 
เช่น ต้นวาสนา  มหาลาภ ต้นหมากเหลือง ต้นสาว
น้อยปะแป้ง ต้นเฟรินข้าหลวง คฑาเงิน ต้นออมรวม 
และไผ่กวนอิม วาง ณ จุดด้านหนา้อาคาร ประจ า 
ทุกช้ัน และห้องน้ า 
    - การท าปุ๋ยหมักจากใบไม ้
    - ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและเฝ้า
ระวังมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น 
3. แสงในส านักงาน 
      - ส ารวจความสว่างในพื้นที่ 
      - มีการเก็บข้อมูลแสงสว่างภายในอาคารที่เป็น
ห้องส านักงานและอาคารเรียนรวมเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด       
  
 
 
 

1. เรียบร้อยดี  
สภาพแวดล้อมดมีาก  
มีตาข่ายกันนก  
2. มีคูม่ือปฏิบัติงาน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส าหรับแม่บ้าน    
3. มีจุดสูบบุหรี่เหมาะสม  
4. มีการจัดภมูิทัศน์โดยรอบ  
5. มีการตรวจวดัแสง  
6. ไม่มีมลพิษทางเสียง 
7. ความน่าอยู่ 5 ส  ดี  
8. มีการก าหนดพื้นท่ีความ
รับผิดชอบ 
9. ควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหะ
ได้ด ี
ระดับประเทศ 
1. พ้ืนท่ีสะอาดตาม
หลักการ 5ส. มีพื้นท่ี
ผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
 

1. ตรวจวัดมลพิษทาง
อากาศเพิ่มเตมิ 
2. ท ามาตรการป้องกันทาง
เสียงเพิ่มเติมในอนาคต 
3. การทิ้งน้ าเสีย 
4. การทิ้งน้ าจากท่อน้ าทิ้ง
เครื่องปรับอากาศ 
ระดับประเทศ 
1. ต้นไม้ที่น ามาประดับ
ภายในอาคารเพื่อก าจัด
สารพิษควรติดป้าย
คุณประโยชน์ ณ บริเวณ
กระถางต้นไม ้
2. เมื่อพบเจอปัญหาสัตว์
พาหะน าเชื้อ ให้น าผลมา
วิเคราะหห์าต้นตอว่าเกิด
จากอะไร 

ระดับประเทศ 
1. การจัดแนวทางการ
จัดการมลพิษทางอากาศ  
ในกรณีที่พบแหล่งก าเนดิ
มลพิษ 
2. การจัดแนวทางการ
จัดการมลพิษทางเสียง  
ในกรณีที่พบแหล่งก าเนดิ
มลพิษ 
3. เส้นทางการทิ้งน้ าจาก
เครื่องปรับอากาศ มีการต่อ
ท่อรวมลงมา 4 - 5 จุด  
จุดทิ้งน้ าจะน าต้นไม้มาปลูก
ไว้ ณ บรเิวณนั้นเพื่อน าน้ า
ทิ้งไปใช้ประโยชน์ เช่น การ
รดน้ าต้นไม้ ของอาคาร 14 
และจะด าเนินการต่อท่อ
รวมเป็นจดุเดยีวกัน 
ในปีงบประมาณ ถัดไป 
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ปรับปรุงและพัฒนา 
 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนด

มาตรการปรับปรุงใน 
พื้นที่ท่ีแสงสว่าง 
ไม่เพียงพอ   
5.3 เสียงในส านักงาน 
5.4 ความน่าอยู ่
1. พ้ืนที่สีเขียว 
ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดพื้นที ่
สีเขียว 
ขั้นตอนท่ี 2 การดูแลรักษา
พื้นที่สีเขียว 
2. การควบคุมสัตว์พาหะ
น าเชื้อ(หนู นก แมลงสาบ) 
ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดพื้นที่
การควบคุมสัตว์พาหะ 
น าเชื้อในส านักงาน 
 

      - ก าหนดมาตรการปรับปรุงในพ้ืนท่ีที่แสงสว่าง
ไม่เพียงพอ  
       - มีมาตรการในการดูแลบ ารงุรักษาหลอดไฟฟ้า
ที่ให้แสงสว่าง 
4. เสียงในส านักงาน 
        - บ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์เอกสารอย่างสม่ าเสมอเมื่อ
มีการพังหรือเสียหายจะด าเนินการส่งซ่อมทันทเีพื่อไม่ให้
เกิดมลพิษทางเสียงและฝุ่น 
5. ความน่าอยู ่
         - มพีื้นที่สีเขียว ณ บริเวณด้านหลังอาคารเรียน
รวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
         - การดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 
         - ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลสวนหย่อมพร้อมทั้ง
จัดท าตารางการท าความสะอาด 
สวนหย่อมบริเวณโดยรอบอาคาร 14   
เป็นประจ าทุกวัน   
         - ปรับทางเท้าสนามหญ้าบริเวณพื้นท่ี 
สีเขียว 
         - ปลูกต้นไม้ร่มเพิ่มเติม 
         - การท าความสะอาดพื้นอาคารทุกช้ัน  
         - รณรงค์ไม่ใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษใน
การท าความสะอาดห้องน้ า พื้นส านักงาน หรือสเปร์
ยากันยุง แมลง สีในส านักงาน 
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หมวด ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
           
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนา 
            - การก าหนดจุดวางเครื่องปริ้นของแต่ละ

ส านักงานให้เป็นจุดที่ห่างไกลพนักงาน และวิธีปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง          
          - รณรงค์ลดการเผาใบไมภ้ายใน
มหาวิทยาลยั 
           - มีจุดพักสูบบุหรี่ ณ ด้านหลังอาคาร 
6. การควบคุมสตัว์พาหะน าเชื้อ (หนู นก แมลงสาบ) 
        - มีการจัดท าคู่มือการควบคุมสัตว์พาหนะ 
น าเชื้อภายในอาคารเรียนรวมและอ านวยการพร้อม
ทั้งวิธีก าจัดและรายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์
พาหนะน าเช้ือทุกสัปดาห ์

   

หมวดที่ 6 การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

1. การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
และการจัดจ้างใน
ส านักงาน 
ขั้นตอนท่ี 1  
การจัดซื้อสินค้า 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดซ้ือสินค้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 1 ด าเนินการ
คัดเลือกสินค้า 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสั่งซื้อ 
ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า 

1.มอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบ  ดังนี้  
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการ
ด าเนินการตามเกณฑส์ านักงานสเีขียว (Green 
Office)  (ด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้าง) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2560-2561 
(หมวดที่ 6 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)และคณะกรรมการ
การจัดซื้อจดัจ้างท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
   1.2  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
เรื่องระบบและกลไกการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเรื่องนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
   1.3 คณะกรรมการตามค าสั่งไดร้ว่มกันประชุม 

ระดับพ้ืนที่ 
1.  มีความรู้ความเข้าใจ 
ดีมาก 
2.  มีการรายงานปัญหา 
ต่อผู้บริหารเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
3.  มีการปรับปรุงข้อมลู
บนเว็ปไซต์ และใช้ข้อมูล
ทางเว็ปไซต์ของกรม
ควบคุมมลพิษให้เกดิ
ประโยชน ์
 4.  มีคู่มือชัดเจน  มีการ
แสดงผลการด าเนินงานได้  

ระดับพ้ืนที่ 
-ไม่มี- 
ระดับประเทศ 
1. ศึกษาหาความรูส้ินค้าท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพพร้อมทั้งอัพเดท
ข้อมูลสินค้าใหเ้ป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกับสินค้าท่ีอยู่ใน
กรมควบคุมมลพิษ 
 
 
 

1.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 พบรายการจัดซื้อวัสดุ
ทีไ่ม่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 2.67 เนื่องจาก
โครงการเกดิขึ้นก่อนจะมี
การเข้าร่วมโครงการ
ส านักงานสีเขียว  
ในปีงบประมาณถัดไปควร
ควบคุมเข้มงวดมากข้ึน  
เช่นการจัดซื้อโฟม ฟอยด์  
ไม่ควรจัดซื้อ และรายการ
สินค้าและบริการที่ขึ้น
ทะเบียนไว้  
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ปรับปรุงและพัฒนา 
 3.การจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 1 คัดเลือก
หน่วยงานหรือบุคคลที่
เหมาะสม 
ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบการ
ด าเนินการระหว่างการ
ท างาน 

           -มอบหมายบุคลกร 
           -วางแผนการด าเนินงาน ระบบและกลไก 
การจัดจดัซื้อจัดจา้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
           - วางแผนและก าหนดเปา้หมายในแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ส าหรับ
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
       - วางแผนการก าหนดกิจกรรมในด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดท าคู่มือ แนวทางการด าเนินงาน และบัญชี
รายชื่อของสินค้าท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
 2.1 จัดท าบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.2 จัดท าบัญชีรายชื่อผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้รับฉลาก
เขียว 
 2.3 จัดท าคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 2.4 จัดท าแนวทางการเลือกสินคา้และบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ผลการด าเนินงานและผลการจดัซื้อจัดจ้างท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานกลไกและระบบการจดัซื้อจัดจ้างท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม       
        3.2 รายงานการจดัซื้อจัดจา้งที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   

ชัดเจน เช่น การแสดงกราฟ
ชัดเจนดี  
5.  ด าเนินการตาม
แบบฟอร์มได้ด ี
6.  มีประกาศของ
มหาวิทยาลยัเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ ได้อย่างชัดเจน 
7.  มีแนวปฏิบตัิที่ดี เช่น  
การจ าค ารับรองกับ
บุคลากรทั้งภายนอกและ
ภายใน  ได้แก่ คูส่ัญญากับ
มหาวิทยาลยั นักการ
แม่บ้าน  มีการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของคู่สญัญา
ได้อย่างชัดเจน 
ระดับประเทศ 
1. มีการก าหนดมาตรการ
การจัดซื้อจดัจ้าง 

 หน่วยงานควรเลือกซื้อเลือก
จ้างเป็นล าดับต้น 
2. ในปีงบประมาณถัดไป 
ควรเพิ่มขอบเขตการควบคมุ 
ใช้บริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน เช่น 
การบริการสถานีน้ ามัน 
การบริการโรงแรม  
การบริการซ่อมยานพาหนะ 
เป็นต้น   
3. เมื่อพิจารณารายการ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ ท่ี 
เป็นมิตรมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีข้อสังเกตเพิ่มเตมิ กรณี 
งานจ้างถ่ายเอกสาร เป็น
งบประมาณส่วนใหญ่ที่
หน่วยงานเลือกด าเนินการ 
ควรมีแนวทางหรือแผน
ส าหรับการด าเนินการกรณี
นี้เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน   
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ปรับปรุงและพัฒนา 
        - ภาพรวมโครงการ  กรณี ประเภทครุภณัฑ์และ

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
 พบว่า มีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 40.35 ของจ านวนโครงการ 
และร้อยละ93.22 ของจ านวนงบประมาณ  
           - โครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ 
ณ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ(อาคาร 14) กรณี 
ประเภทครุภณัฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
        พบว่า มีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 83.33 ของจ านวนโครงการ 
และร้อยละ98.34 ของจ านวนงบประมาณ  
 - โครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานท่ีตั้งอยู่ ณ 
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) กรณี 
การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในส านกังาน (ประเภท
วัสดุ)  
       พบว่า ร้อยละการจัดซื้อจดัจา้งที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 91.84 รองลงมาเป็นการจัดซื้อจดัจ้างท่ี
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ   
ร้อยละ 5.49  และการจัดซื้อจดัจา้งที่ไม่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 2.67      
       3.3  รายงานสรุปปริมาณและประเภทของวัสดุ
อุปกรณ์ในส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         
         - รายงานสรุปปริมาณและประเภทของวัสดุ
อุปกรณ์ในส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ปรับปรุงและพัฒนา 
          - รายงานสรุปปริมาณและประเภทของวัสดุ

อุปกรณ์ในส านักงานท่ัวไปท่ีส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยทีสุ่ด 
        - รายงานสรุปปริมาณและประเภทของวัสดุ
อุปกรณ์ในส านักงานท่ีไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร้อย
ละ 5.49  และการจดัซื้อจัดจา้งที่ไม่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 2.67      
4. ผลการคดัเลือกหน่วยงานหรือบุคคล  
เพื่อการจ้างงานท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 - มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มโีครงการเลือกหน่วยงาน
หรือบุคคล เพื่อการจ้างงานท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  
 - คณะกรรมการจึงด าเนินการเตรยีมการปรับ
เพื่อให้สอดคล้องกัน ดังนี ้
          1. ส าหรับการจัดซื้อจดัจ้างหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยฯ มกีารด าเนินการและ
เตรียมการส าหรับการคดัเลือกหน่วยงาน หรือบุคคล 
เพื่อการจ้างงานท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยมีการ
ด าเนินการดังนี ้
           1.1 โครงการที่มีการลงนามสัญญาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในช่วงไตรมาส 2 และลง
นามสัญญาใน ไตรมาส 1 แต่ยังบริหารสัญญามา
ในช่วงไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยไดน้ านโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาแนบท้าย
สัญญาซื้อขายและสญัญาจ้างเพ่ิมเติม เพื่อให้คู่สญัญา
รับทราบนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างของมหาวิทยาลัยฯ  
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  และลงนามความร่วมมือในการปฏิบัติงานตาม

โครงการส านักงานสีเขียว ร่วมกัน         
            1.2 ปรับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ
ประกอบการคดัเลือกหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อการ
จ้างงานท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 
      2. ส าหรับการจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 2.1 ต าแหน่ง นักการภารโรง (แมบ่้าน)   
มหาวิทยาลยัฯ มีการด าเนินการปรับบันทึกข้อตกลง
แนบท้ายสัญญาจ้าง เป็นเง่ือนไขการจ้างเพ่ิมเติม  
“ในระหว่างสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง
ประหยัดและใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน และใส่ใจการ 
ด าเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้
พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  และลงนามความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานตามโครงการส านักงาน 
สีเขียว           
           2.2 ส าหรับบุคลากรที่เกีย่วข้อง  
ได้ ลงนามความร่วมมือในการปฏบิัติงานตาม
โครงการส านักงานสีเขยีว 
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ปรับปรุงและพัฒนา 
  5. ผลการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานหรือ

บุคคลด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน
คณะกรรมการได้ด าเนินการดังนี้  
 1.  ก ากับ ตดิตาม ผลการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานระบบและกลไกในการจัดซื้อจัด
จ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2.  ปรับขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้าง เพื่อท า
หน้าท่ีตรวจรบัพัสดุและตรวจรับงาน และตรวจสอบ
คุณลักษณะที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  
 3. การตรวจสอบคุณภาพของงานหรือ
ครุภณัฑ์ ท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมหรอืการ 
ประเมินผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการที่ใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

   

หมวดที่ 7 การประเมิน
ประสิทธิภาพและการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(Continual 
Improvement) 
 

1. โครงการและกิจกรรม 
ลักษณะโครงการที่ด ี
รูปแบบการจัดท าโครงการ 
2. การจัดการก๊าซเรือน
กระจก Green House 
Gas Management  
ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บข้อมูล
กิจกรรมการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
ขั้นตอนท่ี 2 การค านวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

       มีการทบทวนผลการด าเนินงานท้ัง 7 หมวด วาง
แผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและจากการประเมิน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท้ัง ๓ ด้าน อาคารเรยีนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14) จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไข
กับปัญหาดังกลา่ว ได้แก ่
          ไฟฟ้า เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสูง   
          1. จัดท าโครงการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ม่
ใช้งาน 
          2. จัดท าโครงการประกวดการลดใช้ไฟฟ้า
เมื่อไม่ใช้งานลดลง 10 % เพื่อลดปริมาณการใช้
พลังงาน ส าหรับหน่วยงานทีส่ามารถลดการใช้ไฟฟ้า
ลงได้ 10 % ได้แก่ ส านักส่งเสริมวชิาการฯ 

ระดับพ้ืนที่ 
1. การเขียนโครงการด ี
2. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบด้าน
ก๊าซเรือนกระจกมีความ
เข้าใจท่ีด ี
ระดับประเทศ 
1. มีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้พนักงานทราบ 
2. มีกิจกรรมก๊าซเรือน
กระจก การค านวณก๊าซ
เรือนกระจ าและมีอาจารย์
เชี่ยวชาญ 

ระดับพ้ืนที่ 
1. ควรสื่อสารเรื่องการ
ค านวณปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อผู้บริหาร
และพนักงานภายในอาคาร 
2. หากได้รับคะแนน ถึง 90 
คะแนน ควรจะมองจุดที่
จะต้องพัฒนา เพื่อเตรยีม 
ความพร้อมส าหรับการ
ตรวจอีกครั้งหนึ่ง 
 

1. ก าหนดให้มีการจดัท า
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และการค านวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกมาเป็น  
5 ประเด็น คือ  
       1. ความส าคัญ  
       2. ผลกระทบ  
       3. แหล่งท่ีมา  
       4. เป้าหมายของการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก     
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หมวด ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
           
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนา 
  และกลุม่งานการเงิน กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

          กระดาษ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับ 
ปานกลาง  
          1. รณรงค์การลดใช้ทรัพยากร ประเภท หมึก 
กระดาษ วัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ส านักงาน 
          ขยะจากเศษอาหาร เป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง   
          1. จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีการใช้ห้องประชุม
ของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
          2. จัดประชุมให้ความรู้เกีย่วกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าท่ีภายในส านักงานอธิการบดี 
และการท าปุย๋หมักชีวภาพจากเศษอาหาร 
           อีกทั้ง ยังคงมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงค์
หรือให้ความรูด้้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งบอกถึงความใส่
ใจ และความตระหนักกับปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีเกิดขึ้น
ในส านกังาน ได้แก ่
        - การจัดโครงการประชุมช้ีแจงเกีย่วกับ
การด าเนินงานตามเกณฑส์ านักงานสีเขียว  
(Green Office) 
       - เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมไปยงั
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จัดท าหนังสอืเวียน เว็บไซต์
http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/
โปสเตอร์ Line Facebook  
       

 3. ควรสื่อสารเป้าหมายการ
ลดก๊าซเรือนกระจก แก่
บุคลากรให้ชัดเจน 
4. ควรบูรณาการโครงการ 
5 โครงการ ในหมวด 7  
หรือบางโครงการอาจเป็น
โครงการภาคสมัครใจ ซึ่ง
อาจไม่ต้องเข้าแบบฟอร์ม
โครงการก็ เป็นได ้
5. บุคลากรบางส่วนเช่น  
แม่บ้าน ยังไม่เข้าใจเรื่อง
เป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจก 
ระดับประเทศ 
1. การค านวณก๊าซเรือน
กระจกให้ถ่ายทอดแก่
พนักงานอย่างเข้าใจชัดเจน
สามารถรู้แหล่งที่มาของ
ตัวเลข 
2. เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เทียบปีต่อปีและน ามา
วิเคราะหจ์ะได้เห็นภาพ 

          5. การค านวณก๊าซ
เรือนกระจกพร้อมสื่อสารไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษาทราบ
และร่วมกันรณรงค ์
2. จัดท าโครงการเปิด-ปิด
ไฟเมื่อไม่ใช้งานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณการ
ใช้พลังงานในปีถัดไป 
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หมวด ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
           
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนา 
  - จัดท าโครงการ KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน 

จัดการมลพิษ เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2561 ส านักงานสีเขียว  
(Green Office) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร 
        - จัดฝึกอบรมโครงการอัคคีภัยและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษาของอาคาร 14  
         - กิจกรรม“GREEN OFFICE สู่การปฏิบัติ”   
2. การจัดการก๊าซเรือนกระจก Green House Gas 
Management  
   - มีการรณรงค์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไปยังบุคลากรและนักศึกษา อีกท้ังมีจัดกิจกรรมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเรอืนกระจกและการ
ค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับผู้บริหาร 
บุคลากร และเจา้หน้าท่ีนักการภารโรงแม่บ้าน ของ
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) เมื่อ
วันท่ี 4 ตุลาคม 2561 
          - มีการเก็บข้อมูลกิจกรรมการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกและการค านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภายในอาคาร 14 ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 – กันยายน 2561
พร้อมเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ 
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ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน  
  การด าเนินงานด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งมีการด าเนินงานที่ผ่านมาให้สอด
คลองกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และฉบับปรับปรุง 2551 สามารถสรุปผลการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน ได้ดังนี้ 

1. มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยฯ  
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ 
3. มีการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน 
4. มีการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการและแนวทางการใช้พลังงานและทรัพยากร 
5. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการจัดเก็บข้อมูลด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ ามัน จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา 

จ านวนงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเพชร จ.ก าแพงเพชร 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเพชร แม่สอด จ.ตาก  

7. มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (Energy Management Matrix 
:  EMM) โดยพิจารณาจากการด าเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา ก่อนการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

8. มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มี
นัยส าคัญตามหลักเกณฑ์ 

9. มีการก าหนดเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงานของพลังงาน ได้แก่ การก าหนดมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน การก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ด าเนินการจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน ด าเนินการจัดท า
แผนการฝึกอบกรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

10. มีการจัดท ารายงานการใช้พลังงานโครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ โดยการกรอกข้อมูลการ
ใช้พลังงาน ผ่านเว็บไซต์ http://www.e-report.energy.go.th เพ่ือจัดท าตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ส่งผลให้ได้คะแนนประจ าปีงบประมาณ 2561 เท่ากับ 3.5  

11.มีการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ในหัวข้อเรื่อง  
“โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กองทุนเพ่ือการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ปีงบประมาณ 2560” โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิม
ในอาคารที่อายุเกิน 10 ปี จ านวน 542 เครื่อง และด าเนินโครงการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ 2561 
 

โครงการ KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 
ประจ าปี 2561 ส านักงานสีเขียว  (Green Office) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 และชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
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กิจกรรม วอล์ค แรลลี่ สีเขียว (Green walk rally) และโครงการป้องกันอัคคีภัย  
          และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ในโครงการส านักงานสีเขียว 

 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
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กิจกรรม“GREEN OFFICE สู่การปฏิบัติ” 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
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กิจกรรมการท าน้ ายาเอนกประสงค์ 
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กิจกรรม 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก 

ส าหรับบุคลากร สายสนับสนุน” 
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 
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โครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ 

และนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
วันที่ 12 กันยายน 2561 
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กิจกรรม KPRU So Fun Run Say No Foam And Plastic : งานเดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ รักสุขภาพ  
เลิกใช้โฟม ลดใช้พลาสติก “รักชีวิต รักมหาวิทยาลัย รักษ์โลก เลิกใช้โฟม” 

วันที่ 17 กันยายน 2561 
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กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกและการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ใหก้ับผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่นักการภารโรงแม่บ้าน  

ของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8  
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กิจกรรมการตรวจประเมินโครงการส านักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม  

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคา 14) วันที่ 16 ตุลาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 
ความสามารถและมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
 
  1. ความส าเร็จของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา     
 ทางงานกิจกรรมนักศึกษามีการพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้
ทางด้านวิชาการและสนับสนุนให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองในด้านการ
เรียนเพ่ือน าไปพัฒนาด้านวิชาชีพของตนที่ได้รับการศึกษาเช่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือ 

- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น านักศึกษา 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น าของผู้น านักศึกษาและเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร                             

 2. ความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา  
   งานพัฒนานักศึกษามีโครงการส าหรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

- โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- โครงการคุณธรรมจริยธรรม  

ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษามีความตระหนักถึงการมีหลักคุณธรรมจริยธรรม รู้จักรับผิดชอบชั่วดีในการด าเนินชีวิต 
 3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  โครงการ/กิจกรรมที่งานพัฒนานักศึกษาจัดเพ่ือส่งเสริมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีดังนี้  

- โครงการราชภัฏถนนคนเดิน 
- โครงการไหว้ครู 
- โครงการาชภัฏลอยกระทง  

 4. ทุนเพ่ือการศึกษา 
     ทุนต่อเนื่อง ทุนไม่ต่อเนื่อง ทุน กยศ. 
    ทุนต่อเนื่อง  
    1. ทุนเฉลิมราชกุมารี 
            2. ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
           3. ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
           4. ทุนการศึกษาพระเมตตาสมเด็จย่า 
           5. ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน 
           6. ทุนเกื้อกูลเพื่อการศึกษาในประเทศไทย SET 
          7. ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 
           8. ทุนบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าจ ากัด 
           9. ทุนมูลนิธิท่านน้อย เปาโลหิตย์ 
           10. ทุนมูลนิธิทิสโก้เพ่ือกการกุศล 
           11. ทุนส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
           12. ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
           13. ทุนการศึกษามูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ 
ให้มีคุณธรรม มีความรู้ 

https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-1.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-2.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-3.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-4.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-5.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-6.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-7.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-8.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-9.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-10.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-11.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-12.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-13.php
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           14. ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน 
           15. ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ 
          16. ทุน 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน 
          17. ทุนมูลนิธิ SCG 
           18. ทุนปตท. สผ. จ ากัด มหาชน 
  ทุนไม่ต่อเนื่อง 
          1. ทุน ปตท. สผ. จ ากัด มหาชน 
          2. ทุนเกื้อกูลเพื่อการศึกษาในประเทศไทย SET 
           3. ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ 1 
          4. ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ 2 
           5. ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก 
           6. ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
  ทุน กยศ. 
  ให้ติดตามข้อมูลที่เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษา และคลิกเข้าไปที่งานทุน กยศ. เนื่องจากจะมี
รายละเอียดและข้อมูลอ๊ัพเดทไว้บริการนักศึกษาตลอดเวลา https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-
data/index.php 
 
 5. โครงการ/กิจกรรมที่น าความรู้การประกันคุณภาพมาใช้ในการด าเนินงานจัดกิจกรรมนักศึกษา 
      โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการ
จัดการความรู้ QA.KM 
 
 6. ชมรมหรือชุมนุม ที่มีระบบกลไกตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
      -  ชมรม Love Environmental KPRU 
      - ชมรมอบรมการแสดงเพลงพื้นบ้านไทยและเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดก าแพงเพชร 
      - ชมรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของชมรมวงดนตรีลูกทุ่งสักทอง 
      - ชมรมสานฝันปันรักครั้งที่ 5 อาคารเรียน เล่นสนุก ถูกสุขอนามัย 
      - ชมรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะแกนน า TO BE NUMBER ONE  
      - ชมรมท าดีเพ่ือพ่อ ภาคปฏิบัติ KPRU เดิน – วิ่งเพ่ือสุขภาพ 
      - ชมรมเรียนรู้ สืบสานและแลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าไทย 
      - ชมรม นศท. 
  
 7. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันของนักศึกษา 
      งานกิจกรรมนักศึกษามีเครือข่ายด้านงานกิจการนักศึกษาที่แน่นหนาเพ่ือมีไว้ส าหรับการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาท่ีดีและเกิดประโยชน์กับนักศึกษา 
      - โครงการค่ายอาสา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
 
 

https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-14.php
https://std.kpru.ac.th/TH/scholarship-data/pdf/02-354-8273.pdf
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-16.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-17.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/1-18.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/2-1.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/2-2.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/2-3.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/2-4.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/2-5.php
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/2-6.php
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 8. ความส าเร็จของการบริการนักศึกษา 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตเพ่ืออกสู่การพัฒนาชุมชน และ
การพัฒนาท้องถิ่น ปลูกฝังการรักสถาบันและการช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเฉพาะงานกิจกรรมนักศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาแต่ละคนที่เข้ามาท างานกิจการนักศึกษาตรงนี้จะเป็นคนที่มีจิตอาสาและจิตสาธารณะที่ดีอยู่แล้ว พอ
ส าเร็จการศึกษาจึงเข้ามาช่วยเหลือน้องๆนักกิจกรรมรุ่นถัดไปอย่างดีเสมอมาทั้งด้านให้ค าปรึกษา ด้าน
สนับสนุนงบประมาณ และอ่ืนๆเป็นอย่างดี  
 

โครงการราชภัฏถนนคนเดิน 
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โครงการราชภัฏลอยกระทง 
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โครงการคุณธรรมจริยธรรม 
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โครงการไหว้ครู 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า 
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  
โดยกระบวนการจัดการความรู้ QA.KM 
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โครงการ KJPRU FOR FUN RUN 
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โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/pg/studentkpru/photos/?tab=album&album_id=450110825184005  
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โครงการค่ายราชภัฏอาสา 
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การก ากับติดตามการด าเนินงาน 
      ส านักงานอธิการบดี มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมโดยมอบหมายให้
ผู้อ านวยการกอง ก ากับติดตามการด าเนินงาน และหัวหน้ากลุ่มงานทุกงานรายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ เช่น ผลการด าเนินงานด้านกลยุทธ์ตามตัวชี้วัด ผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ผลการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ผลการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฯลฯ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร ไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือ 
ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินงานในปีถัดไป 
 
แผนพัฒนาหน่วยงานในอนาคต 
       ส านักงานอธิการบดี มีการก าหนดแผนพัฒนาหน่วยงานในอนาคตเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัย ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือสนับสนุนให้หน่วยงานอื่น ๆ เป็นส านักงานสีเขียว  
โดยให้บุคลากรมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นระบบพ่ีเลี้ยง เป็นที่ปรึกษาในการจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
      ด้านกิจกรรมนักศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการในทุกๆปีเพ่ือตอบสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องมีการวางแบบแผนตัวโครงการให้มั่นคงเนื่องจากนักศึกษาจะได้ยึดแบบที่ถูกต้อง 
ในการเขียนโครงการเพ่ือน าเสนองบประมาณและไว้ส าหรับการจัดกิจกรรม 
 
 
   
 
 
 
 


