
 
1 

 

 

 

 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
บริบทของหน่วยงำน (พันธกิจ วัตถุประสงค์  บุคลำกร งบประมำณ) 
 
  ตามท่ีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2547 เป็นต้นมา  มีผลท าให้มีการ
แบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น  11 หน่วยงาน  และส านักงานอธิการบดี เป็นหนึ่งในหน่วยงานดังกล่าว   
  ปัจจุบัน ส านักงานอธิการบดีแบ่งโครงสร้างประกอบด้วยกองและงานต่าง ๆ ดังนี้  
   1. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 
     1) งานธุรการ   
     2) งานเลขานุการ 
      3) งานการเงิน   
      4) งานพัสดุ 
      5) งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
      6) งานประชาสัมพันธ์   
      7) งานอาคารสถานที่    
      8) งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
      9) งานบริหารทั่วไป   
      10) งานยานพาหนะ   
      11) งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสนอ.  
      12) งานพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
     13) งานสวัสดิการ   
      14) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2. กองนโยบายและแผน  
   3. กองพัฒนานักศึกษา 
  โดยมีหน้าที่ที่ส าคัญในการให้บริการและอ านวยความสะดวกตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานสีเขียวสู่หน่วยงานและชุมชน
ส่งเสริมการเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม และส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่สากล 
 
 
 
 
 

แบบให้ข้อมูลคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ระดับ  ส ำนัก / สถำบัน 
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ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนกังำนอธิกำรบด ี
 

จ ำนวนบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

หน่วยงำน 

บุคลำกรสำยสนับสนุน รวม  
ภำคปฏิบัติกำร ภำคสนำม ตำม ร้อยละ 

ขรก. 
พนง.
ม. 

พนง.ร
. 

ลจ.ป. สญจ. 
รวม 

ลจ.ป. สญจ. 
รวม 

หน่วยงำน 
 

ส านักงานอธิการบดี - - - - - - - - - - - 
  - กองกลาง 5 25 9 2 18 59 5 44 49 108 81.20 
  - กองพัฒนานักศึกษา - 5 - - 6 11 - 8 8 19 14.28 
  - กองนโยบายและแผน 1 5 - - - 6 - - - 6 4.51 

รวมทั้งสิ้น 6 35 9 2 24 76 5 52 57 133 100.00 
(

ข้
อ
ม 

หมำยเหตุ : ขรก. หมายถึง ข้าราชการ / พนง.ม. หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย / พนง.ร. หมายถึง พนักงานราชการ 
/ ลจ.ป. หมายถึง ลูกจ้างประจ า / สญจ. หมายถึง ลูกจ้างประจ าตามสัญญาจ้าง 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์  (30 คะแนน) 
 

 ส านักงานอธิการบดี ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของ ส านัก /สถาบัน โดยแบ่งประเด็นการประเมิน
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็นดังนี ้

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์  (15 คะแนน) 

   โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ 

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้
จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมดของหน่วยงาน  จ านวน  14    ตัวช้ีวัด 

 มีผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย  จ านวน  14   ตัวช้ีวัด 
 คิดเป็นร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลเุป้าหมาย 100 

   
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

จ านวนตัวชีว้ัดทั้งหมดของหน่วยงาน  จ านวน  7   ตัวชี้วัด 
 มีผลการด าเนนิงานบรรลุเป้าหมาย  จ านวน  7   ตัวชี้วัด 
 คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 100 

 
  กองพฒันานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้

จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมดของหน่วยงาน  จ านวน   11     ตัวช้ีวัด 
 มีผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย  จ านวน   11    ตัวช้ีวัด 
 คิดเป็นร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลเุป้าหมาย 100 
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2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  (15 คะแนน)  
กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
 

รำยไตรมำส 
งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ 

เป้ำหมำย (ร้อยละสะสม) ผลลัพธ ์ เป้ำหมำย (ร้อยละสะสม) ผลลัพธ ์
1 23 13.15 20 4.52 
2 54 32.60 40 46.24 
3 77 54.75 65 50.76 
4 100 100 90 90 

 
  1. งบเหลือจ่าย  1,300,000  บาท 
  2. งบกันเหลื่อมปี  ............................  บาท 
 
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบด ี
 

รำยไตรมำส 
งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ 

เป้ำหมำย (ร้อยละสะสม) ผลลัพธ ์ เป้ำหมำย (ร้อยละสะสม) ผลลัพธ ์
1 21.86 21.86 - - 
2 33.46 33.46 - - 
3 40.06 40.06 - - 
4 71.63 71.63 - - 

 
1. งบเหลือจ่าย  ..............232,342..............  บาท (มอบให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรต่อไป) 
2. งบกันเหลื่อมปี  ............-............. บาท 
 
  กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการด ี

รำยไตรมำส 
งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ 

เป้ำหมำย (ร้อยละสะสม) ผลลัพธ ์ เป้ำหมำย (ร้อยละสะสม) ผลลัพธ ์
1 23 15.35 20 10.09 
2 54 30.20 40 23.46 
3 77 40.39 65 45.15 
4 100 85.94 90 78.70 

 
1. งบเหลือจ่าย  ............................  บาท 
2. งบกันเหลื่อมปี  ............................  บาท 
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ส่วนที่ 2  กำรพัฒนำองค์กร (30 คะแนน) 
 
1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก  

1.1 ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2563 
กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

ข้อเสนอแนะ 
จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำรตำม

ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

จ ำนวน
โครงกำรอยู่

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรยัง

ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ 

1.ทบทวนวิสัยทัศน์ 8 แห่ง วิสัยทัศน์ ควรใส่ปีไปด้วยวา่
จะเป็นส านักงานสีเขียวในปีไหน 

1 1 - - 100 

2.น าข้อมูลบุคคลที่ไม่ได้รับการพัฒนาตนเองมา
วิเคราะห์วา่เกิดจากปัญหาอะไร เช่น เกดิจากปัญหาติด
งานอื่น ๆ ไม่สามารถมาพัฒนาได้ 

3 3 - - 100 

3.การทบทวนประเด็นการท าKM ในปีทีผ่่านมา ท าให้มี
ความรู้ หรือ ท าให้มีงานส่ง 

2 2 - - 100 

4. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนท า
แล้วผลเป็นแบบไหน เช่น จัดท าคู่มือพนกังานขับรถ 
พนักงานได้ศึกษาและได้อา่นหรือไม ่

2 2 - - 100 

5. การปรับปรุงคู่มือต้องปรับเขียนตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ หรือ เปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย เช่น 
คู่มือฝ่ายยานพาหนะ ปรับมาจากกระทรวงการคลัง 
สตง. ให้ปรับ โดยมีกระบวนการ 1.ท า 2.ลองใช้ 3.ปรับ  
4.ติดตามงาน 

4 4 - - 100 

รวมทั้งหมด 12 12   100 
 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบด ี

ข้อเสนอแนะ 
จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำรตำม

ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

จ ำนวน
โครงกำรอยู่

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรยัง

ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ 

1. การสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ตัวบ่งชี้  เกณฑ์
มาตรฐาน ของ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และบุคลากร 
ภายในกองเพื่อให้การเขียนรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ตรงกับเกณฑ์มาตฐาน   

2 2 - - 100 

2. ปรับปรุงการเขียน ขอ้ที่ 2 เกณฑ์มาตรฐาน 
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล 
อย่างครบถ้วน 10 ประการ ที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเขียนของข้อที่ 
5 ผู้บริหารน าผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 ไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจน 

1 1 - - 100 

3. ควรให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ผ่านการ
อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนรู้ หรือการพฒันาความรู้
ด้วยตนเองเช่น การศึกษาเอกสารเอง เรยีนรู้ผ่าน
ออนไลน์ ตรงกับ ภาระงาน/ตามต าแหน่งของงาน ที่
รับผิดชอบ เพิ่มมากขึ้น 

2 2 - - 100 

4. ควรมีการ KM การท าวจิัยสถาบันหรอืการท าวิจยั
กองนโยบายและแผน และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สรุปให้กับบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน 

1 1 - - 100 
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ข้อเสนอแนะ 
จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำรตำม

ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

จ ำนวน
โครงกำรอยู่

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรยัง

ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ 

5. บุคลากรภายในกองนโยบายและแผนควรท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความเส่ียง และปัจจยัเส่ียง 

1 1 - - 100 

6. ควรเพิ่มความเส่ียง วิเคราะหป์ัญหาให้ชัดเจน และ
เลือกความเส่ียงมาหนึ่งความเส่ียง ความเส่ียงควรมี
มากกว่า 1 ความเส่ียง และวิเคราะห์ในระดับสูง 

1 1 - - 100 

7. สร้างแบบประเมินใหม่ไม่ควรเป็นแบบรายงาน  
ควรสร้างให้ครอบคลุมเป็นภาพรวมระดบักอง ไม่ควร
แยกเป็นงาน 

1 1 - - 100 

8. ใช้วิธีการประเมินอื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์ผู้บริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 1 - - 100 

9. ระบบการติดตามผลการด าเนินงานควรมีวิธกีารที่
แตกต่าง และหลายหลาย ให้เพิ่มมากขึน้ เพื่อที่จะได้
เห็นผลที่ชัดเจน 

1 1 - - 100 

รวมทั้งหมด 11 11 - - 100 
 
กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

ข้อเสนอแนะ 
จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำรตำม

ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

จ ำนวน
โครงกำรอยู่

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรยัง

ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ 

1. ควรน าเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการรายงานผล
การปฏิบัติราชการต่อผู้บรหิารและคณะกรรมการการ
ประจ าส านกั 

2 2 
 
 

- - 100 

2. ควรน าผลการประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหารทุก
ระดับมาวิเคราะหแ์ละให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

1 1 - - 100 

3. ด าเนินการประเมินภาวะผู้น า ระดับหน่วย 
(รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานกัศึกษา) 

1 - - 1 - 

4. ควรพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ทีต่รง 
การสายงานของแต่ละบุคคล 

1 1 - - 100 

5. ควรส่งเสริมให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาน าความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

1 1 - - 100 

6. ควรมีการพัฒนาและควบคุมการด าเนินงานบริหาร
ความเส่ียงให้เป็นไปตามแผนบริหารความเส่ียง 

2 2 - - 100 

7. ควรมีการประเมินผลของผู้ใช้ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา Online  

1 1 - - 100 

8. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ประโยชน์จาก
ระบบอาจารย์ที่ปรกึษา Online เพื่อใหบ้ริการ
นักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

1 1 - - 100 

9. ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ และ
นักศึกษา เขา้มามีสว่นร่วมในการด าเนินงานประกัน 
เช่นการจัดท าแผนกลยุทธ ์หรือการให้ขอ้มูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1 1 - - 100 

10. ควรน าการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์  
ในประเด็นที่ส าคัญที่ควรน ามาด าเนินการพัฒนาหรือ

1 1 - - 100 
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ข้อเสนอแนะ 
จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำรตำม

ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

จ ำนวน
โครงกำรอยู่

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรยัง

ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ 

ปรับปรุง เช่น ประเด็นที่มีผลการประเมนิต่ ากวา่
ประเด็นอื่นๆ เป็นต้น 
11. ควรพัฒนาระบบการรวบรวมขอ้มูลการได้รับ
รางวัลของนักศึกษาที่เป็นระดับชาติหรอืนานาชาต ิให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได ้

2 2   100 

รวมทั้งหมด 14 14   100 
 
1.2 ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 
จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำรตำม

ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

จ ำนวน
โครงกำรอยู่

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรยัง

ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ 

1.ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณพบวา่มกีารเบิกจา่ยได้ประมาณ
ร้อยละ 60 ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะงบประมาณมาล่าชา้ และเกิดสถานการณ์โรค COVID -
19 เป็นเหตุ ท าให้เกิดการเบกิจ่ายได้น้อย อย่างไรก็ตาม ส านกั
จะต้องต่ืนตัวและว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการ
เตรียมพร้อมเท่าที่จะท าได้ ดว้ยการปรบัเปลี่ยนโครงการเพื่อให้
เบิกจ่ายได้ทันเวลาหรือเบิกจา่ยได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้
ให้มากที่สุด  

8 12 - 2 90 

2.ควรมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุให้มีคุณภาพมากขึ้น 
ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธภิาพในการท างานและการสร้าง
ความก้าวหนา้ในการท างานโดยให้มีต าแหน่งที่สูงขึ้น  

2 2 - - 100 

3.ส านักได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาอยูแ่ล้ว  แต่อย่างไรก็ตามส านกัจะต้องไม่หยุดยั้งใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานให้มากขึ้น 
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถกูต้อง รวมทั้งการ
ประหยัดแรงงาน 

4 4 2 - 100 

      
      

หมำยเหตุ : ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ อยู่ในตอนท้ายของรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563      
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2. กำรด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ที่น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ 2564 

    วิสัยทัศน์ ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ  
และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ปี 2564 

 
แผนปฏิบัติกำร (โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี) 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
    2. โครงการ Green Office  

   ผลกำรด ำเนินงำน 
   1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
    ส านักงานอธิการบดี ซ่ึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความโดดเด่นตามพันธกิจด้านบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยการแบ่งงานค านึงถึงลักษณะตามหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพงาน และคุณลักษณะเฉพาะ  
ให้ความส าคัญกับการบริหารคนเพ่ือส่งผลไปถึงความส าเร็จขององค์กร ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการหน่วยงานและ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  หน่วยงานจึงมีการวิเคราะห์สมรรถนะหลักของหน่วยงาน  
เพ่ือจะได้พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะเป็นไปตามที่ก าหนด การก าหนดสมรรถนะหลักของหน่วยงาน
วิเคราะห์จากขอบเขตหน้าที่งานตามโครงสร้าง และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบในงานมาเป็นกรอบในการก าหนด
สมรรถนะหลัก รวมถึงค่านิยม G – Teams และลักษณะโดยรวมของบุคลากร ทักษะความช านาญ ความสามารถ  
ผลการปฏิบัติงาน ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และผลการประเมินต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
สมรรถนะหลัก จากนั้น ได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดสมรรถนะหลัก จ านวน 3 สมรรถนะ ได้แก่      
   1) การให้บริการและค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ส านักงานสีเขียว กับหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมโครงการสมัครส านักงานสีเขียว 
    2) จัดหาและน าแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการและการให้บริการ  
    3) การประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและลูกค้า  
  ในปีงบประมาณ 2564 ผู้บริหารและหัวหน้างานได้จัดประชุมเพ่ือก าหนดทักษะความสามารถ 
ที่จ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
และความจ าเป็น ทั้งด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังคนของกรอบอัตราก าลังและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เทียบกับปัจจุบันที่มีอยู่ ซึ่งได้ก าหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ได้แก่ 
  โครงการอบรม  เรื่อง  การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก  ส าหรับบุคลากร 
สายสนับสนุน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน  มีความรู้  ความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะ  สามารถจัดท าการวิเคราะห์สมรรถนะได้อย่างถูกต้อง  
เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง
สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  และพนักงานราชการ  จัดท าคู่มือปฏิบัติหลักได้อย่างถูกต้อง  และมีคุณภาพ   
โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์สูง  คือรองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
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จากผลการส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากร  สายสนับสนุน  เข้าสู่ต าแหน่งสูงข้ึน  ส่งผลให้มีบุคลากร 
สายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี  ส่งผลงานทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัยได้รับต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน  ระดับช ำนำญกำร  และผู้บริหำร 
 1.  นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด  ผู้อ านวยการกองกลาง 
  2.  นายภาณุพงศ์  สืบศิริ   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 3.  นางปวีณณัฎฐ์  คงสมนาม  นักวิชาการพัสดุ  ระดับช านาญการ 
 4.  นายเอนก  บัวส าลี   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ระดับช านาญงาน 
 5.  นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับช านาญการ 
 6.  นางสาวเกศกนก  ไทยแท้  นักวิชาการพัสดุ  ระดับช านาญการ 
 7.  นายมนตรี  ประชุม   วิศวกรไฟฟ้า  ระดับช านาญการ 
 8.  นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับช านาญการ 
 9.  นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์  บุคลากร  ระดับช านาญการ 
 10.  นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับช านาญการ 
 11.  นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์  นักวิชาการพัสดุ  ระดับช านาญการ 
 12.  นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม  นักวิชาการพัสดุ  ระดับช านาญการ 
 13.  นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ สถาปนิก  ระดับช านาญการ 
  14.  นายณะราทิ  น้อยม่วง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับช านาญการ 
  15.  นางสาวปราณี  แผนดี   นักสุขศึกษา  ระดับช านาญการ 
 16.  นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์   นักตรวจสอบภายใน  ระดับช านาญการ (ขึ้นตรงกับอธิการบดี) 
  17.  นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับช านาญการ 
       (ข้ึนตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ) 
 18.  นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับช านาญการ 
       (ข้ึนตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ) 
2.  ข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัยท่ีอยู่ระหว่ำงกำรประเมินค่ำงำน  และกำรประเมินเพื่อด ำรงต ำแหน่ง
สูงข้ึน 
 1.  นางชมภัค  จารุฑีฆัมพร  อยู่ระหว่างการประเมินเพ่ือด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 2.  นางภัทรวดี  จิตคติ   อยู่ระหว่างการประเมินเพ่ือด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 3.  นางสาวปราจิน  ไกรทอง  อยู่ระหว่างการประเมินค่างาน 
3.  ข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัยที่ถึงก ำหนดส่งกำรประเมินค่ำงำน 
  กองกลำง  
 1.  นางสาวนฤมล  ส่งต่าย 
 2.  นางสาวปรางค์ทิพย์  น้ าเงินสกุลณี 
 3.  นายทศพร  ศีลอวยพร 
 4.  นางสาววรรณภา  รอดจันทร์ 
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 5.  นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 
 6.  นางสาวอุมาพร  ขุนพิลึก 
  งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  7.  นางสาวพันทิพา  เย็นญา 
  8.  นายธีศิษฎ์  กระต่ายทอง 
  กองพัฒนำนักศึกษำ 
  9.  นางโสรยา  สมภักด ี
  กองนโยบำยและแผน 
  10. นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 
  11. นายภิญญาพัชร  แฉล้มฉัตร 
 12. นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี
  13. นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ 
  14. นางสาวศิชา  สังวารวงษ์ 
4.  ข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัยท่ียังไม่ถึงก ำหนดส่งกำรประเมินค่ำงำน 
  กองกลำง 
 1.  นายชัยรัตน์  ศรีวงค์ราช 
 2.  นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์ 
 3.  นายวิทยา  ศรีนรคุตร 
 4.  นางสาวนฤชล  เขื่อนยัง 
 5.  นางสาวศิริรัตน์  ชิตสุระ 
  กองพัฒนำนักศึกษำ 
  6. นายอนุรัตน์  แนไพร 
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2. โครงการ Green Office 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการเป็นส านักงาน 
สีเขียว (Green Office) ตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน โดยอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
ได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง ปี 2561 – 2564 และรักษามาตรฐานการเป็นส านักงานสีเขียวตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น ปีงบประมาณ 2564 จึงก าหนดวิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ปี 2564  
  ผลการด าเนินงาน 
  1. ด าเนินการถ่ายทอดกิจกรรมโครงการส านักงานสีเขียวไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
เนื่องในงานกีฬามหาวิทยาลัย โดยจัดขบวนพาเหรดใช้วัสดุเหลือใช้ สิ่งประดิษฐ์ และน าเสนอนโยบายสิ่งแวดล้อม 
  2. ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมสมัครโครงการส านักงานสีเขียว ได้แก่ 
หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  3. ด าเนินการเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว จนได้รับผลการประเมิน 
ในระดับดี เหรียญทองแดง ในปีงบประมาณ 2564 
  4. มีการด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 
3. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กองกลำง ส ำนกังำนอธิกำรบดี 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
ปัจจัยควำม

เสี่ยง 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

แนวโน้มการถูกเลิก
จ้างของบุคลากร 
สายสนบัสนุน 

ปัจจัยภำยนอก 
1. จ านวนเด็ก
นักศึกษาลดลง 
2. ผลการ
ประเมินการ
ให้บริการจากผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย
ลดลงในระดับ
ปานกลาง 
ปัจจัยภำยใน 
1. การผ่าน/ไม่
ผ่านเกณฑ์
สมรรถนะที่
มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

1. จัดท าโครงการ KPRU 
RODE SHOW 
2. จัดท าโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร 
3. บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับ
การอบรมหรืออบรมผ่านระบบ
ออนไลน ์
 

1. จัดท าโครงการ KPRU RODE SHOW  
แบบออนไลน์ ร้อยละ 100 
2. จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ให้สู่เส้นทางความก้าวหน้า ร้อยละ 100 
3. บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมหรือ
อบรมผ่านระบบออนไลน์ ร้อยละ 100 
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กองนโยบำยและแผน ส ำนกังำนอธิกำรบดี 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
ปัจจัยควำม

เสี่ยง 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

งานงบประมาณ 
(เงินงบประมาณ) 
การเช่ือโยงรหสั
งบประมาณแผ่นดิน
ระหว่างระบบ 
(Grow-Budget) 
และระบบเบิกจ่าย
งบประมาณ GFMIS 

ปัจจัยภำยนอก 
ท าให้ระบบ 
GFMIS ซึ่งมี สตง.
มาตรวจสอบไม่
ตรงระบบของ
มหาวิทยาลยั
ปัจจัยภำยใน 
งบประมาณไม่
ตรงกับท่ีไดร้ับ
การจัดสรร 

1. จัดท าคู่มือการเชื่อมโยง
ระหสังบประมาณ 
2. ใช้ระบบการออกรหัส
กิจกรรมช่วยในการตรวจสอบ
และรายงาน 

1.มีการจัดท าคูม่ือรหสังบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 และเผยแพร่ให้กับ
หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
เท่านั้น  
2. การจัดท ารหสังบประมาณประจ าปีโดยการ
ดึง REPORT รายงานและประสานงานการเงิน 
ร่วมกับตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ 
และบันทึกแจ้งรหสัการเชื่อมโยงไปท่ี คณะ/
ศูนย์/ส านัก/สถาบัน งานพัสดุและงานการเงิน 
ภายใน 2 เดือน หลังจากเริ่มปีงบประมาณใหม ่

 
กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ประเด็นควำมเสี่ยง ปัจจัยควำมเสี่ยง แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาในการ
สร้างนวัตกรรมไม่
สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม 

ปัจจัยภายนอก 
ชุมชนเป้าหมายอาจ
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การสร้างนวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน 
ปัจจัยภายใน 
1. นักศึกษาขาด
ทักษะวิศวกร 
สังคม 
2. การศึกษา
สภาพปัญหาและ
ความต้องการของ
ชุมชนยังไม่ชัดเจน 

1. ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่น และให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิศวกรสังคมให้แก่ชุมชน 
 
 
 

มี 6 คณะจากท้ังหมด 6 คณะ และ 1 องค์การ
บริหารนักศึกษา ทีไ่ด้ด าเนินการตดิต่อ
ประสานงานหนว่ยงานชุมชนท้องถิ่น ดังนี้ 

1) คณะครุศาสตร์ ชุมชนบ้านคลองเรือ  
ต.เทพนคร 

2) คณะวิทยาการจดัการ ชุมชนทา่ขุนราม 
ต.ท่าขุนราม อ.เมือง 

3) คณะวิทยาศาสตรฯ์ ชุมชนโรงเรียน 
บึงทับแรต ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ 

4) คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชุมชน  
ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองก าแพงเพชร  
จ.ก าแพงเพชร 
5) คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ศนูย์เรียนรู้

เกษตรทฤษฎีใหม่ อบต.แม่ลาด อ.คลองขลุง 
จ.ก าแพงเพชร 

6) คณะพยาบาล ชุมชนพื้นที่หมู่บ้านวังยาง 
ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

7) องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติท้องที ่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพุทราต.ท่าพุทรา 
อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
มี 1 มหาวิทยาลัยก าแพงเพชร ศูนย์แม่สอด  
ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ ์
โควิด 

2. อบรมทักษะการเป็นวิศวกร
สังคมให้แก่นักศึกษา 

อบรมพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมใหแ้ก่
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จ านวน 
200 คน โดยจัดเมื่อวันท่ี 21-22 พ.ย. 2563 
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ประเด็นควำมเสี่ยง ปัจจัยควำมเสี่ยง แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. สร้างนวัตกรรมที่ก่องให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน โดย
ด าเนินการดังนี ้
3.1 ศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน 
3.2 จัดท าแผนงานหรือ
โครงการการสร้างนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
3.3 ตรวจสอบแผนงาน/
โครงการ ตามข้อ 3.2  
3.4 ด าเนินการสร้างนวัตกรรม
ร่วมกับชุมชน 

ปัจจุบันมีนวัตกรรมชุมชน  7 ช้ินงาน ดังนี ้
1) คณะวิทยาศาสตรฯ์ ลงพื้นที่ ณ ชุมชน
โรงเรียนบึงทับแรต ต.บึงทับแรต อ.ลาน
กระบือ จ.ก าแพงเพชร โดยกลุ่มนกัศึกษาได้
เข้าไปท าการวเิคราะห์ค่าดินในพ้ืนท่ีชุมชน 
และแนะน าการบ ารุงดินให้เหมาะแก่การ
เพราะปลูก ให้ความรู้วิธีการท าน้ ายาก าจัด
วัชพืช แบบไร้สารเคมี และปุ๋ยหมกัเพื่อใช้ใน
การบ ารุงดิน 
2) คณะครุศาสตร์ลงพื้นที่ชุมชนบ้านคลอง
เรือ ต.เทพนคร โดยพัฒนาพ้ืนท่ีแหล่ง
ท่องเที่ยว ณ ศูนย์การเรียนรูด้าวลอ้มเดือน 
3) คณะวิทยาการ ลงพื้นที่ชุมชนท่าขุนราม 
ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร โดย
ด าเนินการวางแผนบริหารจัดการตลาด 

   4) คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ได้นวัตกรรมการ
แปรรูปสินค้าจิ้งหรดี 1 ช้ิน 

5) คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ได้
นวัตกรรมระบบรดน้ าด้วยโซล่าเซลล์ 1 ชุด
และวิดโีอถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ในการ
ติดตั้งและใช้งานระบบรดน้ าด้วยโซล่าเซลล์ 1 
ชุด 

6) คณะพยาบาล ได้นวตักรรมการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอย่างมสี่วนร่วมกับชุมชนโดย
เน้นภูมิปญัญาท้องถิ่น โดยถ่ายทอดวิธีท าเจล
แอลกอฮอล์และ อุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 
จากวัสดุเครื่องสมุนไพร 

7) องค์การบริหารนักศึกษา ได้นวตัรกรรม 
รายงานศักยภาพในต าบลและ ศูนย์พักคอย/
ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ต าบลท่าพุทรา 
มี 1 มหาวิทยาลัยก าแพงเพชร ศูนย์แม่สอด ไม่
สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณโ์ควิด 

  4. ประชาสัมพันธ์แผนงาน/
โครงการ ผา่นทางสื่อ
สาธารณะอย่างหลากหลาย 

- กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์โครงการสรา้งนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ และป้ายประชาสัมพันธ ์

- คณะต่างๆ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกดิประโยชน์
ต่อชุมชน ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ 

  5. ประเมินผลทั้งในด้าน
นักศึกษา และชุมชน 

1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาให้กับโรงเรยีน เรื่อง 
แก้ปัญหาเรื่องดิน ผลการศึกษาคณุภาพดิน 
โรงเรียนบึงทับแรต ต าบลบึงทับแรต อ าเภอ
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ประเด็นควำมเสี่ยง ปัจจัยควำมเสี่ยง แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic matter) 
ดินตัวอย่างมีปรมิาณอินทรียวัตถุในดินใน
ระดับสูง ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) กรด
ปานกลาง และปริมาณเหล็กในดิน เรื่องปัญหา
แมลงศัตรูพืช นักศึกษาวิศกรสังคมได้ศึกษา
และหาข้อมลูจากผู้ปกครองและปราชญ์
ชาวบ้านพบว่าสามารถน้ าหมักก าจัดวัชพืชและ
น้ าหมักก าจัดแมลงปลอดสารเคมีเพื่อใช้
โครงการเศษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ไดจ้ึง
ได้ทดลองและจดัท าน้ าหมักดังกลา่วและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณะครแูละนักเรียน
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต โดยมโีรงเรียนมีรายได้
จากการขายผลผลติได้แก่หน่อไมไ้ผ่กิมซุงสด 
หน่อไม้ดอง ผักสวนครัว แตงโม และสามารถ
ปลูกพืชชนิดอื่นได้มากขึ้น โดยรายได้เขา้สู่
โครงการโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น 3000-5000 บาท ต่อครั้งการ
เก็บเกี่ยวหรือต่อรอบการปลูก 

2) คณะครุศาสตร์ ผลผลิตที่ได้จากกิจกรรม- 
นวัตรกรรม 2 ช้ิน-ปริมาณความส าเร็จตาม
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดในโครงการ 6 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์
ของโครงการที่ได้- เชิงปริมาณ จ านวน
กิจกรรมที่มคีวามส าเรจ็ตามวตัุประสงค์ของ
โครงการ 3 กิจกรรม 

- เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของ
ชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อโครงการ/กิจกรรม (4.80) 
จากคะแนนเตม็ (5) จ านวนผลงานนวัตกรรม 
1 ช้ิน- เชิงเวลา ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
โครงการด าเนินเสร็จสิ้นในกิจกรรมอยู่ระหว่าง
ติดตามผลการใช้งานนวัตกรรม 

3) คณะวิทยาการ จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ที ่1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้คนในชุมชนฐานรากบนฐานการ
ท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ "กิจกรรมการสร้างวิศวกรสังคม" มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 205 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 (ร้อยละ 30.46 ของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ) ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับทักษะการ
เป็นวิศวกรสังคม คดิเป็นร้อยละ 85.60 และมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโครงการ
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ประเด็นควำมเสี่ยง ปัจจัยควำมเสี่ยง แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 

จากการเข้ารวมกิจกรรมที่ 2 โครงการ
พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ มีผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
30 คน มีจ านวนกิจกรรมที่มีความส าเรจ็
ตามวัตุประสงค์ของโครงการ จ านวน 1 
กิจกรรม คือ การด าเนินการศึกษาข้อมูล
กระบวนการและพัฒนาการของกลุ่มชุมชน
ต้นแบบเพื่อร่วมวิเคราะห์เหตุและผล และ
ปัญหาที่พบเพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้ตรงตามความต้องการ ซึ่งจากการ
จัดกิจกรรมระดับความพึงพอใจของชุมชน
ท้องถิ่นที่มีต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 
และจากปญัหาที่พบ คือ ปัญหาดา้นสถานที่
การจัดตลาด 3 วิถี โดยการที่ชุมชนได้เลือก
สถานท่ีเพื่อด าเนินการจัดตลาด 3 วิถี หากแต่
ยังขาดก าลังในการพัฒนาสถานที่ การจัดการที่
เป็นระบบภายในตลาด โดยแกนน ากลุ่มวิศวกร
สังคม คณะวิทยาการจดัการจะร่วมวางแผน   
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับกลุ่มชุมชนใน
ล าดับต่อไป 

4) คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ผลผลิตทีไ่ด้จาก
กิจกรรมสู้ชุมชนนวัตรกรรมการแปรรูปสินค้า
จิ้งหรีด 1 ช้ินปริมาณความส าเรจ็ตามตัวช้ีวัดที่
ก าหนดในโครงการ 3 ตัวช้ีวัดผลลพัธ์ของ
โครงการทีไ่ด้- เชิงปริมาณ จ านวนกิจกรรมที่มี
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 3 
กิจกรรม 
- เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของชุมชน
ท้องถิ่นที่มีต่อโครงการ/กิจกรรม (4.25) จาก
คะแนนเตม็ (5) จ านวนผลงานนวัตกรรม 1 
ช้ิน- เชิงเวลา ระยะเวลาในการจดักิจกรรม
โครงการด าเนินเสร็จสิ้นในกิจกรรมอยู่ระหว่าง
ติดตามผลการใช้งานนวัตกรรม 

5) คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ได้นักศึกษา
ที่มีทักษะวิศวกรสังคมจากการผ่านการเข้า
อบรม 20 คน ชุมชนได้นวัตรกรรมระบบรดน้ า
ด้วยโซล่าเซลล์ 1 ชุดและการแก้ปญัหาระบบ
การรดน้ าในแปลงพืชขนาดเล็กของศูนย์เรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ อบต.แม่ลาด อ.คลองขลุง 
จ.ก าแพงเพชร วิดีโอถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
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ประเด็นควำมเสี่ยง ปัจจัยควำมเสี่ยง แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ความรู้ในการติดตั้งและใช้งานระบบรดน้ าด้วย
โซล่าเซลล์ 1 ชุด 

6. คณะพยาบาล สร้างสรรค์ กิจกรรมการ
ส่งเสริมสนับสนุนปฏบิัติงานวิศวกรสังคมของ
สโมสรนักศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ให้มีทักษะการดูแลส่งเสรมิสุขภาพอย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชนโดยเน้นภูมิปญัญาทอ้งถิ่น โดย
ถ่ายทอดวิธีท าเจลแอลกอฮอล์และ อุปกรณ์
ป้องกัน Covid-19 จากวัสดุเครื่องสมุนไพร  มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของนักศึกษาคณะพยาบาล ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะการเป็นวิศวกรสังคม คิดเปน็ร้อยละ 
80.60 และมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.15 

7. องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ 
ผลผลติที่ได้จากกิจกรรม- รายงานศักยภาพใน
ต าบล- ศูนย์พักคอย/ศูนย์แยกกักตัว 
ในชุมชน ต าบลท่าพุทราปริมาณความส าเร็จ
ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดในโครงการ 3 ตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์ของโครงการที่ได ้

- เชิงปริมาณ จ านวนกิจกรรมที่มี
ความส าเร็จตามวัตุประสงค์ของโครงการ 
 3 กิจกรรม 

- เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของ
ชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อโครงการ/กิจกรรม (3.82) 
จากคะแนนเตม็ (5) จ านวนผลงานนวัตกรรม 
2 ช้ิน 

- เชิงเวลา ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
โครงการด าเนินเสร็จสิ้นในกิจกรรมอยู่ระหว่าง
ติดตามผลการใช้งานนวัตกรรม  
มี 1 มหาวิทยาลัยก าแพงเพชร ศูนย์แม่สอด 
ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์
โควิด 
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบัติตำมพันธกิจหลัก (30 คะแนน) 

1. พันธกิจหลัก 
 

พันธกิจหลัก โครงกำรที่ด ำเนินกำร  งบประมำณ ควำมส ำเร็จของโครงกำร /ตัวชี้วัด 
1.พัฒนางานด้าน
บริการ โดยการ
บริหารจดัการทีด่ี 
ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิ
บาลมีการพัฒนา
อย่างก้าวหน้า 
ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

1. โครงการจัดการความรู ้
2. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3. โครงการน าเสนอนวัตกรรม
ของบุคลากรสายสนับสนุน 
4. โครงการบ ารุงและพัฒนา
ระบบงบประมาณและระบบ 
อื่น ๆ 
5. บริหารงาน ติดตาม 
ประเมินผลการยกระดบั
คุณภาพชีวิต 
6. โครงการจัดท าระบบพัฒนา
แผนงบประมาณและ
สารสนเทศ 
7.โครงการศึกษาดูงานระบบ
คุณธรรม จรยิธรรมฯ 
8.โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 2564 
9.โครงการบริหารจดัการทุก
กลุ่มงานในกองกลาง ส านักงาน
อธิการบด ี
10.รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลยัและพนักงาน
ราชการ 
11. โครงการพัฒนา
จรรยาบรรณข้าราชการและ
บุคลากร 
12.โครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา 
13.บริหารนโยบายและแผน 
14.โครงการสร้างภาพลักษณ์
และความผูกพันองค์กร 
15.สนับสนุนการด าเนินงาน
สถานีวิทยุกระจายเสียง มร.กพ. 
16.KPRU ROAD SHOW  
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2564 

14,000 
25,000 

 
50,000 

 
 

75,000 
 
 

517,471 
 
 

241,500 
 
 

15,900 
 

15,000 
 

654,100 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

3,000 
 

20,000 
100,000 

 
194,891 

 
 

100,000 
 

100 % 
100 % 

 
0 % (สถานการณ์โควิด) 

 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

0 % (สถานการณ์โควิด) 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

 
 

100 % 
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พันธกิจหลัก โครงกำรที่ด ำเนินกำร  งบประมำณ ควำมส ำเร็จของโครงกำร /ตัวชี้วัด 
2.พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร 

1.โครงการพัฒนาบุคลากร 
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุน 
3.โครงการส่งเสริมการจัดท า
ต าแหน่งทางวิชาการ 
4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านนโยบายและแผน 
5.แลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลยั 
6. โครงการพัฒนาบุคลากร 
กองพัฒนานักศึกษา 

100,000 
100,000 

 
50,000 

 
40,000 

 
10,000 

 
50,000 

 

60 % (สถานการณ์โควิด) 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

3.สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
การด าเนินงาน
ตามนโยบาย
ส านักงานสีเขียว
สู่หน่วยงานและ
ชุมชน 

1. โครงการ Green Office 
2. โครงการแปลงสาธิตเรือน 
ผักรั้ว ครัวพอเพียง 
3. โครงการป้องกันอัคคีภัยและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
สถานศึกษา 
 

100,000 
5,000 

 
25,000 

 

100 % 
100 % 

 
100 % 

4.ส่งเสรมิและ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณธรรม  
มีความรู้ 
ความสามารถ  
มีจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาสังคม 
และส่งเสรมิ
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
สู่สากล 

1. โครงการอาสาร่วมใจ
มหาวิทยาลยัน่าอยู ่
2.โครงการพัฒนาทักษะวิศวกร
สังคมและส่งเสรมิการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค ์
3.ค่ายอาสา 8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎภาคเหนือ (อบน.) 
4.ราชภัฎจิตอาสา “เตมิฝัน 
แต้มสี ท าความดีด้วย 
หัวใจ” ครั้งท่ี 8 ประจ าปี
การศึกษา 2564 
5. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า  
ปีการศึกษา 2565 

5,000 
 

1,500,000 
 

 
200,000 

 
60,000 

 
 
 

60,000 
 

100 % 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

100 % 
 
 

 
100 % 

 
หมำยเหตุ : ส านัก / สถาบัน สามารถให้ข้อมูลเพิม่เตมิตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน หากท่านเห็นว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อการประเมิน 
ผลการติดตามตรวจสอบ 
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2. กำรบริหำรจัดกำร 
2.1 กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร 

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

ระบบ ข้อมูลที่ใช ้ ควำมถี่ในกำรติดตำม น ำไปใช้ประโยชน ์ ผู้เกี่ยวข้อง 
ระบบรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ในแผนปฏิบัตริาชการ 

รายไตรมาส 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 

และ 12 เดือน 

ทบทวนผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดและหาแนวทาง
ปรับปรุง 

ผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบแต่ละ
ตัวช้ีวัด 
บุคลากรทุกคนใน
กองกลาง 

ระบบพัฒนาบุคลากร 
HRD 

รายงานผลการพัฒนา
บุคลากร(เข้ารับการ
ประชุม อบรม)  
รายงานการมสี่วนร่วม
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ 

6 เดือน และ 12 เดือน ปรับเปลีย่นกระบวนการในการ
พัฒนาบุคลากร และทบทวน
การใช้งานของระบบเพื่อให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ประมวลผลได้ง่าย 

ผู้บริหาร 
บุคลากรทุกคน 

ระบบส านักงาน
อัตโนมัติ (E-Office) 

หนังสือราชการทุก
ประเภท 
การขออนุญาตลาต่าง ๆ 

ทุกวัน ปรับปรุงและแก้ไขการใช้งาน
ของระบบ 

ผู้บริหาร 
บุคลากรทุกคน 

ระบบบัญชีสามมติิ GF - 
MIS   

รายงานทางการเงิน ทุกวัน วางแผนทางการเงิน ผู้บริหาร 
บุคลากรด้าน
การเงิน/พัสด ุ
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ระบบ ข้อมูลที่ใช ้ ควำมถี่ในกำรติดตำม น ำไปใช้ประโยชน ์ ผู้เกี่ยวข้อง 
ระบบแจ้งซ่อมอาคาร
สถานท่ี 

เรื่องการซ่อมต่าง ๆ ทุกสัปดาห ์ ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร 
บุคลากรงาน
อาคารสถานท่ี 

ระบบจัดสถานท่ีและ 
ภูมิทัศน์ 

การจัดสถานท่ีและ
ตกแต่งภูมิทัศน ์

ทุกสัปดาห ์ ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร 
บุคลากรงาน
อาคารสถานท่ี 

ระบบการจอง 
ห้องประชุม 

สถานะการขอใช้ห้อง
ประชุม 

ทุกวัน การค านวนอัตราการขอใช้พื้นที ่ ผู้บริหาร 
บุคลากรกองกลาง 

  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการทบทวนผลการด าเนินงานรายไตรมาส หากพบการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปัญหาที่ส่งผลต่อการไม่บรรลุเป้าหมาย จะออกเป็นนโยบายผู้บริหารในการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
พัฒนา และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนั้น ๆ ไปด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานตลอดจน
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและด าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในชีวิตประจ าวันในการปฏิบัติงาน เช่น การพัฒนาบุคลากร จะต้องถูกเก็บไว้ในระบบพัฒนาบุคลากร HRD ซึ่งท าให้
มั่นใจว่าข้อมูลของแต่ละบุคคลจะไม่สูญหายและสามารถประมวลผลการเข้ารับการพัฒนาและการมีส่วนร่วม 
ได้ทุกกิจกรรม ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะและตัดสินใจได้ในการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการประจ าปีสอดคล้องกับผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร และการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  จากการมีระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ ให้มีคุณภาพ (ถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน) มีความปลอดภัย (ก าหนดสิทธ์
ในการเข้าถึงข้อมูล) เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านมีความพร้อมใช้งานในรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับบุคลากร 
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง จึงได้มีการจัดท าระบบกลไกการประเมินประสิทธิภาพของการใช้งานและ
การให้บริการ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 1) จัดท าช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่อการใช้งานของระบบพร้อมทั้ง
ก าหนดตัวชี้วัดในการใช้งาน 2) รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการโดยก าหนดปัญหาและเงื่อนไขของการใช้งาน 
3) พฒันาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
    
ตารางความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ  

ฐำนข้อมูล ควำมปลอดภัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระบบ e-Personnel  
การค้นหาบุคลากร 

ก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานบุคลากร - นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
- คณาจารย์ บุคลากรทุกคน 

ระบบ GF-MIS 
 

มีการก าหนดสิทธ์ิ โดย Username และ Password 
เพื่อใช้งานระบบ โดยระบบดังกลา่วสามารถแสดงถึง
สถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีได ้

- ผู้บริหาร 
-บุคลากร 

ระบบ E-RMS (ระบบบรหิารความเสี่ยง) มีการก าหนดสิทธ์ิให้กับกองกลาง โดยก าหนด 
Username และ Password เพื่อใช้งานระบบ โดย
ระบบดังกลา่วสามารถแสดงถึงการประเมินความ
เสี่ยงในแตล่ะรอบปีการศึกษา 

-  ผู้บริหาร 
- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร
ความเสีย่ง 

ระบบรายงานผลการปฏิบัตริาชการตาม
แผนปฏิบัตริาชการ (E-SPR) 

มีการก าหนดสิทธ์ิให้กับกองกลาง โดยก าหนด 
Username และ Password เพื่อใช้งานระบบ โดย
ระบบดังกลา่วสามารถแสดงถึงผลการด าเนินตาม
แผนปฏิบัตริาชการ ในแตล่ะรอบเป็นรายไตรมาส 

 -ผู้บริหาร 
-บุคลากร 
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ฐำนข้อมูล ควำมปลอดภัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระบบพัฒนาบุคลากร HRD มีการก าหนดสิทธ์ิให้กับบุคลากรทกุคนและแอดมิน 

โดยก าหนด Username และ Password เพื่อใช้
งานระบบ โดยระบบดังกล่าวสามารถแสดงถึงผล
การพัฒนาบุคลากรและการเขา้ร่วมกิจกรรมราย
เดือน/รายไตรมาส 

- ผู้บริหาร 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
- บุคลากรทุกคน 
 

ระบบส านักงานอัตโนมตัิ (E-Office) มีการก าหนดสิทธ์ิให้กับบุคลากร 
ทุกคน โดยก าหนด Username และ Password 
เพื่อใช้งานระบบ โดยระบบดังกลา่วสามารถเข้าถึง
หนังสือราชการทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
หน่วยงาน และสามารถจัดท าหนังสือราชการต่าง ๆ 
รวมถึงการขออนุญาตลิากิจ  
ลาป่วย ลาพักผ่อนได้ เป็นต้น 

 -ผู้บริหาร 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบการ
ให้บริการ 
- คณาจารย์ บุคลากรทุกคน 

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

- ผู้บริหาร 
- เจา้หนา้ที่ผู้ดแูลระบบการให้บรกิาร 
- คณาจารย์ บุคลากรทุกคน 
- นักการภารโรง 

ระบบขอจัดสถานท่ี มีการก าหนดสิทธ์ิให้กับบุคลากรทกุคน โดยก าหนด 
Username และ Password เพื่อใช้งานระบบ  
โดยระบบดังกลา่วสามารถแจ้งเรื่องการจัดสถานท่ี 
การขนย้าย และการจดัการภูมิทัศน์ต่าง ๆ โดยรอบ 

- ผู้บริหาร 
- เจา้หนา้ที่ผู้ดแูลระบบการให้บรกิาร 
- คณาจารย์ บุคลากรทุกคน 
- นักการภารโรง 

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

การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอรข์อง
บุคลากรประจ าส านักงาน 

มีการก าหนดรหสัผ่านการเข้าใช้้งานเฉพาะเครื่อง - บุคลากร 
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กองนโยบำยและแผน ส ำนกังำนอธิกำรบดี 
2.1.1 โปรแกรมรายงานผลปฏิบตัริาชการ (E-SPR)  โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานปฏิบัตริาชการผ่านระบบ (E-SPR) 

รอบ 3,6,9,12 เดือน เพื่อใช้ในการบริหารการตัดสินใจของผู้บริหาร และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งานและ
ประหยดัทรัพยากร  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.2 โปรแกรมการควบคุมงบประมาณ (GrowBudget) โปรแกรมควบคุมการกรอกข้อมูล โครงการ ยอดเงินเบิกจ่าย

งบประมาณ ต่าง ๆ และออกเลขรหัสกิจกรรมเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
2.1.3 ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3 DGF KPRU) ระบบท่ีมีการจัดซื้อ-จัดจ้าง เบิกค่าตอบแทน รายงานผลไปราชการ การ

ยืมเงินทดรองไปราชการ รายงานผลการเบิกจ่ายประจ าไตรมาส และ การเปิด – ปิดตามรหัสกจิกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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2.1.4 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รายงานผลการปฏิบตัิ

ราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการผ่านระบบ A1 –A4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  2.1.5 ระบบติดตามภาระงาน กองนโยบายและแผน 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ga.kpru.ac.th/plan_monitoring
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2.2 กำรพัฒนำบุคลำกร (วำงแผนก ำลังคน /กำรสรรหำ /กำรพัฒนำบุคลำกร ฯลฯ) 
  หน่วยงานใช้แผนบริหารและการพัฒนาบุคลากร ปี 2560  – 2565 เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
และมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในโครงการต่าง ๆ โดยมีกระบวนการ
ส่งเสริมและสนับสนุน ในการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 

  1) โครงการพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ได้แก่ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เช่น 
การอบรม “การเขียนคู่มือการวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก  ส าหรับบุคลากร 
สายสนับสนุน” เพ่ือประเมินเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 
2564  
   2) โครงการพัฒนาบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน บุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมภายนอกปีละ 1 ครั้ง / 1 คน โดยจัดหา
หลักสูตรจากทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท าเรื่องขอเข้าอบรมกับผู้อ านวยการกองกลางและหัวหน้างาน  
จัดบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนาทักษะที่ตรงกันไปด้วยกัน และยังมีการสนับสนุนให้จัดหาหลักสูตรการอบรม
ผ่านระบบออนไลน์ ที่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่งตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จากการสนับสนุน
ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมศักยภาพและทักษะให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้ใช้ความรู้และ
ทักษะใหม่ในที่ท างาน  

    อีกท้ังยังส่งเสริมให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในท่ีท างานโดยมีการก าหนดให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน น าความรู้มาใช้และสอนงานแก่บุคลากรด้วยกัน เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานสอดคล้อง
กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และในปีงบประมาณ 2564 มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระบบพัฒนาบุคลากร HRD ที่พัฒนาขึ้น และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานและองค์กร 
และท่ีส าคัญเป็นการน าบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันระหว่างการบันทึกกิจกรรมและการ
น าไปประยุกต์ใช้ของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดการท างานแบบมีส่วนร่วม และท างานหมู่คณะ เปลี่ยนภาวะการแข่งขัน
ให้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร  หัวหน้างาน หน่วยงาน และองค์กร เป็นอย่างมาก 
    การพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการเติบโต และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานที่จ าเป็นและ
ทันสมัย ส านักงานอธิการบดี ได้ท าการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยรวบรวมความ
ต้องการจากความต้องการขององค์กร ได้แก่ 1) สมรรถนะหลักขององค์กร ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การบรรลุผล
ส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ การปรับปรุงผลการด าเนินงาน การสร้างนวัตกรรม และการมุ่งเน้นลูกค้า  
2) ความต้องการในงาน ได้แก่ ความรู้ในงาน และการปฏิบัติงาน 3) จากผลการประเมินบุคลากร ได้แก่  
การประเมินจากประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน จากนั้น จึงน ามาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : (Individual 
Development Plan ) และแผนพัฒนาบุคลากร โดยจะประสานกับหัวหน้างานในการพัฒนาบุคลากรตามแผน
และเส้นทางในทักษะวิชาชีพ หากพบว่ามีการพัฒนาในหลายด้าน จะวางแผนให้ครอบคลุมในระยะเวลา 1 - 5 ปี 
ผลการปรับปรุงผลการด าเนินงานและการปรับปรุงกระบวนการท างานจะถูกน าไปด าเนินการเพ่ือให้เกิดการจัดการ
เรียนรู้กันภายในองค์กร โดยผู้รับผิดชอบกระบวนการในแต่ละงานจะก าหนดวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานนั้น ๆ ได้แก่ 1) ก าหนดให้บุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับบุคลากรประจ างานที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้อัตรา
จ านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต้องได้ 60 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 2) การมอบหมายงานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงานปกติ เช่น 
การเป็นคณะท างานในโครงการต่าง ๆ 3) น าความรู้ที่ได้มาจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาภายในงาน 4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเพ่ือถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ
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ให้สามารถท างานแทนกันได้ ส าหรับการสืบทอดต าแหน่ง มุ่งเน้นต าแหน่งผู้บริหารและหัวหน้างาน ซึ่งมีความส าคัญ
ในการวางเส้นทางความก้าวหน้า ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถตามความเหมาะสมโดยในแต่ละต าแหน่งจะมี
กรอบอัตราก าลังรองรับ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
เป็นหน่วยงำนจัดเก็บข้อมูลกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร โดยส ำนักงำนอธิกำรบดี มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

กลุ่มที่  1  บุคลำกรที่มีอำยุงำนตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  มีสมรรถนะ  ดังนี้ 
                       ข้อ  1  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
                       ข้อ  2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                       ข้อ  3  ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ  ก าหนด 

กลุ่มที ่ 2  บุคลำกรที่มีอำยุงำนพร้อมเข้ำสู่ระดับต ำแหน่งช ำนำญกำร  มีสมรรถนะ ดังนี้ 
                       ข้อ  1  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
                       ข้อ  2  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                       ข้อ  3  ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยฯ  ก าหนด 
                       ข้อ  4  มีการพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ 

หน่วยงำน 
จ ำนวนบุคลำกรท่ีม ี จ ำนวน คิดเป็น 

ร้อยละ สมรรถนะตำมเกณฑ ์ บุคลำกรทั้งหมด 
ส านักงานอธิการบด ี 46 52 88.46 

 
   บุคลากรสายสนบัสนนุ ได้รับแต่งตั้งในระดับช านาญการ ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 10  ราย ได้แก ่
   กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
   1.  นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์      ต าแหน่ง บุคลากร ช านาญการ  
   2.  นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์          ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ              
   3.  นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม   ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 
   4.  นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
   5.  นายมนตรี  ประชุม    ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ช านาญการ 
   หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 
   1.  นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์   ต าแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
   กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
   1.  นายณะราทิ  น้อยม่วง   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
   2.  นางสาวปราณี  แผนดี   ต าแหน่ง นักสุขศึกษา ช านาญการ 
   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
   1.  นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
   2.  นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
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2.3 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของหน่วยงำน (ถ้ำมี) 

    ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่ในการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละ
หน่วยงานมีการให้บริการที่หลากหลายแตกต่างกันเป็นขั้นตอน ซึ่งการบริการต่าง ๆ จะต้องมีกระบวนการในการ
ให้บริการและระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เริ่มจากการออกแบบระบบการประเมิน ได้แก่ 1) คัดเลือกบุคคลที่ใช้บริการ 2) จัดหาที่ปรึกษาอาจเป็นอาจารย์
นักวิจัย หรือ ผู้บริหาร เพ่ือก าหนดทิศทางและออกแบบการส ารวจความพึงพอใจ 3) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน 4) ออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและโปรแกรมการประเมินออนไลน์ 5) ทดลองใช้
ก่อนน าไปสู่ปฏิบัติ 6) ท าการประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือให้ได้รับผลการ
ประเมินที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นจริง นอกจากนี้ความพึงพอใจยังประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านความพึงพอใจในงานที่ให้บริการต่อคณาจารย์และบุคลากร ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 
ต่อคณาจารย์และบุคลากร ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ส่วนความไม่พึงพอใจนั้นวิเคราะห์จากข้อร้องเรียนการให้บริการของบุคลากร  
   จากกระบวนการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวท าให้ส านักงานอธิการบดีมีผลการประเมินความ
พึงพอใจแต่ละหน่วยงาน  ดังนี้ 
    

หน่วยงำน ค่ำเฉลี่ย 
สำย

วิชำกำร 

แปลผล ค่ำเฉลี่ย 
สำย

สนับสนุน 

แปลผล ค่ำเฉลี่ย
หน่วยงำน
ภำยนอก 

แปลผล 

งานธุรการ 4.33 มาก 4.67 มากที่สุด - - 
งานประชาสัมพันธ์ 4.43 มาก 4.56 มากที่สุด - - 
งานการเงิน 4.31 มาก 4.42 มาก - - 
งานพัสดุ 4.75 มากที่สุด 4.38 มาก 4.73 มากที่สุด 
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 4.49 มาก 4.53 มากที่สุด - - 
งานเลขานุการ 4.69 มากที่สุด 4.46 มาก - - 
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 4.32 มาก 4.59 มากที่สุด - - 
งานอาคารสถานที่ 4.30 มาก 4.42 มาก - - 
งานบริหารทั่วไป กองกลาง 4.66 มากที่สุด 4.41 มาก - - 
งานยานพาหนะ 4.50 มากที่สุด 3.90 มาก - - 

 
 

หน่วยงำน ค่ำเฉลี่ย แปลผล 
กองนโยบายและแผน 4.20 มาก 
กองพัฒนานักศึกษา 4.03 มาก 
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2.4 ผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จโดดเดน่ในรอบปี  
รำงวัล หน่วยงำนผู้ได้รับรำงวัล 

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคณุ G - Green ส านักงาน 
สีเขียว ในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) 

กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

ขยายเครือข่ายและร่วมผลักดันใหห้น่วยงานไดร้ับรางวัล  
G - Green ส านักงานสีเขียว ในระดับดี (เหรียญทองแดง) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอดและอาคารหลักสูตร
บริหารธรุกิจ การจดัการโลจสิติกส ์

รางวัล “เพชรพัสดุ” งานพัสด ุ
รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง ระดับดี  

งานพัสดุ/งานการเงิน 

 
2.5 กำรบริหำรงำนในภำวะวิกฤตในกำรด ำเนินงำน และแนวทำงแก้ไข  เช่น ปัญหำโรคระบำดโควิด-

19 , ปัญหำกำรลดงบประมำณ 
  กำรบริหำรงำนในภำวะวิกฤตในกำรด ำเนนิงำน และแนวทำงแก้ไขปัญหำโรคระบำดโควิด-19 , 
  1. แจ้งแนวปฏิบัติตามมาตรการฯและแนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน 
  2. การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านช่องทาง e-office Line กลุ่ม e-mail Facebook 
และโทรศัพท์ ฯลฯ โดยก าหนดให้บุคลากรหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการปฏิบัติตามประกาศมาตรการการป้องกันโรคระบาดโดย
เคร่งครัด 
  3. สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองผ่านทางระบบOnline 
  กำรบริหำรงำนภำยใต้ปัญหำกำรลดงบประมำณ 
  1. สื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจการจัดสรรตามงบประมาณที่ได้รับ (ลดลงเท่าเทียมกันทุกงาน) 
ร่วมกันหาแนวทางการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประหยัด (ลดการใช้กระดาษ วัสดุอุปกรณ์)  
  2. ส่งเสริมการจัดหารายได้ให้กับหน่วยงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร เช่น การท าปุ๋ยหมัก ปลูกผัก
สวนครัวกินได้ 
  3. หมุนเวียนกันมาท างานภาคเสาร์ – อาทิตย์ ปิดหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
ภาคกศ.บป. 
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ภำพกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีงบประมำณ 2564 
 

1. กิจกรรมอบรม/ประชุม 
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2. Green Office 
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3. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ITA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. จิตอำสำ 
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5. ศิลปและวัฒนธรรม 
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6. วิศวกรสังคม 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


