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   รายงานผลการด าเนินงานติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงาน
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ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในการตรวจประเมินประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

    
    ส านักงานอธิการบดี   ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้ อ านวยการ หัวหน้างาน และบุคลากร 
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลผลการด าเนินงานเป็นอย่างดียิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 

    คณะผู้จัดท า 
  ส านักงานอธิการบดี 
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ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
บริบทของหน่วยงำน (พันธกิจ วัตถุประสงค์  บุคลำกร งบประมำณ) 

  ส านักงานอธิการบดี เป็นหนึ่งในหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมีหน้าที่ 
ที่ส าคัญ ในการให้บริการและอ านวยความสะดวกตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การด าเนินงานตามนโยบายส านักงานสีเขียวสู่หน่วยงานและส่งเสริมการเป็นจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม  
  วิสัยทัศน์  
  ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ  
และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ปี 2565 
  พันธกิจ  
   1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล 
มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
   2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
   3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานสีเขียวสู่หน่วยงานและชุมชน 
   4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม  
   5. ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น 
  ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร  
  ส านักงานอธิการบดี มีผู้บริหารและบุคลากรรวมทั้งหมด 134 คน จ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน (คน) 
ข้าราชการ 7 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ   47 คน 
ลูกจ้างประจ า 3 คน 
ลูกจ้างชั่วคราว 77 คน 
รวม 134 คน 

 

   
   

แบบให้ข้อมูลคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ระดับ  ส ำนัก / สถำบัน 
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ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์  (30 คะแนน) 
 

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

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์  (15 คะแนน) 

   โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุควำมส ำเร็จจำกตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศำสตร์ 

 ส านัก / สถาบัน ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้

พันธกิจที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน  

(ตัวชี้วัด) 

บรรลุ 
เป้ำหมำย 

ร้อยละที่
บรรลุ

เป้ำหมำย 
1 พัฒนางานด้านบริการ โดยการบรหิารจัดการที่ดี  

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลและ 
มีความมั่นคงทางการเงิน 

13 12 92.30 

2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 3 3 100 
3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานตามนโยบาย

ส านักงานสีเขียว 
2 2 100 

4 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคณุธรรม มีความรู้ 
ความสามารถ มีจติอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 

8 7 87.5 

5 ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและ
ประชาชนในท้องถิ่น 

4 4 100 

รวมท้ังสิ้น 30 28 93.33 
 
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์
ที ่

ตัวชี้วัด 

1 ระดับคะแนนของการประเมินการประกันคณุภาพภายใน (กองนโยบายและแผน) 
4 จ านวนหลักสตูรระยะสั้นท่ีก่อให้เกิดรายได ้
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2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  (15 คะแนน)  
กองกลำง ส ำนกังำนอธิกำรบดี 

รำยไตรมำส 
งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ 

เป้ำหมำย (ร้อยละสะสม) ผลลัพธ ์ เป้ำหมำย (ร้อยละสะสม) ผลลัพธ ์
1 23 2.76 20 11.34 
2 54 2.76 40 31.81 
3 77 2.76 65 51.74 
4 100 100 90 100 

 
1. งบเหลือจ่าย  ..........0..................  บาท 
2. งบกันเหลื่อมปี  .......0..................  บาท 
 
กองนโยบำยและแผน ส ำนกังำนอธิกำรบดี 

รำยไตรมำส 
งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ 

เป้ำหมำย (ร้อยละสะสม) ผลลัพธ ์ เป้ำหมำย (ร้อยละสะสม) ผลลัพธ ์
1 23 0 20 14.77 
2 54 19.73 40 14.77 
3 77 60.88 65 50.32 
4 100 100 90 100 

 
1. งบเหลือจ่าย  ...............-.............  บาท 
2. งบกันเหลื่อมปี  .............-...............  บาท 
 
กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

รำยไตรมำส 
งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ 

เป้ำหมำย (ร้อยละสะสม) ผลลัพธ ์ เป้ำหมำย (ร้อยละสะสม) ผลลัพธ ์
1 23 5 20 12.11 
2 54 20 40 26.67 
3 77 65 65 52.64 
4 100 100 90 100 

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

1. กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนประเมินภำยนอก 
    1.1 ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2563 (กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี)  

ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

ตำม
ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

จ ำนวน
โครงกำรอยู่

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรยัง

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ 

ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร 
1.เพิ่มการถ่ายทอดวสิัยทัศน์และคา่นิยม ไปยังผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน และวเิคราะหผ์ู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียให้ชัดเจน โดยพิจารณาจาก
กระบวนการหลัก มีใครบา้ง 

2 2 - - 100 

กลยุทธ์และกำรบริหำรหน่วยงำน 
1.ควรทบทวนกระบวนการเดิมของหน่วยงานให้
ชัดเจน 

2 2 - - 100 

2.ควรเพิ่มการวเิคราะห์ SWOT จากมุมมองของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 

1 1 - - 100 

กำรรับฟังเสียงของลูกค้ำและคุณภำพกำรให้บริกำร 
1.ให้จ าแนกกลุ่มลูกค้าตามกระบวนการหลักให้
ชัดเจนและครบทุกงาน และประเมินลูกค้า 
แต่ละกลุ่ม 

2 2 - - 100 

2.ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
ข้อมูล  เช่น การรับฟังเสยีงลูกค้าและการจัดเก็บ
ข้อร้องเรียน 

2 2 - - 100 

กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
1.ควรก าหนดตัวช้ีวัดเชิงกระบวนการในการ
วัดผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 

1 1 - - 100 

2.ควรน าผลการประเมินตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 1 - - 100 

3.ควรมีการให้ความรู้ในการพัฒนางานให้เป็นไป
ตาม webometrics ของทุกงาน 

1 1 - - 100 

4. ควรต่อยอดการวเิคราะห์ตัวช้ีวดัเชิงระบบ
และเชิงผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดเกบ็ภายใน
กระบวนการ เพื่อใช้ในการจัดการความรู ้

1 1 - - 100 
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ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

ตำม
ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

จ ำนวน
โครงกำรอยู่

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรยัง

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ 

กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
1. ทบทวนการเขียนสมรรถนะใหชั้ดเจน  
มีเกณฑ์ที่ชัดเจนสามารถวัดผลได้ เช่น 
การประสานงาน สิ่งที่ใช้วัดคือพิจารณา 
จากข้อร้องเรียน การมีส่วนร่วม  สิ่งท่ีใช้วัด 
คือการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 

1 1 - - 100 

2.ควรวางแผนหรือระบบการเรยีนรู้และพัฒนา
บุคลากรให้ครบทุกประเด็น 

2 2 - - 100 

กำรปฏิบัติกำร 
1.เขียนกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน รวมทั้งข้อก าหนดที่ส าคญัของ
กระบวนการให้ชัดเจน 

1 1 - - 100 

2.เพิ่มการวัดตัวช้ีวัดเชิงกระบวนการ และ
ก าหนดตัวช้ีวัดที่เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการให้
ชัดเจน เพื่อใช้ในการวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ 

1 1 - - 100 

ผลลัพธ ์
1.ควรน าข้อมูล แนวโนม้ไปพัฒนากระบวนการ
เพื่อให้ผลลัพธ์มีแนวโน้มทีด่ีขึ้น 

1 1 - - 100 

2.ควรวัดผลลัพธ์ผลการด าเนินงานตามประเภท
ของกระบวนการ (เกณฑ์ 6) 

2 2 - - 100 

รวมท้ังหมด 21 21 - - 100 
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1.1 ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2563 (กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำน
อธิกำรบดี)  

 

ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

ตำม
ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

จ ำนวน
โครงกำรอยู่

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรยัง

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ 

1. หน่วยงานควรปรับมมุมองการปฏิบัติงานให้
เป็น Core process ซึ่งจะท าให้สามารถมอง
ภาพการท างานท่ีมีความเชื่อมโยงชัดเจนยิ่งขึ้น 

1 1 - - 100 

2. หน่วยงานควรด าเนินการประเมินผล
กระบวนการให้ครบถ้วน ทั้งตัวบ่งช้ีเชิง
กระบวนการและตัวบ่งช้ีผลลัพธ์เพื่อน าผลที่
ได้มาปรับปรุงกระบวนการท างาน 

1 1 - - 100 

3. การรายงานผลความส าเร็จ ควรมอง
ความส าเร็จของกระบวนการ โดยการรายงาน
ผลความส าเร็จ ในลักษณะการรายงานผลเชิง
ปริมาณเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์โอกาสในการ
พัฒนา(OFI)  และครอบคลมุการวดั
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1 1 - - 100 

4. ทบทวนการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคัญของงาน
และพัฒนาระบบการจดัเก็บข้อมลูผลการ
ด าเนินงาน และพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศท่ี
สามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้ทั้งข้อมลูปัจจุบัน 
ข้อมูลแนวโน้ม และข้อมลูเปรยีบเทียบ 

1 1 - - 100 

5.ทบทวนกลุ่มลูกค้าท่ีส าคัญ  ส ารวจความ
ต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี และน าไปสู่การพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง   

1 1 - - 100 

รวมท้ังหมด 5 5   100 
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  1.1 ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2563 (กองพัฒนำนักศกึษำ ส ำนักงำน
อธิกำรบดี)  

ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

ตำม
ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

จ ำนวน
โครงกำรอยู่

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรยัง

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ 

กระตุ้นให้เกดิการน าถ่ายวิสัยทัศนไ์ปถ่ายทอดให้
ชัดเจน  และให้มีการตดิตามผลลพัธ์ตามไตร
มาส 

1 1   100 

กระตุ้นให้เกดิการน าถ่ายแผนไปปฏิบัติให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

1 1   100 

ก าหนดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจน และให้ผลการ
ด าเนินงานแตล่ะฝา่ยสะท้อนกลุ่มลูกค้าและการ
ให้บริกาขององค์กรที่ชัดเจน 

1 1   100 

ก าหนดระบบกลไกในการท างานให้ชัด  เพื่อ
ส่งผลให้การปฏิบตัิงานท่ีไปในทิศทางเดียวกัน 

1 1   100 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตาม
สมรรถนะของสายงาน 

1 1   100 

จัดท าแผนผังกระบวนการการปฏบิัติงาน 
แต่ละฝ่าย  เพื่อให้ทุกคนสามารถท างานแทนได้ 
กรณีที่มีบุคคลออกกระทันหันหรือมีใครลา จะได้
ศึกษาจากผังกระบวนงานปฏิบัติงานแทนได ้

1 1   100 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับศิษยเ์ก่า 1 1   100 
รวมท้ังหมด 7 7   100 
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  1.2 ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

ตำม
ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

จ ำนวน
โครงกำรอยู่

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรยัง

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ 

1.ส านักอธิการบดมีีการพัฒนาบุคลากรอย่าง 
เป็นระบบและอยูใ่นระดับดี อย่างไรก็ดสี านักก็
ควรที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพในการท างานท่ีมี
การเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว การพัฒนา
ความสามารถทางดานเทคโนโลยแีละการ
เสรมิสร้างใหมีความรใูนระเบียบตา่ง ๆที่ 
เกี่ยวของเพื่อเปน็ที่ปรึกษาแนะน าในฐานะ 
แม่บานของมหาวิทยาลยั รวมทั้งการพัฒนาให้
เลื่อนต่ าแหนงใหสูงขึ้น 

3 3 - - 100 

2. การด าเนินงานตามวิสัยทัศนของ 
ผอู านวยการที่น าเสนอต่อสภานั้น ควรก าหนด
แผนเป็น 4 ป แตละปจะด าเนินงานใดบ้างท่ี
เป็นการพัฒนานอกเหนือจากงานประจ าและ
ควรก าหนดตัวช้ีวัดดวย เมื่อครบครบ 4 ปจะ
ท าใหทราบวางานใดส าเร็จไปแลวบ้าง  
งานใดไมส าเร็จ 

2 2 - - 100 

3.ส านักควรพัฒนาส านักดวยการพัฒนา การใช
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศใหมากขึ้นเพื่อให
งานนั้นมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตองและมี
ความทันสมัย 

3 2 1 - 66 

4.ควรพัฒนากลไกในการบริหารงานในส านัก  
เชน การทบทวนระเบียบทีไ่มเอื้อตอการท างาน 
การพัฒนาKM การพัฒนาชองทางการสื่อสาร 
การก าหนดระยะเวลาในการบริการ การพัฒนา 
one stop service เป็นตน 

2 2 - - 100 

หมำยเหตุ : ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ อยู่ในตอนท้ายของรายงานผลการตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564      
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2. กำรด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ที่น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ 2565 

    วิสัยทัศน์ข้อที่ 1 ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน  
ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ปี 2565 

แผนปฏิบัติกำร (โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี) 
1. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

  2. โครงการส านักงานสีเขียว Green Office 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 

  4. โครงการน าเสนอนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน 
  5. โครงการจัดการความรู้ 
  6. โครงการพัฒนาบุคลากร 
  7. โครงการอาสาร่วมใจมหาวิทยาลัยน่าอยู่ 

8. โครงการบริหาร ติดตาม ประเมินผลการยกระดับคุณภาพชีวิต (งบยุทธศาสตร์) (งบแผ่นดิน) 
9. โครงการจัดท าระบบพัฒนาแผนงบประมาณสารสนเทศ เงินรายได้ (งบ บ.กศ.) 
10 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านบุคลากรด้านนโยบายและแผน และบริหารงานด้านนโยบาย

และแผน (เงินรายได้) (งบ บ.กศ.) 
ผลกำรด ำเนินงำน 
การปฏิบัติงานตามภาระงานหลักในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี มุ่งเน้นงานให้บริการที่ก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนา 
อย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามหลักการด าเนินงานตามพันธกิจ ของหน่วยงาน พร้อมกันนั้น 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ หน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี ยังพร้อม
รับมือและสร้างความท้าทายในการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกระบวนการสร้างความม่ันคง
ในความก้าวหน้าของสายอาชีพ การก าหนดพันธกิจที่เอ้ือต่อการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยทั้งนี้ยังมี
การผลักดันให้งานย่อยมีการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เกิดการลดรอบของการปฏิบัติงาน โดยจะ
เห็นได้ว่า ส านักงานอธิการบดี มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการส่งค าขอใช้บริการ เช่น ระบบพัฒนาบุคลากร 
HRDS , ระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-office) , ระบบขอจัดสถานที่และแจ้งซ่อม (งานอาคารสถานที่) , ระบบค าขอ
ใช้ห้องประชุม (อาคารเรียนรวมและอ านวยการ อาคาร 14 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ) , ระบบค้นห้องเรียน , 
ระบบข้อมูลบุคลากร , ระบบประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  
  ทั้งนี้ ส านักงานอธิการบดี ยังเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนส่งเสริม การจัดโครงการให้ความรู้ต่อบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  ,การวิเคราะห์ค่างาน เพ่ือเป็นการพัฒนาคน 
พัฒนางาน ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ในส่วนของส านักงานอธิการบดี ยังมีการจัดท า
คูม่ือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ โดยสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละกองในส านักงานอธิการบดี ทั้งยังมี
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การทบทวนปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ การปฏิบัติงานต่างที่สามารถสื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ ท าให้เกิด 
แนวทางการปฏิบัติงานและการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องมีความเป็นธรรมเท่าเทียมตามหลักธรรมภิบาล 

ปัจจุบันในปีงบประมาณ 2565 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีคู่มือปฏิบัติงาน จ านวน 7 เล่ม 
  กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี  มีคู่มือปฏิบัติงาน จ านวน 2 เล่ม 

กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มีคู่มือปฏิบัติงาน จ านวน 1 เล่ม 
 โดยกระบวนงานหลักมีทั้งปรับปรุงและงานใหม่ โดยได้ท าการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการ

ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่สามารถสื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ 
ท าให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานและการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 

 กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีมาตรการสร้างงานบริการและการสร้างความผูกพันต่อลูกค้า 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว แม่นย า 
ซึ่งในการสร้างความผูกพันของลูกค้าหรือการให้ลูกค้าประทับใจในการบริการและการปฏิบัติงานนั้น เริ่มจากมีการ
มอบหมายงานให้กับงานประชาสัมพันธ์ด าเนินการหลักในการส่งเสริมและประเมินภาพลักษณ์และความผูกพัน 
ของลูกค้าภายในหน่วยงาน ท าหน้าที่ประชุมเพ่ือร่วมกันวางแผน ประสานงาน จัดกิจกรรม/โครงการ และประเมิน
ความผูกพันของบุคลากรและลูกค้า ที่ตอบสนองภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ Kpru Road Show แนะแนว
การศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สวัสดีปีใหม่ ประจ าปี การจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การรณรงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การท าโครงการจิตอาสาพัฒนาสู่ชุมชนวัดวังยางอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาการด าเนินงาน
การให้บริการของหน่วยงาน การจัดท า QR Code แต่ละงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าประเมินความพึงพอใจ 

ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ ที่ตั้ง ห้องส านักงาน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อน
กลับจากลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ เพ่ือก่อให้เกิดความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อองค์กร จากนั้น คณะท างานได้ออกแบบ
สอบถามระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อหน่วยงาน โดยได้มีการจัดท าแบบประเมินภาพลักษณ์
องค์กรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและ
ความส าเร็จของสถาบัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอก  ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา ผู้รับจ้าง/ผู้ประกอบการ/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ  
มีผลการประเมินภาพลักษณ์ของหน่วยงาน จากด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม ดังนี้ 
  1. ผลประเมินความผูกพันของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีต่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2564/
ปีงบประมาณ 2565  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02  โดยจ าแนกออกเป็น 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนี้  
    1) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย4.21  
    2) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.32 
     3) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.96  
    4) ด้านวัฒนธรรมองค์กร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.25  
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    5) ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.95  
    6) ด้านสวัสดิการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.59 
    7) ด้านการพัฒนาบุคลากร/เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.87 
  2. แบบสอบถามความผูกพันของลูกค้าท่ีมีต่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565   
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 จ าแนกเป็นความพึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ ของกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 5 ด้าน ดังนี้ 1) ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.25 
2) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.33  3) ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก   
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.32  4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.33 
5) ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับใด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.31  

 ซึ่งผลการประเมินมีความสอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 4 พันธกิจของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ได้ 
มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลรายงานต่อกองกลาง ส านักงานอธิการบดี เพ่ือน าผลประเมินไปปรับปรุง
และเป้าหมายปี 70 อยู่ในระดับมากที่สุด พร้อมทั้ง ก าหนดให้บุคลากรศึกษามาตรฐานการให้บริการใน
ปีงบประมาณ 2566 
 
พัฒนำระบบกำรให้บริกำรออนไลน์ (online) 
  ส านักงานอธิการบดี มีการพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และใช้การสื่อสาร
ออนไลน์ทุกช่องทาง เช่น ได้สร้างระบบแชทผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ค กระดานติดต่อสอบถามบนเว็บไซต์ Line 
หรือการสร้างระบบการให้บริการ เช่น การจัดสถานที่และภูมิทัศน์ ระบบการซ่อมบ ารุง การจองห้องประชุมต่าง ๆ 
ภายในอาคารแบบออนไลน์ ระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-Office) ระบบบัญชีสามมิติ 3DGF ระบบการประชุม E-
Meeting ระบบการรับสมัครงาน ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ ระบบสลิปเงินเดือน และระบบการออกหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยระบบการให้บริการต่าง ๆ มีข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ อีกทั้งผู้รับผิดชอบ 
ยังได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในการให้ข้อมูลข่าวสารตอบค าถามผ่านสื่อออนไลน์ได้ทันที  ทั้งนี้ระบบการให้บริการ
ต่าง ๆ ดังกล่าว สอดคล้องกับกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่ ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว ท าให้ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการได้ตามความสนใจ ซึ่งผลการพัฒนาระบบออนไลน์ดังกล่าวท าให้ผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการเกิดความคล่องตัว  
 
คุณภำพกำรให้บริกำร  
  จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานสนับสนุนด้วยกัน
ภายในมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินดังนี้ 

ล ำดับ หน่วยงำน ค่ำเฉลี่ย 
1. บัณฑิตวิทยาลัย 4.69 
2. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 4.59 
3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.35 
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ล ำดับ หน่วยงำน ค่ำเฉลี่ย 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.34 
5. กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 4.30 
6. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.08 
7. กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 4.03 
8. ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 3.96 
9. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ไม่มีการประเมิน) 

 
 ผลด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ Green Office (ผลลัพธ์) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดสรรงบประมาณโครงการส านักงานสีเขียว Green Office  
เพ่ือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สีเขียวเป็นประจ าทุกปี มีแผนการด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงาน 
สีเขียวตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2565 จากกรมส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือรณรงค์ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอดคล้องกับการรณรงค์
ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาชาติ ตามแนวนโยบายรัฐบาล และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
  2. เพ่ือสร้างความตระหนักให้เกิดการลดใช้พลังงาน และการประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 
  3. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานภายในมหาวิทยาลัยฯให้เกิดการร่วมมือกันประหยัดค่าใช้จ่าย 
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และก่อให้เกิดสุขภาพท่ีดี 
  4. เพ่ือเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณท่ีต่ า 
ผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
  ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยฯ โดยอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ได้รับรางวัล 
การเป็นส านักงานสีเขียวในระดับดีเยี่ยม G – Green (เหรียญทอง) 
  ปีงบประมาณ 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์สถานเรือนไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดก าแพงเพชร  
ได้รับรางวัลการเป็นส านักงานสีเขียวในระดับดีเยี่ยม G – Green (เหรียญทอง)  
  ปีงบประมาณ 2564 อาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  และอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลการเป็นส านักงานสีเขียวในระดับดี (เหรียญทองแดง) 
  ปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยฯ โดยอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ได้รับรางวัล 
การเป็นส านักงานสีเขียวในระดับดีเยี่ยม G – Green (เหรียญทอง) สมัยที่ 2  
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ประโยชน์ที่บุคลากรและประชาชนได้รับ 

   1. มีพ้ืนที่สีเขียวส าหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก 
   2. ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น กระดาษ น้ า ไฟ 
   3. เกิดการร่วมมือกันประหยัดค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี 
   4. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศท่ีต่ าลง 
 
พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสำยสนับสนุน 
  หน่วยงานใช้แผนบริหารและการพัฒนาบุคลากร ปี 2565 ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  และมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานในโครงการต่าง ๆ  ตามสมรรถนะหลักของหน่วยงานและสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน  ในการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก  ดังนี้  
  1)  จัดท าแนวปฏิบัติการเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรและประกาศใช้เพ่ือความเป็นธรรมของบุคลากร 
ทุกระดับ  
  2)  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เช่น  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เช่น การอบรม  
" การวิเคราะห์และการประเมินค่างานและการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก  ส าหรับบุคลากร  สายสนับสนุน"  
เพ่ือประเมินเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่  2 - 3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565/
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกราฟิก ด้วย Canva” ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 23 - 24 
มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  3)  โครงการพัฒนาบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  ได้แก่  โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  บุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมภายนอกปีละ  1  ครั้ง /1  คน  โดยจัดหาหลักสูตร
จากทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ท าเรื่องขอเข้าอบรมกับผู้อ านวยการกองกลางและหัวหน้างาน  จัดบุคลากรที่
มีความต้องการพัฒนาทักษะที่ตรงกันไปด้วยกัน และยังมีการสนับสนุนให้จัดหาหลักสูตรการอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์  ที่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่งตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จากการสนับสนุนดังกล่าว 
แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมศักยภาพและทักษะให้บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ  ส่งเสริมให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่
ในที่ท างาน  
  4)  ส่งเสริมให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในที่ท างานโดยมีการก าหนดให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
น าความรู้มาใช้และสอนงานแก่บุคลากรด้วยกัน  เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานสอดคล้องกับ  
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และแผนพลิกโฉม เช่น การส่งเสริมและสร้างทักษะการจัดสถานที่ส าหรับการประชุม 
สัมมนา และพิธีการต่าง ๆ การฝึกอบรมการจับจีบผ้า การตัดตัวอักษร และการจัดดอกไม้ ให้กับบุคลากรทุกกลุ่ม
ร่วมกัน และการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการให้สอบปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้พิจารณาเพ่ิมขึ้นร้อยละ10  
และในปีงบประมาณ 2565  มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้  ได้แก่  ระบบ
พัฒนาบุคลากร  HRD  ที่พัฒนาขึ้น   
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 5)  บูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้น าระบบพัฒนาบุคลากร HRDS ไปใช้ส าหรับการ
วางแผน และการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้เป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน และใช้
เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 6)  สรุปและรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะ
ของหน่วยงาน 
  การพัฒนาสมรรถนะระดับช านาญการ จากการเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการของบุคลากรสายสนับสนุน 
ปี 2562 – 2565 ของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

สรุปข้อมลูพนักงำนมหำวิทยำลัย 

      ณ  วันที่  1  เม.ย.  2565 

หน่วยงำน 

วุฒิกำรศึกษำ ประเภทต ำแหน่ง 

ตรี โท เอก รวม 
ปฏิบัต ิ ช ำนำญ ช ำนำญ 

รวม 
กำร กำร กำรพิเศษ 

1.  ส านักงานอธิการบด ี 19 19 0 38 22 16 0 38 

รวม 19 19 0 38 22 16 0 38 

 
นวัตกรรมของบุคลำกรสำยสนับสนุน 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการพัฒนานวัตกรรมจากงานประจ าและงานที่นอกเหนือจากงานประจ า
ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนางานของตนให้มีองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ขึ้นรวมทั้งสามารถน านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ได้จริง มีจ านวน 3 ชิ้นงาน ได้แก่ 
  1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการให้บริการหน่วยงานอาคารสถานที่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 4 ในการน าเสนอผลงานรูปแบบปากเปล่า ในการประชุมนวัตกรรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 2  
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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  2. การจัดการความรู้ เรื่อง “ทักษะการจัดสถานที่แบบมืออาชีพ ส าหรับการประชุม สัมมนา และพิธีการ 
ต่าง ๆ” ส าหรับบุคลากรกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการน าเสนอผลงาน
รูปแบบโปสเตอร์  ในการประชุมนวัตกรรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  
ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม กองกลาง ส านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม ได้น าแนวปฏิบัติที่ดีการด าเนินโครงการส านักงานสีเขียวไปเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายนอก 
โดยเป็นวิทยากรบรรยายแนวปฏิบัติที่ดี (ถ่ายทอดองค์ความรู้) ในการบริหารจัดการและการด าเนินงานโครงการ
ส านักงานสีเขียว (Green Office) ให้กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
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โครงกำรอำสำร่วมใจมหำวิทยำลัยน่ำอยู่ 
สร้างการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภาคสนาม และตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการพัฒนาแหล่งน้ า 

คูคลองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยน่าอยู่ทางด้านกายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  ให้รายงานครบทุกวิสัยทัศน์ตามที่น าเสนอสภา 
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3. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ประเด็นควำม
เสี่ยง 

ปัจจัยควำม
เสี่ยง 

แนวทำงกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

แนวโน้มการถูก
เลิกจ้างของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ปัจจัยภำยนอก 
1. จ านวนเด็ก
นักศึกษาลดลง 
2. ผลการ
ประเมินการ
ให้บริการจากผู้
มีส่วนได้ส่วน
เสียลดลงใน
ระดับปานกลาง 
ปัจจัยภำยใน 
1. การผ่าน/ไม่
ผ่านเกณฑ์
สมรรถนะที่
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

1. จัดท าโครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 
2. บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้ารับการ
อบรมหรืออบรมผ่าน
ระบบออนไลน์ 

 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน
ประเภทข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพที่
สูงขึ้น รอบ 6 เดือน มีผู้ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาชีพระดับช านาญการ จ านวน 7 คน 
     2. มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดย
การอบรมและจัดสอบความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ครั้ง  
ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และในวันที่ 23 
มีนาคม 2565 
    3. มีการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลการ
ออกแบบกราฟฟิคด้วย canva ในวันที่ 23-
24 มีนาคม 2565  
     4. บุคลากรสายสนับสนุนมีการเข้ารับ
การอบรมที่ตั้งและผ่านระบบออนไลน์เฉลี่ย
ต่อคน คนละ 30 ชั่วโมง/รอบ 6 เดือน 

ไฟฟ้าลัดวงจร ปัจจัยภำยนอก 
เกิดจากสายส่ง
ระบบไฟฟ้าเกิน
จากผู้จ่ายไฟฟ้า 
ปัจจัยภำยใน 
1. เกิดจาก
ระบบสายไฟฟ้า
ภายในอาคาร
อายุเกิน 20 ปี 
ท าให้เกิดไฟฟ้า
ซ๊อตอยู่บ่อยครั้ง  
2. ครุภัณฑ์มี
การเสื่อมสภาพ

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารเรียนที่มีระบบ
ไฟฟ้าเก่าเกิน 20 ปี เช่น 
อาคารน้ าเพชร 1, 
อาคารเรียน 2 และ
อาคารเรียน 3 ตามแผน
งบประมาณปี 2565 
2. ปรับปรุงระบบลิฟต์
โดยสารอาคารคณะ
วิทยาการจัดการ 
3. บ ารุงรักษาเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า 

    1. อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารเรียน อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 
3 โดยผู้รับเหมา 2 ราย เริ่มเข้าปฏิบัติงาน
เดือนเมษายน 2565  
        - อาคารเรียน 3 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
        - อาคารเรียน 2 อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 
    2. อยู่ระหว่างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร
อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยผู้รับเหมา 
1 ราย ด าเนินการแล้วเสร็จ 
     3. มีการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
เดือนพฤศจิกายน 2564 ประจ าอาคาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นควำม
เสี่ยง 

ปัจจัยควำม
เสี่ยง 

แนวทำงกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ตามการใช้งาน
หรือใช้งานผิด
ประเภท 

4. บ ารุงรักษาลิฟต์โยสาร
จ านวน 27 เครื่อง 
5. บ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 
 

เป็นเงินทั้งสิ้น 58,208 บาท ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
     4. มีการบ ารุงรักษาลิฟต์โยสารจ านวน 
27 เครื่อง เดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 12 ครั้ง/
เครื่อง (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
      5. จัดท าแผนการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ เริ่มด าเนินการตามแผน
เดือนกรกฎาคม 2565   
         - จัดท าแผนการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
         - เริ่มด าเนินการตามแผนเดือน
ธันวาคม 2565 
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กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประเด็นควำม

เสี่ยง 
ปัจจัยควำมเสี่ยง แนวทำงกำรบริหำรควำม

เสี่ยง 
ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

การใช้
งบประมาณไม่
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

ภำยนอก : 
คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล
งาน
มหาวิทยาลัยฯ
ตรวจติดตามการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี ณ สิน
ปีงบประมาณ 
ภำยใน : 1. การ
ปรับแผนการการ
ใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณ 
เช่น การขอโอน
เปลี่ยนแปลง
หมวดรายจ่าย
งบประมาณ 
2. การ
เปลี่ยนแปลงการ
ปรับกิจกรรม  
(ท าให้การ
เบิกจ่ายไม่ตรงกับ
เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการนั้น 

ทางมหาวิทยาลัยต้องรอ
นโยบายมาตรการการใช้
จ่ายงบประมาณจาก
รัฐบาลเพื่อน ามาจัดท า
ประกาศบริหาร
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ (งบประมาณ
แผ่นดิน งบประมาณเงิน
รายได้ และงบประมาณกัน
เหลื่อมปี) ให้ตรงกับ
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 

ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรับทราบ
ประกาศเรื่อง การบริหารงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน
รายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี) 
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กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

ประเด็นควำม
เสี่ยง 

ปัจจัยควำม
เสี่ยง 

แนวทำงกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

นักศึกษาไม่
สามารถ
ด าเนินการจัด
กิจกรรมได้ตาม
แผนหรือตาม
ก าหนดการที่วาง
ไว้ 

1. การเกิดโรค
ระบาดของ 
โควิด 19 
 

1. จัดท าแผนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนา
นักศึกษา 

1. สามารถจัดกิจกรรมเอพัฒนานักศึกษา
ได้เป็นบางกิจกรรม แต่ยังไม่สามารถจัดกิจ
กรรได้ครบทุกกิจกรรมที่วางไว้ใน
แผนพัฒนานักศึกษา 

2. นักศึกษาไม่
สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรม
แบบรวมกลุ่ม
ได้ 

2. ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาได้ ร้อย
ละ 80 ของกิจกรรมที่วางไว้ 
3. สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบ Onsite 
ได้ เกือบครบถ้วน เพราะมีการปลดล็อค
การรวมกลุ่มในการท ากิจกรรม 
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบัติตำมพันธกิจหลัก (30 คะแนน) 

1. พันธกิจหลกั 
  1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจดัการทีด่ี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภบิาลมีการพัฒนา
อย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
   2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานสีเขียวสูห่น่วยงานและชุมชน 
  4. ส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาใหม้ีคุณธรรม มคีวามรู้ ความสามารถ มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม  
   5. ส่งเสรมิและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น 

 
พันธกิจหลัก โครงกำรที่ด ำเนินกำร  งบประมำณ ควำมส ำเร็จของโครงกำร /ตัวชี้วัด 

1 1. โครงการจัดการความรู ้ 14,000 100/3 ตัวช้ีวัด 
2. โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 15,000 100/3 ตัวช้ีวัด 
3. โครงการน าเสนอนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน 30,000 100/3 ตัวช้ีวัด 
4. โครงการบ ารุงและพัฒนาระบบงบประมาณ 
และระบบอื่น ๆ 

75,000 100/5 ตัวช้ีวัด 

5. โครงการศึกษาดูงานระบบคณุธรรม จริยธรรม 15,900 100/3 ตัวช้ีวัด 
6. โครงการบริหารจดัการทุกกลุม่งานในกองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี

517,300 100/3 ตัวช้ีวัด 

7. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 50,000 100/3 ตัวช้ีวัด 
8. โครงการพัฒนาจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร 50,000 100/5 ตัวช้ีวัด 
9. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 3,000 100/3 ตัวช้ีวัด 
10. โครงการสร้างภาพลักษณ์และความผูกพันองค์กร 100,000 100/3 ตัวช้ีวัด 
11. สนับสนุนการด าเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง 
มร.กพ. 

200,000 100/3 ตัวช้ีวัด 

12. โครงการบริหารตดิตาม ประเมินผลการยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

500,000 100/3 ตัวช้ีวัด 

13. โครงการจัดท าระบบพัฒนาแผนงบประมาณ
สารสนเทศ 

186,800 100/7 ตัวช้ีวัด 

2 1. โครงการพัฒนาบุคลากร 100,000 100/3 ตัวช้ีวัด 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 80,000 100/3 ตัวช้ีวัด 
3. โครงการส่งเสรมิการจดัท าต าแหน่งทางวิชาการ 50,000 100/4 ตัวช้ีวัด 
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารงาน
ด้านนโยบายและแผน 

58,000 100/6 ตัวช้ีวัด 

3 1. โครงการ Green Office 100,000 100/3 ตัวช้ีวัด 
2. โครงการแปลงสาธิตเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง 5,000 100/3 ตัวช้ีวัด 
3. โครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษา 

20,000 100/3 ตัวช้ีวัด 
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พันธกิจหลัก โครงกำรที่ด ำเนินกำร  งบประมำณ ควำมส ำเร็จของโครงกำร /ตัวชี้วัด 
4 1. โครงการอาสาร่วมใจมหาวิทยาลัยน่าอยู ่ 5,000 100/3 ตัวช้ีวัด 
5 พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

อย่างสร้างสรรค ์
20,000 100/3 ตัวช้ีวัด 

ส่งเสริมความรู้และการเป็นผู้ประกอบการ ส าหรบั
นักศึกษาหรือศิษย์เก่า 

20,000 100/3 ตัวช้ีวัด 

ราชภัฏจติอาสา “เติมฝัน แต้มสี ท าความดีด้วยหัวใจ” 
ครั้งท่ี 8 ประจ าปีการศึกษา 2564 

60,000 100/3 ตัวช้ีวัด 

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า ปีการศกึษา 2564 60,000 100/3 ตัวช้ีวัด 
 
หมำยเหตุ : ส านัก / สถาบัน สามารถให้ข้อมูลเพิม่เตมิตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน หากท่านเห็นว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อการประเมิน 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://3d-gf.kpru.ac.th/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=1&BudgetYear=2565&DepID=1003&ActTypeID=10700336
https://3d-gf.kpru.ac.th/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=1&BudgetYear=2565&DepID=1003&ActTypeID=10700336
https://3d-gf.kpru.ac.th/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&BudgetYear=2565&DepID=1003&ActTypeID=20100512
https://3d-gf.kpru.ac.th/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&BudgetYear=2565&DepID=1003&ActTypeID=20100512
https://3d-gf.kpru.ac.th/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&BudgetYear=2565&DepID=1003&ActTypeID=20100516
https://3d-gf.kpru.ac.th/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&BudgetYear=2565&DepID=1003&ActTypeID=20100516
https://3d-gf.kpru.ac.th/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&BudgetYear=2565&DepID=1003&ActTypeID=20100518


 
29 

 

2. กำรบริหำรจัดกำร 

2.1 กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร 
  มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน   
ที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการสามารถค้นหาข้อมูลการให้บริการได้อย่างถูกต้องสะดวก  รวดเร็ว 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาด าเนินงานตามพันธกิจ เพื่อให้
ผู้บริหารสามารถมีฐานข้อมูลไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ในการพัฒนาหน่วยงาน การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ   
การพัฒนาบุคลากรและตอบสนองต่อการให้บริการต่อผู้รับบริการ/ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
ตารางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน  

ระบบ ข้อมูลที่ใช ้ ควำมถี่ในกำร
ติดตำม 

น ำไปใช้ประโยชน ์ ผู้เกี่ยวข้อง 

ระบบรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ในแผนปฏิบัตริาชการ 

รายไตรมาส 
3 เดือน 6 เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน 

ทบทวนผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดและหาแนวทาง
ปรับปรุง 

ผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวช้ีวัด 
บุคลากรทุกคนใน
กองกลาง 

ระบบพัฒนาบุคลากร 
HRD 

รายงานผลการพัฒนา
บุคลากร(เข้ารับการ
ประชุม อบรม)  
รายงานการมสี่วนร่วม
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ 

6 เดือน และ 12 
เดือน 

ปรับเปลีย่นกระบวนการใน
การพัฒนาบุคลากร และ
ทบทวนการใช้งานของระบบ
เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และประมวลผล 
ได้ง่าย 

ผู้บริหาร 
บุคลากรทุกคน 

ระบบส านักงาน
อัตโนมัติ (E-Office) 

หนังสือราชการทุก
ประเภท 
การขออนุญาตลาต่าง ๆ 

ทุกวัน ปรับปรุงและแก้ไขการใช้
งานของระบบ 

ผู้บริหาร 
บุคลากรทุกคน 

ระบบบัญชีสามมติิ 
(3D-GF)   

รายงานทางการเงิน ทุกวัน วางแผนทางการเงิน ผู้บริหาร 
บุคลากรด้านการเงิน/พัสด ุ

ระบบแจ้งซ่อมอาคาร
สถานท่ี 

เรื่องการซ่อมต่าง ๆ ทุกสัปดาห ์ ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร 
บุคลากรงานอาคาร
สถานท่ี 

ระบบจัดสถานท่ีและ 
ภูมิทัศน์ 

การจัดสถานท่ีและ
ตกแต่งภูมิทัศน ์

ทุกสัปดาห ์ ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร 
บุคลากรงานอาคาร
สถานท่ี 

ระบบการจอง 
ห้องประชุม 

สถานะการขอใช้ห้อง
ประชุม 

ทุกวัน การค านวนอัตราการขอใช้
พื้นที ่

ผู้บริหาร 
บุคลากรกองกลาง 

ระบบลงเวลา
ปฏิบัติงาน Time 
KPRU 

ระบบปฏิบตัิการเพื่อการ
ลงเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ทุกวัน ทบทวนผลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนใน
มหาวิทยาลยั 



 
30 

 

ระบบ ข้อมูลที่ใช ้ ควำมถี่ในกำร
ติดตำม 

น ำไปใช้ประโยชน ์ ผู้เกี่ยวข้อง 

ระบบรายงานการ
ปฏิบัติการ  
KPRU E-Report 

ระบบปฏิบตัิการเพื่อให้
บุคลากรรายงาน
ปฏิบัติการในช่วงการ
ประกาศให้มีการ
ปฏิบัติงาน WORK 
FROM HOME 

ช่วงประกาศ Work 
From Home 

ทบทวนผลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนใน
มหาวิทยาลยั 

ระบบขอหนังสือ
รับรองเงินเดือนและ
วันเริ่มปฏบิัติราชการ 

ระบบปฏิบตัิการเพื่อขอ
หนังสือราชการ 
ขอหนังสือรับรอง
เงินเดือนและวันเริ่ม
ปฏิบัติราชการ 

ทุกวัน ปรับเปลีย่นกระบวนการใน
ท างาน และทบทวนการใช้
งานของระบบเพื่อให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และ
ประมวลผลได้ง่าย 

บุคลากรทุกคนใน
มหาวิทยาลยั 

ระบบการรายงานการ
ใช้ทรัพยากร 

รายงานการใช้กระดาษ 
วัสดุอุปกรณ์ น้ ามัน
เชื้อเพลิง 

ทุกเดือน การค านวนปรมิาณการใช้
ทรัพยากร 

ผู้บริหาร 
บุคลากรภายในอาคาร 14 

ระบบรายงานการใช้
ขยะ 

รายงานการตรวจพบเจอ
ขยะมูลฝอย 

ทุกวัน การค านวนปรมิาณการพบ
เจอขยะ 

ผู้บริหาร 
บุคลากรภายในอาคาร 14 

ระบบสลิปเงินเดือน รายงานสถานะเงินเดือน ทุกเดือน วางแผนทางการเงิน บุคลากรทุกคนใน
มหาวิทยาลยั 

 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
 
ระบบ ข้อมูลที่ใช ้ ควำมถี่ในกำร

ติดตำม 
น ำไปใช้ประโยชน ์ ผู้เกี่ยวข้อง 

ระบบรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ในแผนปฏิบัตริาชการ 

รายไตรมาส 
3 เดือน 6 เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน 

ทบทวนผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดและหาแนวทาง
ปรับปรุง 

ผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวช้ีวัด 
บุคลากรทุกคนในกอง
นโยบายและแผน 

ระบบรายงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  

สรุปรายจา่ยจริง
งบประมาณตาม
แผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2565(เงินงบประมาณ) 
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

ทุกวัน วางแผนทางการเงิน ผู้บริหาร 
บุคลากรด้านการเงิน/พัสด ุ
บุคลากรทุกคนในกอง
นโยบายและแผน 
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ระบบ ข้อมูลที่ใช ้ ควำมถี่ในกำร
ติดตำม 

น ำไปใช้ประโยชน ์ ผู้เกี่ยวข้อง 

จ าแนกตามหนว่ยงาน
และหมวดรายจ่าย 

ระบบการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ  
(E-PAR) 

ผลการปฏบิัติราชการ
ผลการรับรองระดับ
บุคคล 

รอบที 1 ตุลาคม – 
มิถุนายน  
รอบที่ 2 เมษายน –
กันยายน  

เพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนบุคลากร 

ผู้บริหาร 
บุคลากรทุกคน 

ระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ 
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (E-SPR) 

รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจ า
หน่วยงาน 

รายงานตามไตรมาส  
1-4 

เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชีวัดของ
แผนปฏิบัตริาชการตาม
หน่วยงาน 

หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

ระบบบัญชีสามมติิ 
(3D-GF)   

รายงานทางการเงิน ทุกวัน วางแผนทางการเงิน ผู้บริหาร 
บุคลากรด้านการเงิน/พัสด ุ

ระบบควบคมุ
งบประมาณ 
(GrowBudget) 

ควบคุมงบประมาณ 
ออกรหัสกิจกรรม เพิ่ม
และลดยอดเงิน 
งบประมาณ ท้ังหมด  

ทุกวัน วางแผนทางการเงิน ผู้บริหาร 
บุคลากรทุกคนในกอง
นโยบายและแผน 

ระบบตดิตามภาระ
งาน กองนโยบายและ
แผน 

ติดตามภาระงานท่ี
มอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบ และเสร็จ
ทันเวลา ท่ีก าหนด  

ทุกวัน ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร 
บุคลากรทุกคนในกอง
นโยบายและแผน 

 
 

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบด ี
ระบบ ข้อมูลที่ใช ้ ควำมถี่ในกำร

ติดตำม 
น ำไปใช้ประโยชน ์ ผู้เกี่ยวข้อง 

จองคิวกองพัฒนา
นักศึกษา 

ก าหนด วันเวลา ท่ี
ต้องการเข้ามาติดต่อ 

ทุกสัปดาห ์ วางแผนการตดิต่อกับกอง
พัฒนา 

นักศึกษาและบุคลากร 

ลงทะเบียนกิจกรรม
จิตอาสา 

กิจกรรมจติอาสา ทุกวัน รวบรามกิจกรรมจิตอาสา 
และหลักฐานการร่วมกิจร
กรรม 

นักศึกษาและบุคลากร 

บริหารจดัการกิจกรรม
นักศึกษา 

การข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา 

ทุกวัน รวบรวมและเช็คกิจกรรม
นักศึกษา 

นักศึกษาและบุคลากร 

ระบบเลือกตั้ง
นักศึกษาออนไลน ์

ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
ผู้สมคัร 

6 เดือน และ 12 
เดือน 

รวบรวมและประมวลผลการ
เลือกตั้งทันที 

นักศึกษาและบุคลากร 

 

https://e-par.kpru.ac.th/e-par/
https://e-par.kpru.ac.th/e-par/
https://e-par.kpru.ac.th/e-par/
https://e-par.kpru.ac.th/e-spr/
https://e-par.kpru.ac.th/e-spr/
https://e-par.kpru.ac.th/e-spr/
https://e-par.kpru.ac.th/e-spr/
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2.2 กำรพัฒนำบุคลำกร (วำงแผนก ำลังคน /กำรสรรหำ /กำรพัฒนำบุคลำกร ฯลฯ) 
    - อยู่ในระหว่างการด าเนินการวางแผนการจัดท ากรอบอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน  
โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานคณะ สถาบัน ส านัก เพ่ือเตรียมความพร้อมวางแผนก าลังคนและเป็นเส้นทาง
ความก้าวหน้า Career path ของบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป 
    - เนื่องจากการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (ช านาญการ) ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ
หน่วยงานคณะ สถาบัน ส านัก ควรสร้างแรงจูงใจสนับสนุน ติดตาม เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง 
ในการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้เพ่ิมขึ้น 
   - วางแผนสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น  
เพ่ือเตรียมความพร้อมประเมินเข้าสู่ต าแหน่งหัวหน้างานต่อไป 
   - กองพัฒนานักศึกษา มีการวางแผนบริหารก าลังคนและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ  
มีการจัดสรรก าลังคนตามภาระงานอย่างครบถ้วน และกรณีที่มีการลาออกของพนักงาน กีมีการจัดหาพนักงาน
ทดแทนที่มีความรู้ ความสามารถทดแทน และปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า Job Description รายบุคคล 
เพ่ือทราบถึงอัตราภาระงานต่อจ านวนบุคลากร การจัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนให้จัดท า
ผลงานเพ่ือการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น มีการจัดการความรู้ด้านการท าผลงาน และสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ศักยภาพตามบทบาทหน้าที่ และความต้องการของตนเอง โดยงจัดสรรบประมาณพัฒนาตนเอง เป็นต้น 
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2.3 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของหน่วยงำน (ต้องมี) 
  ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการตามกระบวนการด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้า/
ผู้รับบริการ และมีการประเมินความพึงพอใจต่อผู้รับบริการแต่ละกอง ดังนี้ 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญ 
ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการด้านต่าง ๆ  ที่ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในการ
ประสานงานและการบริหารแต่ละครั้งเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักอย่างยิ่งว่า ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากน้อย
เพียงใด เพราะความพึงพอใจเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกยินดี หรือความประทับใจต่อการให้บริการด้านข้อมูล
ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกองกลาง ส านักงานอธิการบดี กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงเห็นสมควร
ให้มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกองกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการที่มีต่อกองกลาง และน าผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด้านการให้บริการให้
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกองกลาง การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกองกลาง ในครั้งนี้
ประชากรที่ใช้ในการส ารวจข้อมูล คือ ผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อประสานงานขอรับบริการข้อมูลจากกองกลาง  
ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) บุคลากร และหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ 
บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) บุคลากรสายสนับสนุน บุคคลภายนอก โดยใช้คิวอาร์โค้ดในการจัดเก็บข้อมูลการ
ประเมินความพึงพอใจของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือลดระยะเวลา มีข้ันตอนการท างานที่รวดเร็ว และลดใช้ทรัพยากร 
และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 2564 พบว่า ผู้รับบริการ 
ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.591 และเม่ือพิจารณาออกเป็น 9 งาน มีผลการด าเนินงานดังนี้  

งานบริหารงานทั่วไป   คิดเป็นร้อยละ  4.685  
งานธุรการ    คิดเป็นร้อยละ  4.580  
งานการเงิน    คิดเป็นร้อยละ  4.378  
งานประชาสัมพันธ์   คิดเป็นร้อยละ  4.638  
งานพัสดุ    คิดเป็นร้อยละ  4.576  
งานเลขานุการ    คิดเป็นร้อยละ  4.543  
งานอาคารสถานที่  คิดเป็นร้อยละ  4.581  
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน  คิดเป็นร้อยละ  4.838  
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  คิดเป็นร้อยละ  4.502 
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กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

  กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประกอบด้วยงานต่าง ๆ  
4 ฝ่าย คือ งานแผนงานและติดตามประมวลผล งานวิเคราะห์งบประมาณ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
และงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงานและประมวลผลและฝ่ายสถิติข้อมูลและประเมินผลเป็นหน่วยงานวางแผน 
ก าหนดทิศทางเกี่ยวกับอนาคตของมหาวิทยาลัย และท าหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ตลอดจนวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตาม
ประเมินผล จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลในกรณีต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารอันจะน าไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม ตลอดจนมีบทบาทส าคัญต่อการ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้การปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้สามารถพัฒนางานให้บรรลุ 
ตามนโยบายได้  

 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดีท าหนา้ที่บริหารงานครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยฯ โดยมีภารกิจ
ที่ส าคัญในการให้บริการ เช่น การให้บริการด้านงานธุรการ เป็นต้น ในการพัฒนาการบริการต่าง ๆ นั้น  
เกิดจากผู้บริหารและบุคลากรได้ประชุมร่วมกัน โดยเริ่มจากการจ าแนกกลุ่มลูกค้าหลังจากวิเคราะห์ผลการประเมิน
ภาพลักษณ์ความผูกพันและคุณภาพการให้บริการภายในองค์กรของแต่ละงาน โดยก าหนดลูกค้า ได้ดังนี้  
  (1) การจ าแนกลูกค้า วิธีการจ าแนกกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ก าหนดให้มีการ
จ าแนกกลุ่มลูกค้าโดยการจ าแนกตามงานการให้บริการของหน่วยงาน ซึ่งจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มนักศึกษา 
กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มบุคลากร จากนั้นด าเนินการส ารวจข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
จากทุกงานในกองนโยบายและแผน ได้แก่  
  1.1 กลุ่มนักศึกษา มุ่งหวังการรับบริการด้านเอกสารข้อมูล สารสนเทศ รายงานประจาปี และการให้บริการ
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ  
  1.2 กลุ่มประชาชนทั่วไป มุ่งหวังติดต่อการบริการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านงบประมาณงาน/
โครงการต่าง ๆ สารสนเทศมหาวิทยาลัย รายงานประจ าปี หนังสือราชการหรือสอบถามรายละเอียดทั่วไป 
ของมหาวิทยาลัย  
  1.3 กลุ่มบุคลากร มุ่งหวังติดต่อการให้บริการเก่ียวกับการจัดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณต่าง ๆ  
การติดตามประเมนผล สารสนเทศมหาวิทยาลัย รายงานประจ าปี หรือสอบถามรายข้อมูลพื้นฐาน/ละเอียดทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยและสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม การให้บริการยานพาหนะ การซ่อมบ ารุง การยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ ฯลฯ   

จากการให้บริการดังกล่าวก่อให้เกิดความผูกพันกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ โดยได้มีการจัดท าแบบส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองนโยบายและแผนส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2564 ระดับความ
พึงพอใจในการให้บริการของกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 4 ด้าน 
คือ 1.ด้านความพึงพอใจในงานที่ให้บริการต่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 2.ด้านสิ่งอานวยความสะดวก  
3.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.ด้านการให้บริการของพนักงาน และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ พบว่า 
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กำรปฏิบัติงำนของกองนโยบำยและแผน ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

1.ด้ำนควำมพึงพอใจในงำนที่ให้บริกำรต่อบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 4.26 85.20 มำก 

1. งานแผนงานและติดตามประเมินผล 4.22 84.40 มาก 

2. งานวิเคราะห์งบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) 4.30 86.00 มาก 

3. งานวิเคราะห์งบประมาณ (เงินรายได้) 4.28 85.60 มาก 

4. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 4.24 84.80 มาก 

5. งานบริหารงานทั่วไป 4.26 85.20 มาก 

2.ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.33 86.53 มำก 

1. ความสะดวกในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน website ของกอง
นโยบายและแผน และข้อมูลสารสนเทศ 

4.32 86.40 มาก 

2. ความสะดวก ความเหมาะสมในการใช้แบบฟอร์มกองนโยบายและแผน 4.28 85.60 มาก 

3. การติดต่อสื่อสาร สามารถติดต่อได้หลายช่องทางงานวิเคราะห์งบประมาณ  4.38 87.60 มาก 

3.ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.29 85.87 มำก 

1. กระบวนการท างานเป็นระบบ มีข้ันตอนการท างานชัดเจน 4.26 85.20 มาก 

2. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.28 85.60 มาก 

3. ได้รับการบริการด้วยความโปร่งใส 4.34 86.80 มาก 

4.ด้ำนกำรให้บริกำรของพนักงำน 4.34 86.70 มำก 

1. ความมีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ 4.34 86.80 มาก 

2. ความกระตือรือร้น การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม 4.34 86.80 มาก 

3. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น 

4.33 86.60 มาก 

4. เจ้าหน้าที่สามารถท างานแทนกันได้กรณีได้รับมอบหมายงาน 4.33 86.60 มาก 

รวม 4.30 86.00 มาก 
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กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มี
ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการด้านต่าง ๆ  ที่
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
ซึ่งในการประสานงานและการบริหารแต่ละครั้งเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักอย่างยิ่งว่า ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมาก
น้อยเพียงใด เพราะความพึงพอใจเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกยินดี หรือความประทับใจต่อการให้บริการด้าน
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา จึงเห็นสมควรให้มีการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และน าผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด้านการให้บริการให้สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ของกองพัฒนานักศึกษา การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกองพัฒนานักศึกษา ในครั้งนี้
ประชากรที่ใช้ในการส ารวจข้อมูล คือ ผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อประสานงานขอรับบริการข้อมูลจากกองพัฒนา
นักศึกษา ประกอบด้วย นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ 
โดยใช้คิวอาร์โค้ดในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือลดระยะเวลา มีขั้นตอนการท างานที่รวดเร็ว 
และลดการใช้ทรัพยากร และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติต่างๆ ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 2564 พบว่ า ผู้รับบริการของ
กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
จ านวน 3 งาน มีผลการด าเนินงานดังนี้ ดังนี้ 

 งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ  4.459 
 งานทุนการศึกษา งานกู้ยืมเพ่ือการศึกษา คิดเปน็ร้อยละ  3.508 
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   คิดเป็นร้อยละ  4.071 
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2.4 ผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จโดดเดน่ในรอบปี (ไม่เกิน 3 ผลงำนเรียงตำมล ำดับจำกมำกและรองลงไป)      

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดี  
รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  รางวัลระดับบุคคล  นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์ นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ สังกัดงานพัสดุ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ได้รับรางวัล "เพชรพัสดุ" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานพัสดุดีเด่น ประจ าปี 2565 
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กำรจัดกำรควำมรู้ จากผลการคัดเลือกกระบวนการจัดการความรู้ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ปี 2565 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ จากการจัดการความรู้ 
ของหน่วยงาน ในด้านพันธกิจ ระดับดีมาก ประจ าปีการศึกษา 2564 
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รางวัลโครงการส านักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ประจ าปีงบประมาณ 2565  
ในระดับดีเยี่ยม (G-ทอง) สมัยที่ 2 
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  2.5 กำรบริหำรงำนในภำวะวิกฤตในกำรด ำเนินงำน และแนวทำงแก้ไข  เช่น ปัญหำโรคระบำดโควิด-
19 , ปัญหำกำรลดงบประมำณ 
  - วิกฤตโควิดถือเป็นโอกาสในการสร้างรูปแบบการท างานใหม่ในยุค New Normal คือ การใช้เทคโนโลยี
ทั้งด้านการประชุม Online  การท างานผ่านระบบ E-Office อยู่ที่ไหนก็ท างานได้ ลดการใช้กระดาษ (Paper less) 
ลดการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ เป็นการฝึกปรับตัวเมื่อเกิดสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิด เพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 - ปัญหาการลดงบประมาณ ใช้วิธีการใช้ทรัพยากรร่วม ใช้เทคโนโลยีช่วยในการท างาน การสื่อสาร 
ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การประชุมต่าง ๆ เช่น Online ระบบ E-Meeting และนโยบายโครงการ
ส านักงานสีเขียว ซึ่งช่วยในด้านการลดใช้พลังงาน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าวัสดุต่าง ๆ ลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะ
ลดก๊าซเรือนกระจก เป็นการช่วยลดรายจ่ายประจ าปีให้มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง 

- กองพัฒนานักศึกษา มีการบริหารงานในภาวะวิกฤตในการด าเนินงาน ในช่วง การเกิดการระบาด 
ของโรคโควิด-19 ด้วยการปฏัติงาน Work from Home และมีมาตรการดูแลทั้งนักศึกษาและบุคลากรที่มาใช้
บริการงานต่างๆ ของกองพัฒนาอย่างเคร่งครัด มีการออกแบบกิจกรรมด้วยระบบออนไลน์ เช่น การจัดกิจกรรม
นักศึกษา พัฒนาระบบการจองหอพักในมหาวิทยาลัย การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา และปรับเปลี่ยนระบบการรับ-ส่ง 
เอกสาร  ในรูปแบบของการส่งทางไปรษณีย์ หรือการขนส่งเอกชน ได้แก่ เอกสาร กยศ. เอกสารเสนอ 
ขอทุนการศึกษา เอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และเอกสารอื่นๆ โดยลดการสัมผัสระหว่างบุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา และนักศึกษา และมีการประชุมระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ เช่นกัน  ส่วนปัญหาการ
ลดงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะที่ลดค่าใช้จ่าย แต่ได้ผลลัพธ์ และ
ประสิทธิภาพเท่าเดิม เช่นการจัดกิจกรรมในระยะเวลาที่ลดลง การจัดกิจกรรมออนไลน์ การลดงบประมาณในการ
ใช้จ่าย มาตรการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในส านักงาน เป็นต้น 
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ภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ 2565 
กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

  วันที่ 26 กันยายน 2565 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยอาจารย์
นพรัตน์ ไชยวิโน และบุคลากรกองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายแนวปฏิบัติที่ดี (ถ่ายทอด 
องค์ความรู้) ในการบริหารจัดการและการด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ให้กับคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่ 20 กันยายน 2565 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี การท างานอย่างไรให้มีความสุข และ
การจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลสู่หน่วยงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร รองคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวปราจิน ไกรทอง นักวิชาการการเงิน นางสาวเกศกนก ไทยแท้ นักวิชาการ
พัสดุ ช านาญการ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
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  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฎิบัติที่ดี
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 การประชุมวิชาการฯ นี้จัดโดยกองกลาง ส านักงานอธิการบดี และงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพ การปฎิบัติงานของบุคคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลกรจากหน่วยงานภายนอกโดยการใช้เวทีประกวด
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ เป็นตัวขับเคลื่อนในการผลิตผลงานนวัตกรรมเรื่องแนวปฏิบัติที่ดี ณ 
หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เข้ารับการตรวจประเมินโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ประจ าปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และ
ประเมิน ณ ที่ตั้ง โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการ 
ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 กองกลาง ส านักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมการของบประมาณ  
การด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีวิทยากรจากคลังจังหวัด
ก าแพงเพชร มาเป็นวิทยากร โครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายว่าวิธีการงบประมาณ 
หลักการเขียนโครงการที่ดี การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การจัดงานฯ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมินของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา 
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  วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เข้ารับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดกิจกรรมถวายเทียน
พรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและรณรงค์งดสูบบุหรี่ ประจ าปี 2565 ณ วัดวังยาง ต าบลนครชุม อ าเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยมีนางสาวเกศกนก ไทยแท้ หัวหน้างานพัสดุ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย บุคลากรส านักงาน
อธิการบดีเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธ และเพ่ือปลูกฝังในการธ ารงรักษาประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีท่ีส าคัญทางศาสนา 
และร่วมกันรณรงค์การงดสูบบุหรี่อีกด้วย 
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  วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 โครงการอบรม  เรื่อง  การวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลัก  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร  สายสนับสนุน  มีความรู้  
ความเข้าใจในการวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก  เพ่ือให้บุคลากร  สายสนับสนุน  
สามารถจัดท าวิเคราะห์และประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง  และจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  และเข้าใจง่าย  เพ่ือให้บุคลากร  สายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์สูง  คือรองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการ
ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา และโครงการ (Green Office) ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างจิตส านึกและลดพฤติกรรมเสี่ยงให้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งสร้างวินัยในเรื่องของการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้
ด้วยตนเอง เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเป็น
ก าลังส าคัญในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพ่ือตระหนักการเป็นส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
46 

 

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดการประชุมทบทวน
แผนกลยุทธ์ ปี 2566 -2570 ส านักงานอธิการบดี โดยมี ดร.มะลิวัลย์ รอดก าเหนิด รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กล่าวเปิดการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ มาเป็นวิทยากร 
ในการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ ส าหรับกิจกรรมการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ นี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี ได้ระดมความคิดเห็น ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของส านักงานให้สอดรับกับนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย โดยมีบุคลากรทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วม ในการจัดท าแผนนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม
ดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ส านักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจ าปี 2565   
ณ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
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   วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม KM เรื่อง ทักษะการจัดสถานที่
ส าหรับการประชุม สัมมนาและพิธีการต่าง ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  วันที่ 7 มีนาคม 2565 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดกิจกรรม
บรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างความตระหนักการเป็นส านักงานสีเขียวและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และการรณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธีและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย 
พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
  ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาบรรยายให้
ความรู้แก่บุคลากร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดในรูปแบบในห้องประชุมส่วนหนึ่ง และในระบบออนไลน์ส่วนหนึ่ง 
เพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 
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  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานอธิการบดีด าเนินการจัดโครงการปลูกผักสวนครัว รั้วพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  วันที่ 18 มกราคม 2565 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการให้บริการ การท างานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าส านักงาน และการให้บริการของบุคลากรภาคสนาม กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 
  วันที่ 3 สิงหาคม 2565 องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มรภ.ก าแพงเพชร พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี เพื่อรับฟังสรุปผลการด าเนินงานภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์หลักของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ประชุมการด าเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือจัดตั้งและ
พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีและในการพัฒนาท้องถิ่น 
สู่การสร้าง Value-Based Economy 2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาทักษะของ
บัณฑิตและแรงงานในชุมชน (Upskill/Reskill) ร่วมกับสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ
และเอกชน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  
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  วันที่ 3 - 5 เมษายน 2565 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2566 อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2565 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
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กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
  วันที่ 29 กันยายน 2565 ต้อนรับคณะมูลนิธิเพ่ือเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET 
Foundation) น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน กรรมการและเหรัญญิก คุณ Martyn Bayne 
(มาร์ติน เบย์) รองประธาน คุณเรศ หมื่นรอด ผู้อ านวยการ อาจารย์สรสิงห์ เกาหวาย ผู้ช่วยคณะกรรมการ  
และคุณภัทรา คล้ายรักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ที่เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC)  
ซึ่งทุนการศึกษาเป็นประเภทต่อเนื่อง จ านวน 62 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 620,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 19 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุม เรื่อง การดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยมีนางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และผู้แทนจากโรงพยาบาล
ก าแพงเพชร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียน
รวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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  วันที่ 17 กันยายน 2565 องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จัดกิจกรรมการประกวดดาวเดือน " มนต์ Love KPRU Freshy Night 2022 " ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 7 กันยายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย และชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย"กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ สร้างความสามัคคี และความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยได้ด าเนินกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้ 
  1. บริเวณรอบอาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) 
  2. คลองระบายน้ าหน้าป้อมยามหน้ามอถึงหลังมอและหน้าเซเว่น 
  3. บริเวณโรงอาหาร อาคารศูนย์ภาษาและห้องสมุด 
  4. บริเวณสนามกีฬา สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ สนามบาสและสนามเทนนิส 
  5. รอบบริเวณวัดวังยาง ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
  6. บริเวณอาคารคณะครุศาสตร์และอาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
  7. บริเวณหอประชุมรัตนอาภา อาคารคณะเทคโนอุตสาหกรรม และอาคารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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  วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ประจ าปีการศึกษา 2565 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 24 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดพิธีอัญเชิญและรับเข็มตราพระราชลัญจกร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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  วันที่ 20 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
พร้อมกับผู้น าชุมชน ณ ศูนย์ ศพก. กลุ่มส่งเสริมผู้เลี้ยงแพะ หมู่ที่ 3 ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร ในกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาและปฏิบัติงานวิศวกรสังคม "ก๊าซชีวภาพ จากมูลสัตว์ ศูนย์การเรียนรู้
เพ่ือชุมชน"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาครู” 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
55 

 

 
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 จัดโดยองค์การ
บริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่และแนะแนวทางให้ทราบถึงระบบการเรียนการสอนและ
สวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถใชศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้
นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามีทัศนคติท่ีดี
ต่อมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมต้อนรับคณะศึกษา 
ดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานด้านกิจการนักศึกษา อีกท้ังยังมีการน าเสนอผลงานการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาของทั้ง
สองมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้น าไปปรับใช้ต่อไป 
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  วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับชมรมวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมส าหรับอาจารย์ KPRU ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
ครั้งที่ 34 “ราชภัฏจิตอาสา อนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม” ภายในพิธีปิดประกอบด้วยกิจกรรมอ าลาค่ายอาสา
ฯ และพิธีส่งมอบธงค่ายอาสาฯ ให้กับเจ้าภาพ ครั้งที่ 35 ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 


