แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
1. ตําแหน่งเลขที่ ...................................................................
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัด
ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชํานาญการ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขที่
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ที่กําหนด
โดย ก.บ.ม. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ได้ระบุ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง ได้ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไว้ดังนี้
ปฏิบัตงิ านในฐานะผู้ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแผนและผู้บริหาร ปฏิบัติงาน
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายในตําแหน่งหน้าที่ที่
ผู้บริหารให้รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการของสํานักฯ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารงาน
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั ิการ
(1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี ของสํานัก และจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของสํานักฯ
(2) พัฒนาและปรับปรุงแผนฯ ตามคําแนะนํา
และข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักและคณะกรรมการบริหารสํานัก เพื่อให้แผนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3) กํากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนต่อผู้บังคับบัญชา
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ตําแหน่งใหม่
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขที่ ....
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ชํานาญการ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ที่กําหนดโดย
ก.บ.ม. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ได้ระบุหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนมีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงานที่ต้องทําการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ชํานาญการที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมงานที่ได้รับผิดชอบ
ที่มีขอบเขตเนื้อหาที่หลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ทํางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกําหนด
แนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ตลอดจนกํากับตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่
รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั ิการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
ประสานแผน ประมวลแผน และพิจารณาเสนอแนะ

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
(4) สรุป รวบรวม และจัดทํารูปเล่มรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามแผนฯ
2. ด้านการวางแผน
(1) ช่วยศึกษา รวบรวม และทําความเข้าใจ
แนวนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
(2) เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน ผลงาน และ
ศึกษาค้นหาจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค์ในการ
พัฒนาสํานักฯ ในรอบ 1-5 ปีที่ผ่านมา
(3) ร่วมประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนและนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานและการพัฒนางานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ต่อไป
(4) จัดทํา (ร่าง) แผนฯ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักและ
คณะกรรมการบริหารสํานักเพื่อพิจารณา และนําแผนมา
ปรับปรุงแผน ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และ
นําเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป
(5) นําเสนอแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติแผนฯ
(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้กับ
บุคลกรของสํานักฯ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ
(7) ติตาม ประสานงาน และชี้แจงตอบข้อสงสัย
หรือปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติราชการตามแผนฯ
(8) สรุป รวบรวม และรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสาน ติดตาม ให้การปฏิบัติราชการตาม
แผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสงผลต่อการ
บริหารจัดการสํานักฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์นโยบายและแผน รับฟังและให้ความร่วมมือ
2

ตําแหน่งใหม่
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานประกอบ
การกําหนดนโยบาย
(2) จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ
ซึ่งเป็นแผนงานของหน่วยงานทั้งหมด เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัยด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทําเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพื่อพัฒนางานทางด้านวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(4) ให้บริการวิชาการในด้านต่างๆ เช่น
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตัง เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อที่ (1) – (4) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้อง
ทําหน้าที่กําหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
2. ด้านการวางแผน
ร่วมกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน
ที่สังกัด วางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
โดยมีการดําเนินการดังนี้
(1) ศึกษา รวบรวม และทําความเข้าใจ

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
ตามที่หน่วยงานนั้นๆ ขอความช่วยเหลือ
4. ด้านการบริการ
(1) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตอบโจทย์
ปัญหาพร้อมชี้แจงการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่มาติดต่อประสานงานสํานักฯ
(2) อํานวยความสะดวกให้กับผู้ทมี่ าติดต่องาน
สํานักฯ เช่น การให้บริหารยืมคืนวัสดุหรือครุภัณฑ์ของ
สํานักฯ การจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมตลอดจนเพื่อการรับรองแขกผู้มาขอรับบริการ
เป็นต้น
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ตําแหน่งใหม่
แนวนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
(2) เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน ผลงาน
และศึกษาค้นหาจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค์
ในการพัฒนาสํานักฯ ในรอบ 1-5 ปีที่ผ่านมา
(3) ร่วมประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนและนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานและการพัฒนางานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนต่อไป
(4) จัดทํา (ร่าง) แผนฯ เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา และที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักและคณะกรรมการบริหารสํานักเพื่อพิจารณา
และนําแผนมาปรับปรุงแผน ตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุม และนําเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป
(5) นําเสนอแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติแผนฯ
(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้กับ
บุคลากรของสํานักฯ และผู้ทเี่ กี่ยวข้องได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติ
(7) ติดตาม ประสานงาน และชี้แจงตอบข้อ
สงสัยหรือปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติราชการตามแผน
(8) สรุป รวบรวม และรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสาน ติดตาม ให้การปฏิบัติราชการ
ตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสงผลต่อ
การบริหารจัดการสํานักฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์นโยบายและแผน รับฟังและให้ความ
ร่วมมือตามที่หน่วยงานนั้นๆ ขอความช่วยเหลือ
(3) ประสานงานและทํางานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทให้ความเห็นและคําแนะนํา
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม

ตําแหน่งใหม่
(4) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตอบ
โจทย์ ปัญหาพร้อมชี้แจงการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาติดต่อประสานงานสํานักฯ
(2) อํานวยความสะดวกให้กับผู้ทมี่ าติดต่อ
งานสํานักฯ เช่น การให้บริหารยืมคืนวัสดุหรือครุภัณฑ์
ของสํานักฯ การจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการจัด
โครงการ/กิจกรรมตลอดจนเพื่อการรับรองแขกผู้มา
ขอรับบริการ เป็นต้น
(3) ให้คําปรึกษา แนะนํา ฝึกอบรม ถ่ายทอด
ความรู้ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์นโยบายและ
แผนแก่ บุคลากร ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งสามารถตอบคําถามและปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและสามารถดําเนินงานนั้นๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง
(4) พัฒนาข้อมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านการวิเคราะห์
นโยบายและแผนที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งตามที่ได้รับ
มอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบองนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติ
1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารและคณะกรรมการสํานักฯ
ขั้นตอน
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลการจัดทําแผนฯ
2. จัดประชุมเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ร่วมกัน
3. จัดทําเล่ม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
4. จัดประชุมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ฯ
5. จัดทําแผนฉบับสมบูรณ์
6. นําเข้าที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. เผยแพร่และนําไปใช้
8. ประสาน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนฯ
9. วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล การปฏิบัติราชการตาม
แผนฯ เพื่อจัดทํารูปเล่มรายงานการปฏิบัติตามแผนฯ
10. นํารายงานผลเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาหาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาแผนใน
รอบปีถัดไป
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ
คณะกรรมการสํานักฯ
ขั้นตอน
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลการจัดทําแผนฯ
2. จัดประชุมเพื่อสํารวจความต้องการของ
บุคลากร
3. จัดทําเล่ม (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรฯ
5

ตําแหน่งใหม่
2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งตามที่ได้รับ
มอบหมาย

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
4. จัดประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาบุคลากรฯ
5. จัดทําแผนฉบับสมบูรณ์
6. นําเข้าที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. เผยแพร่และนําไปใช้
8. ประสาน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนฯ
9. วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล การปฏิบัติราชการตาม
แผนฯ เพื่อจัดทํารูปเล่มรายงานการปฏิบัติตามแผนฯ
10. นํารายงานผลเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาหาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาแผนใน
รอบปีถัดไป
3. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารและคณะกรรมการสํานักฯ
ขั้นตอน
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลการจัดทําแผนฯ
2. จัดประชุมเพื่อโครงการกิจกรรมตามตัวชี้วัดของ
สํานักฯ
3. จัดทําเล่ม (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ
4. จัดประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติการฯ
5. จัดทําแผนฉบับสมบูรณ์
6. นําเข้าที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. เผยแพร่และนําไปใช้
8. ประสาน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนฯ
9. วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล การปฏิบัติราชการ
ตามแผนฯ เพือ่ จัดทํารูปเล่มรายงานการปฏิบัติตามแผน
10. นํารายงานผลเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาหาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาแผนใน
รอบปีถัดไป
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ตําแหน่งใหม่

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
ผังกระบวนการจัดทําแผน

ตําแหน่งใหม่

4. จัดทํารายงานแผนปฏิบัติการตามไตรมาส
ขั้นตอน
1. ประสาน ติดตาม จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนฯ
2. จัดทําเล่ม (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนฯ
3. นําร่างรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนฯ
เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
4. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนฯ
ฉบับสมบูรณ์
5. เผยแพร่และจัดเก็บรายงานผลการปฏิบัติ
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
ราชการตามแผนฯ

ตําแหน่งใหม่

5. งาน ก.พ.ร.
5.1 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เพื่อเป็นการสร้างข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ
กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ สกอ. และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร.
ขั้นตอน
1. สํานักงาน ก.พ.ร. จัดทํากรอบการประเมินผล
และตัวชี้วัด เสนอ อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
2. สถาบันอุดมศึกษานําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ
เสนออธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3. สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบที่
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อย
แล้วทั้ง 2 ชุด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เพื่อนําเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาลงนาม ในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
4. สกอ. ส่งคืนคํารับรองพร้อมเอกสารประกอบที่
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงนามเรียบร้อย
แล้วจํานวน 1 ชุดให้สถาบันอุดมศึกษา และดําเนินการส่ง
สําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่งพร้อมเอกสารประกอบที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ให้
สํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
5.2 ดําเนินงาน ก.พ.ร.
ขั้นตอน
1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ
2. จัดทําคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์
การให้คะแนน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ
3. เผยคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
4. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
5. ประสาน ติดตาม และชี้แจงตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับปัญหาและสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ
6. ประสานและเข้าร่วมการประชุม/อบรม/
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการ
ดําเนินการตามคํารับรอง
7. ประสาน ติดตาม รวบรวม และรายงานผล
การดําเนินการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบ
ของการรายงานผ่านทางเว็บไซต์/ผ่านระบบ และหนังสือ
ราชการ
8. เมื่อสํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ มายังมหาวิทยาลัยฯ นําข้อมูลผล
การประเมินฯ ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย วาระเพื่อทราบ
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ตําแหน่งใหม่

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
9. จัดเก็บ รวบรวม และรายงานงานผลข้อมูล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ผังกระบวนการจัดทําเอกสารและการลงนาม
ในคํารับรองฯ
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ตําแหน่งใหม่

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม

ตําแหน่งใหม่
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม

ตําแหน่งใหม่
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม

ตําแหน่งใหม่
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม

ตําแหน่งใหม่
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
จากหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน
เลขที่...... ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ปฏิบัติการ งานทีป่ ฏิบัติมี
- คุณภาพ
- ความยุงยากและซับซ้อน
- การกํากับตรวจสอบ
- การตัดสินใจ
ในแต่ละชิน้ งานที่ปฏิบัติ ดังนี้

งานใหม่
จากหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน
เลขที่...... ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ปฏิบัติชํานาญการ งานทีป่ ฏิบัติมี
- คุณภาพ
- ความยุงยากและซับซ้อน
- การกํากับตรวจสอบ
- การตัดสินใจ
ในแต่ละชิ้นงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. ชิ้นงาน : จัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสํานักและคณะกรรมการประจํา
สํานัก
การปฏิบัติงาน : งานที่ได้ทําเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์
คือจัดประชุมผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ และ
รวบรวมตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม นําฉบับ
ร่างเพื่อมาวิพากษ์รายละเอียดหลังจากนั้นก็จัดทําแผน
ฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่แผนตามขั้นตอน

1. ชิ้นงาน : จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของสํานัก
มาตรฐานและประกันคุณภาพ ระยะ 5 ปี โดยยึดหลัก
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงและความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
(นโยบายมหาวิทยาลัย 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
สํานักฯ และคณะกรรมการประจําสํานัก
การปฏิบัติงาน : งานที่ได้ทําเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์
คือ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ประสานแผน
ประมวลแผน และพิจารณาเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางานประกอบการกําหนดนโยบาย
ทิศทาง/แนวทางที่มีความเหมาะสม ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง นโยบายรัฐบาล (ไทยแลนด์ 4.0)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉ.12) และแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและจังหวัด ย้อนหลังอย่าง
น้อย 3 ปี เตรียมข้อมูลแผนยึดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ ทํากับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ และจัดประชุม
คณะกรรมการของสํานักฯ เพื่อวิเคราะห์บริบทของสํานัก
ฯ และหาแนวทางการพัฒนาก้าวไปสู่เป้าหมายที่สํานักฯ
ต้องการที่จะเป็นหรือต้องการให้เกิดขึ้นจริงจากการ
ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการสํานักฯ โดยใช้เครื่องมือ
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SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค์ของสํานักโดยจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน
(Weakness) จะเป็นการประเมินภายในองค์กร ส่วน
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) จะเป็น
การประเมินภายนอกองค์กร แล้วนํามาวิเคราะห์ใน
รูปแบบเมตริกซ์โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า TOWS Matrix
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดทิศทางการจัดทําแผนใน
รูปแบบที่สอดคล้อง ซึ่งมีการจัดประเภทออกเป็น 4 ด้าน
คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส
(SO) จุดแข็งกับอุสรรค์ (ST) จุดอ่อนกับโอกาส
(WO) และจุดอ่อนกับอุปสรรค (WT) ซึ่งผลของการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าวทําให้เกิด
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4
ประเภท คือ 1. กลยุทธ์เชิงรุก(SO: Strategy) 2. กลยุทธ์
เชิงป้องกัน(ST: Strategy) 3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข(WO :
Strategy) และ 4. กลยุทธ์เชิงรับ(WT: Strategy) เพื่อ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของสํานักฯ รวบรวม
ตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมและลงมติกันในที่ประชุม
โดยเลือกค่าน้ําหนักให้กับแต่ละประเด็นในแต่ละด้านอาจ
เป็น 1-5 หรือ 1-10 แล้วแต่ความเหมาะสมที่ตกลงกัน
แล้วนํามาวิเคราะห์เพื่อกําหนดทิศทางการจัดทําแผนตาม
รูปแบบที่กําหนดข้างต้น จัดทําแผนฯ ฉบับ (ร่าง) และ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสํานักวาระเพื่อพิจารณา
เพื่อมาวิพากษ์แผนฯ รับฟังความคิดเห็นและรวมกัน
ประชาพิจารณ์/วิพากษ์แผน (อย่างน้อยควรนําเข้าที่
ประชุมวาระเพื่อพิจารณา 2 ครั้ง) นําแผนฯ มาปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมตามที่ประชุมเสนอแนะ และทําความเข้าใจ
แผนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม จากนั้นก็จัดทําแผน
ฉบับสมบูรณ์ ส่งผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานลงนาม
เห็นชอบและอนุมัติแผนฯ หลังจากนั้นนําแผนฯ ที่ผ่าน
การอนุมัติจากผู้บริหารสํานักฯ นําเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมประจําสํานักวาระเพื่อทราบ จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักฯ เพื่อชี้แจงและมอบแผนฯ
ให้บุคลากรในสํานักฯ นําไปสู่การยึดถือปฏิบัติ ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานสร้างความเชื่อมโยงให้กับงาน
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ในแต่ละกลุม่ งาน กําหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สร้างคุณค่าในแต่ละงานตามเป้าหมาย
งานในหน้าที่เกิดประสิทธิภาพตามแผนและเกิด
ประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการหน่วยงานในระดับที่
สูงขึ้น สิ่งสําคัญและทุกหน่วยงานต้องดําเนินการ คือ
สุดท้ายเผยแพร่แผนฯ ให้สาธารณะได้รับทราบอย่างน้อย
2 ช่องทาง คือ เอกสารรูปเล่ม และในเว็บไซต์หน่วยงาน

2. ชิ้นงาน : จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ
คณะกรรมการสํานักฯ
การปฏิบัติงาน : งานที่ได้ทําเกี่ยวกับแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี คือ จัดประชุมผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ เพื่อสํารวจความต้องการ
ของบุคลากร และเพื่อวิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากร
รวบรวมตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม นําฉบับ
ร่างเพื่อมาวิพากษ์รายละเอียดหลังจากนั้นก็จัดทําแผน
ฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่แผนตามขั้นตอน

2. ชิ้นงาน : จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารและคณะกรรมการสํานักฯ
การปฏิบัติงาน : งานที่ได้ทําเกี่ยวกับแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี คือ ศึกษาข้อมูลแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย ประสานแผน ประมวล
แผน และศึกษาข้อมูลการพัฒนารายบุคคลย้อนหลัง
ประมาณ 3 ปี เป็นอย่างน้อย เพื่อสํารวจความต้องการ
ของบุคลากร เช่น ระดับการศึกษา หลักสูตรที่เคยอบรม
เสวนา หรือกิจกรรมที่สามารถนํามาพัฒนางานในหน้าที่
ต่างๆ และความต้องการที่ บุคลากรแต่ละคนเสนอแนะ
หรือบอกความต้องการ จัดประชุมคณะกรรมการประ
บริหารสํานักฯ เพื่อวิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากร
กําหนดนโยบาย ทิศทาง/แนวทางที่มีความเหมาะสม
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายรัฐบาล
(ไทยแลนด์ 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ฉ.12) และแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
บุคลากร ทั้ง HRD HRM และ IDP ของมหาวิทยาลัยฯ
โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ของสํานักโดยจุดแข็ง
(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) จะเป็นการ
ประเมินภายในองค์กร ส่วนโอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat) มาวิเคราะห์บริบทของสํานักฯ
นําข้อมูลหรือมติที่ประชุม ข้อเสนอแนะ จัดทํา (ร่าง)
แผนฯ และหาแนวทางการพัฒนาก้าวไปสู่เป้าหมายของ
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สํานักฯ นําเสนอร่างแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานัก วาระเพื่อพิจารณา เพื่อประชาพิจารณ์/
วิพากษ์แผน จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ของ
สํานักฯ โดยรวบรวมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม นํา
แผนฯ มาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมตามที่ประชุมเสนอแนะ
และทําความเข้าใจแผนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
จากนั้นก็จัดทําแผนฉบับสมบูรณ์ ส่งผู้อํานวยการสํานัก
มาตรฐานลงนามเห็นชอบและอนุมัติแผนฯ หลังจากนั้น
นําแผนที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารสํานักฯ นําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมประจําสํานักวาระเพื่อทราบ จัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ เพื่อชี้แจงและมอบ
แผนฯ ให้บุคลากรในสํานักฯ นําไปสู่การยึดถือปฏิบัติ
และเผยแพร่แผนฯ ต่อไป
3. ชิ้นงาน : จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้
3. ชิ้นงาน : จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามข้อเสนอแนะ ประจําปีของมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารและคณะกรรมการสํานักฯ
ของผู้บริหารและคณะกรรมการสํานักฯ
การปฏิบัติงาน : ศึกษา รวบรวมข้อมูลการจัดทํา
การปฏิบัติงาน : ช่วยศึกษา รวบรวมข้อมูลการจัดทํา
แผนฯ จัดประชุมเพื่อกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นไป แผนฯ กําหนดแนวทางในการจัดทําแผน จัดประชุม
เพื่อกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นไปตามตัวชี้วัดของ
ตามตัวชี้วัดของสํานักฯ จัดทําแผนฯ ฉบับร่างเสนอที่
ประชุมคณะกรรมของสํานักฯ เพื่อประชุมวิพากษ์แผนฯ สํานักฯ จัดทํา (ร่าง) ปฏิทินงาน ของสํานักฯ จัดประชุม
จัดทําแผนฉบับสมบูรณ์นําเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริหารสํานักเพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง)
แล้วนําเข้าที่ประชุมฯ วาระเพื่อทราบ นําลงสู่การปฏิบัติ ปฏิทินงาน ของสํานักฯ นํามติที่ประชุมมาจัดทําปฏิทิน
งาน ของสํานักฯ เมื่อได้ปฏิทินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามแผนฯ และเผยแพร่ต่อไป
นํามาจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ
ของสํานักฯ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ของสํานักฯ โดยการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด นํา (ร่าง) แผนฯ เข้าที่
ประชุมคณะกรรมประจําสํานักฯ วาระเพื่อพิจารณา
เพื่อวิพากษ์แผนฯ นําแผนฯ มาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม
ตามที่ประชุมเสนอแนะ และทําความเข้าใจแผนตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม จากนั้นก็จัดทําแผนฯ ฉบับ
สมบูรณ์ ส่งผู้อาํ นวยการสํานักมาตรฐานลงนามเห็นชอบ
และอนุมัติแผนฯ หลังจากนั้นนําแผนที่ผ่านการอนุมัติ
จากผู้บริหารสํานักฯ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมประจํา
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งานใหม่
สํานักวาระเพื่อทราบ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ เพื่อชี้แจงและมอบแผนฯให้บุคลากรในสํานักฯ
นําไปสู่การยึดถือปฏิบัติ ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสร้างความเชื่อมโยงให้กับงานในแต่ละกลุ่ม
งาน กําหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน สร้างคุณค่าในแต่ละงานตามเป้าหมาย งานใน
หน้าที่เกิดประสิทธิภาพตามแผนและเกิดประสิทธิผลต่อ
การบริหารจัดการหน่วยงานในระดับที่สูงขึน้ สิ่งสําคัญ
และทุกหน่วยงานต้องดําเนินการ คือ สุดท้ายเผยแพร่
แผนฯ ให้สาธารณะได้รับทราบอย่างน้อย 2 ช่องทาง คือ
เอกสารรูปเล่ม และในเว็บไซต์หน่วยงาน
4. ชิ้นงาน : จัดทํารายงานแผนปฏิบัติการ รอบ 6
4. ชิ้นงาน : จัดทํารายงานแผนปฏิบัติการรอบ 6
และ 12 เดือน/ประจําปีงบประมาณ
และ 12 เดือน/ประจําปีงบประมาณ
การปฏิบัติงาน :
การปฏิบัติงาน :
ประสาน ติดตาม จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลการ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดําเนินการตาม
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนฯ จัดทําเล่ม ปฏิทินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ
(ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนฯ นําร่าง
ของสํานักฯ ประสาน ติดตาม จัดเก็บ และรวบรวม
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนฯ เสนอต่อผู้บริหาร ข้อมูลผลการดําเนินการ ขอข้อมูลการรายงานผลการ
เพื่อพิจารณา จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ปฏิบัติราชการตามแผนฯ จากบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
แผนฯฉบับสมบูรณ์เผยแพร่และจัดเก็บรายงานผลการ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงาน
ปฏิบัติราชการตามแผนฯ
โครงการ/กิจกรรม โดยมีการดําเนินการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์การประเมินระดับความสําเร็จของ
การโครงการ/กิจกรรมมีการตรวจวัดด้วยเครื่องมือที่มี
คุณภาพ น่าเชื่อถือ/เชื่อถือได้ ซึ่งได้สํารวจ/ประเมินใน
ระหว่างการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ นําข้อมูลมา
วิเคราะห์หาค่าคะแนนโดยใช้โปรแกรมการคํานวณค่า
คะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ด้วย
การเรียบเรียงเป็นความเรียงในกรณีการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ เสร็จแล้วจัดทําเล่ม (ร่าง) รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนฯ ตามรูปแบบที่ส่วนกลาง
กําหนด นํา (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนฯ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติราชการตามแผนฯ ต่อไป
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
5. ชิ้นงาน : งาน ก.พ.ร.
5.1 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การปฏิบัติงาน :
สํานักงาน ก.พ.ร. จัดทํากรอบการประเมินผลและ
ตัวชี้วัด เสนอ อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลังจากนั้นจะแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาและ สกอ. ทราบ
สถาบันอุดมศึกษานําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ เสนออธิการบดี
และนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามในคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ เสร็จแล้วจัดส่งคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสาร
ประกอบที่อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ชุด ให้สาํ นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อนําเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา สกอ. ส่งคืนคํารับรอง
พร้อมเอกสารประกอบที่เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาลงนามเรียบร้อยแล้วจํานวน 1 ชุดให้
สถาบันอุดมศึกษา และดําเนินการส่งสําเนาคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพร้อม
เอกสารประกอบที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ให้สํานักงาน
ก.พ.ร. ต่อไป
มหาวิทยาลัยฯ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ
พร้อมจัดทําคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ให้คะแนน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ เผยคําอธิบาย
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองฯ ประสาน ติดตาม และเข้าร่วมการ
ประชุม/อบรม/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์
กับการดําเนินการตามคํารับรอง ประสาน ติดตาม
รวบรวม และรายงานผลการดําเนินการให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เมื่อสํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการการปฏิบัติ
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งานใหม่
5. ชิ้นงาน : งาน ก.พ.ร.
5.1 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การปฏิบัติงาน :
สํานักงาน ก.พ.ร. จัดทํากรอบการประเมินผล
และตัวชี้วัด เสนอ อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ หลังจากนั้นจะแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษา
และ สกอ. ทราบ สถาบันอุดมศึกษานําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสาร
ประกอบ จํานวน 2 ชุด เสนออธิการบดีและนายกสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ เสร็จแล้วจัดส่งคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบที่
อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อย
แล้วทั้ง 2 ชุด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เพื่อนําเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
สกอ. ส่งคืนคํารับรองพร้อมเอกสารประกอบที่
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงนามเรียบร้อย
แล้วจํานวน 1 ชุดให้สถาบันอุดมศึกษา และดําเนินการ
ส่งสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพร้อมเอกสารประกอบที่ลง
นามครบถ้วนแล้ว ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
มหาวิทยาลัยฯ จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปี
งบประมาณพร้อมจัดทําคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด
และเกณฑ์การให้คะแนน ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ
เผยแพร่คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดฯ จัดประชุมชี้แจง
แนวทาง รูปแบบ เกณฑ์การประเมิน และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองฯ ประสาน ติดตาม และชี้แจงตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และสร้างความรู้ความเข้าใจ

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
ราชการตามคํารับรองฯ มายังมหาวิทยาลัยฯ นําข้อมูลผล
การประเมินฯ ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย วาระเพื่อทราบ จัดเก็บ รวบรวม และ
รายงานงานผลข้อมูลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
รอบ 12 เดือน
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งานใหม่
ในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประสานและเข้า
ร่วมการประชุม/อบรม/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
หรือสัมพันธ์กับการดําเนินการตามคํารับรองฯ เพื่อ
รับทราบนโยบายและทําความเข้าใจ สร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูล ปรึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน เป็นผู้ประสาน ติดตาม
รวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน และรายงานผลการ
ดําเนินการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบของ
การรายงานผ่านทางเว็บไซต์/ผ่านระบบ และหนังสือ
ราชการ เมื่อสํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ มายังมหาวิทยาลัยฯ นําข้อมูล
ผลการประเมินฯ ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย วาระเพื่อทราบ เผยแพร่ผลการ
ประเมินผ่านเว็บไซต์ของสํานักมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ (qa.rmu.ac.th) รวบรวมข้อมูลผลการ
ดําเนินการในแต่ละตัวชี้วัด ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ปัญหา/อุปสรรค จุดแข็ง จุดทีค่ วรพิจารณา และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ นําข้อมูลที่ได้มาจัดทําเป็นรายงานงานผล
ข้อมูลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการรายงานผลของ
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด นําเสนอผู้อํานวยการสํานักฯ
เพื่อทราบ และเผยแพร่รายงานผลต่อไป
กรณี มีการจัดสรรเงินรางวัลให้กับมหาวิทยาลัย
ที่มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป คือ คะแนน 3.00
จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงิน
รางวัลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ เพื่อ
ดําเนินการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําในสังกัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และรูปแบบการจัดสรรเงินรางวัลประจําปี ตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดไว้ และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ
ส่งข้อมูลการจัดสรรเงินรางวัลให้กับสํานักงาน ก.พ.ร.

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม

งานใหม่
ตามแบบฟอร์มและตามรายการเอกสารที่สาํ นักงาน
ก.พ.ร. กําหนด และขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการและ
จัดส่ง หลังจากนั้นดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด
ที่มีผลการดําเนินการระดับดีขึ้นไป (คะแนน 3.00 ขึ้น
ไป) รายชื่อผู้รับผิดชอบมาดําเนินการจัดสรรเงินรางวัล
ตามรูปแบบ วิธีการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ต่อไป

5.2 การกํากับ ติดตาม และประสานงาน ดูแลให้
การดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ รูปแบบ และ
วิธีการตามกําหนดเวลาของสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด จัด
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการตามคําสั่งในแต่ละ
ตัวชี้วัด ติดตาม ประสาน และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามคํารับรองให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบ
เข้าร่วมการประชุม สัมมนา อบรม หรือโครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องและมีคําสั่งให้เข้าร่วมเพื่อการรับนโยบายหรือ
ฟังคําชี้แจงการดําเนินงานมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ประสาน
จัดเก็บ และรวบรวม เพื่อจัดส่งข้อมูลการดําเนินงาน/
รายงานผลการดําเนินงาน ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หรือกํากับดูแลตัวชี้วัด ตอบข้อซักถาม รูปแบบ วิธีการ
และร่วมแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามคํารับรองฯ
ตลอดจนการดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ให้
สามารถบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีปะสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
ระดับคะแนนการประเมินที่ดีขึ้น รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองรอบ 12 เดือน เพื่อเก็บรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลการดําเนินงาน ก.พ.ร. ต่อไป

5.2 การปฏิบัติงาน : โดยการกํากับ ติดตาม และ
ประสานงาน จัดทําแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ การประสาน ติดตาม
ดูแลให้การดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ รูปแบบ
และวิธีการตามกําหนดเวลาของสํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด จัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการตาม
คําสั่งในแต่ละตัวชี้วัด ติดตาม ประสาน และแจ้งข่าวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการตามคํารับรองให้ผบู้ ริหารและ
บุคลากรทราบ เข้าร่วมการประชุม สัมมนา อบรม หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องและมีคําสั่งให้เข้าร่วมเพื่อ
การรับนโยบายหรือฟังคําชี้แจงการดําเนินงานมาเป็น
แนวทางปฏิบัติ ประสาน จัดเก็บ และรวบรวม เพื่อ
จัดส่งข้อมูลการดําเนินงาน/รายงานผลการดําเนินงาน
ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือกํากับดูแลตัวชี้วัด ตอบ
ข้อซักถาม รูปแบบ วิธีการ และร่วมแก้ไขปัญหาในการ
ดําเนินงานตามคํารับรองฯ ตลอดจนการดําเนินงานอื่นที่
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
อย่างมีปะสิทธิภาพ ส่งผลต่อระดับคะแนนการประเมินที่
ดีขึ้น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองรอบ
12 เดือน เพื่อเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลการดําเนินงาน
ก.พ.ร. ต่อไป
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