
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ครั้งที่ 2 / ๒๕๖4 
วันศุกร์ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
-------------------------------- 

  ก. รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ 
   2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีานุช  พรหมภาสิต    
   3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
   4. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 
   5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ ์
   6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี 
   7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
   8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐิกานต์  ปิ่นจุไร 
   9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์  
   10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วนัสนันท์  ศิริรัตนะ   
   11. อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา 
   12. อาจารย์ ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ 
   13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม 
   14. อาจารย์ยุชิตา  กันหามิ่ง 
   15. อาจารย์ฉัตรชัย   อินทรประพันธ์ 
   16. อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ 
   17. อาจารย์ ดร.กนกพร  ไพศาลสุจารีกุล 
   18. อาจารย์พันตรี ดร.ธนพร  วรรณกูล 
   19.นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 
   20. นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ 
   21. นางวรรณภา  สวุรรณพงษ์ 
   22. นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 
   23. นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
   24. นางสาวศิชา  สังวารวงษ์ 
   25. นางสาวผดุงพร พันธ์พืช   
   26. นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
   27. นางสาวสุพรรษา  สมหารวงค์ 
   28. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 



๒ 

 

   29. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน ์
   30. นางสาวกิตติยา  ลาเต๊ะ 
   31. นางสาวเฉลิมรัตน์  จันทร์กระจ่าง 
   32. นางสาวปราณี  แผนด ี
   33. นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์  
   34. นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
   35. นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 
   36. นายวันเฉลิม  พูนใจสม 
   37. นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง 
   38. นางสาวกันยา  มั่นคง 
   39. นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณี 
   40. นางสาวน  าพัก  ข่ายทอง 
   41. นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 
   42. นายภิญญาพัชร  แฉล้มฉัตร 
   43. นางสาวมลธยา  นันทวฒัน์ 
   44. นางสาวศุภนิดา  จอมทอง 
   45. อาจารย์น  าฝน สะละโกสา 
   46. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นงลักษณ์  จิ๋วจู 
   47. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มัลลิกา ทองเอม 
   48. อาจารย์สันติ  คู่กระสังข์  
   49. อาจารย์สุกัญญา  ธรรมธีระศิษฏ์ 
 
 
  ข. รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย    ติดภารกิจ 
   2. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย    ติดภารกิจ  
   3. รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน    ติดภารกิจ 
   4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ   ติดภารกิจ 
   5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล    ติดภารกิจ 
   6. รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์   ติดภารกิจ 
   7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล     ติดภารกิจ 
   8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดก าเหนิด   ติดภารกิจ 
   9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย    ติดภารกิจ 
   10. อาจารย์ ดร.น าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์    ติดภารกิจ 
   11. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ   ติดภารกิจ 
   12. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร    ติดภารกิจ  
   13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา   ติดภารกิจ 
   14. อาจารย์ ดร.สุภาพร  พงษ์ภิญโญโอภาส   ติดภารกิจ 



๓ 

 

   15. ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด     ติดภารกิจ 
   16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี   ติดภารกิจ  
   17. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ   ติดภารกิจ 
   18. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   ติดภารกิจ 
   19. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร  สุขเกษม   ติดภารกิจ 
   20. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา  ศรีแก้ว    ติดภารกิจ 
   21. นายภาณุพงศ์  สืบศิริ     ติดภารกิจ 
   22. อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย       ติดภารกิจ 
   23. นางสาวเกศกนก  ไทยแท้      ติดภารกิจ 
   24. นายวิทยา  ศรีนรคุตร     ติดภารกิจ 
   25. นางสาวโสรยา  วรนชุ     ติดภารกิจ 
   26. นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง     ติดภารกิจ 
   27. นางวาสนา มณีโชติ      ติดภารกิจ 
   28. อาจารย์ประภัสสร  กลีบประทุม    ติดภารกิจ 
   29. อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอื อ     ติดภารกิจ 
   30. อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน     ติดภารกิจ 
   31. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     ติดภารกิจ 
   32. นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน    ติดภารกิจ 
   33. อาจารย์นิวดี  คลังสีดา     ติดภารกิจ 
   34. อาจารย์พบพร  เอี่ยมใส     ติดภารกิจ 
    
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
                ประธานที่ประชุมตรวจสอบที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   1. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ITA 2564 
   คู่มือการประเมิน ITA 2564 ตัวชี วัดและข้อค าถามการประเมินยังคงเดิม มีการปรับถ้อยค า
ให้ชัดเจนขึ นเพียงเล็กน้อย เพ่ือให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเพ่ิมขั นตอนการชี แจง
และยืนยันการตอบแบบวัด OIT เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้ชี แจงเพ่ิมเติมต่อคณะที่ปรึกษาในกรณีที่ 
ไม่เห็นด้วยกับการตรวจให้คะแนนตามแบบวัด OIT และเพ่ือให้หน่วยงานได้รับแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ในการประเมินปีต่อไป โดยรูปแบบวิธีการชี แจงเพ่ิมเติมจะแจ้งให้ทราบในโอกาส
ต่อไป ทั งนี  สามารถดาวโหลดคู่มือ ITA 2564 ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 
   มติที่ประชุม รับทราบคู่มือการประเมิน ITA 2564 และสามารถดาวโหลดคู่มือ ITA 2564 
ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
  
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๑/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 20 มกราคม ๒๕๖4 
   ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ๑/๒๕๖4 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม ๒๕๖4 เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม  ชั น  ๘  
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงาน 
การประชุม มีจ านวน 7 หน้า  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี  

 
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๑/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 20 มกราคม ๒๕๖4 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
   วาระที่ ๓.๑  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 
 
   ความเป็นมา 
    ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีก าหนดจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. ในวันศุกร์ที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจตามกรอบแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเข้าร่วมโครงการด้วยระบบการประชุม
ทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom  พร้อมให้หน่วยงานจัดส่งรายชื่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  
จึงน าเสนอเพ่ือทราบ และขอเชิญส่งผู้แทนของแต่ละ OIT เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา ดังกล่าว 
 
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
   มติที่ประชุม มอบหมายให้ผู้แทนแต่ละ OIT และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั น 8 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
    
   วาระท่ี ๔.1   พิจารณามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสและการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4  
   ความเป็นมา 
    ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 พิจารณา (ร่าง) มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนา



๕ 

 

หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมน าตัวอย่างการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 น าเสนอต่อที่ประชุม นั น บัดนี  ทางผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละมาตรการได้จัดท ามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว (ดังเอกสารแยกเล่ม) 
จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
    ประเด็นพิจารณา  พิจารณามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสและการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4  
 
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
     

มติที่ประชุม  เห็นชอบและปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมจัดส่งกลับมายัง
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายในวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
พิจารณาต่อไป 
 
  วาระท่ี 4.2 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 พิจารณา(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เพ่ือให้เป็นไปตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม 
จริยธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 
2564) และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560) รวมถึงนโยบายข้อ 10 ของนายกรัฐมนตรี  
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ดังนั น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล คณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในยทุธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 น าเสนอต่อที่ประชุม (ดังเอกสารแยกเล่ม) จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
   ประเด็นพิจารณา  พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบและส่งเสริมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 



๖ 

 

   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
     

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามทีเ่สนอ 
 
    วาระท่ี 4.3 พิจารณาการจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน 
   ความเป็นมา 

   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะเข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ส านักงานป.ป.ช.) ขอให้มหาวิทยาลัยฯ 
จัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างขั นต่ าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ก าหนด
จ านวนร้อยละ 10 ของประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั งหมด แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  
30 คน กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกทั งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนมากกว่า 4000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนสีภายนอกไม่น้อยกว่า 400 คน โดยระบบ ITAS จะค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั นต่อของแต่ละหน่วยงาน
อัตโนมัติ ดังนั น เพ่ือให้การจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับส านักงานป.ป.ช.
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดส่ง รายชื่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

   ประเด็นพิจารณา  พิจารณาการจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน 
 
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
     

มติที่ประชุม  ใช้จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าเดิม ตามขั นต่ าเหมือนเดิมตามพันธกิจและ
มอบหมายให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่งรายชื่อ หน่วยงานละ 40 รายชื่อ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
   - ไม่มี - 
          เลิกประชุมเวลา 
          1๖.๐0 น. 
 
 
         นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัดาว แจ่มแจ้ง 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



๗ 

 

 
          

 
 
 
 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
  



๘ 

 

 
มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
--------------------------------- 

 
1. ความเป็นมา  
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินฯ ไปแล้วนั้น 
    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.9 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ระดับ A  โดยในรายงานผลการประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับนั้น คณะที่ปรึกษาโครงการฯ  
ได้สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน โดยน าข้อมูลจากการประเมิน 
ตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ของกลุ่มตัวอย่าง  รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาโครงการ ส าหรับการประเมินหน่วยงานของท่าน  
จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่า  
มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยัง
ค านึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความส าคัญของ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่ง 
    ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นไปตามหลักคุณธรรม
และความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้จัดท ามาตรการ/แนวทางการปรับปรุง
หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามข้อเสนอแนะ  รวมถึงพัฒนาการด าเนินการที่เป็นอยู่ เพ่ือจะได้
เป็นแนวทางการด าเนินการของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
2. มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของหน่วยงาน 
ตามข้อเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการท างานของหน่วยงาน ดังตาราง 



๙ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

แบบวัดการ
รับรู้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ภายใน IIT 
แบบวัดการ
รับรู้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ภายนอก EIT 
และแบบ
ตรวจการ
เปิดเผย
ข้อมูล
สาธารณะ 
OIT 
 

1. การ
ตระหนักรู้ของ
บุคลากรใน
การปฏิบัติ
หน้าที่อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต 
มุ่งผลสัมฤทธิ์
สูงสุดและ
ค านึงถึง
ประโยชน์
ส่วนรวมเป็น
หลัก 
อย่างชัดเจน 

 1. อธิการบดีและทีมผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ประกาศเจตจ านง 

การบริหาร และนโยบายการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตฯ  

ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบโดยทั่วกัน ผ่านการประชุม

ทางหนังสือบันทึกข้อความ หรือสื่อต่าง ๆ ไปยังบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 

2. ประชาสัมพันธ์ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตผ่าน

สื่อต่างๆ 

3. จัดการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “สร้างจิตส านึกการบริการ 

บนพื้นฐานความเพียงพอ ”โดยประยุกต์ใช้การพัฒนาบุคลากร 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และเป็นการส่งเสริม 

ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและให้บริการอย่างเท่าเทียม 

รศ.ดร.ปาจรีย์  
ผลประเสริฐ 
ผศ.ดร.ปรียานุช  
พรหมภาสิต 

2. มีการ
ค านึงถึง
คุณภาพใน
การให้บริการ
ประชาชนการ
ให้บริการ 
ผ่านระบบ e-
service  
อย่างดียิ่ง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล  

    เพ่ิมข้อมูลการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-service  
เพ่ือรองรับการให้บริการที่มีคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการโดยพัฒนาระบบของหน่วยงานต่าง  ๆเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ส านักฯ มีการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบออนไลน์เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบยืมหนังสือออนไลน์ 
2. พัฒนาระบบสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ 
3. พัฒนาระบบรายงานจ านวนทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ให้บริการในห้องสมุด 
4. พัฒนาระบบรายงานผลการเข้าสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ 
5. พัฒนาระบบรายงานผลการเข้าสอบวัดความรู้ความสามารถ

ด้านคอมพิวเตอร์ 
6. พัฒนาระบบถาม – ตอบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 
     7. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและการน าไป
ปรับปรุงการให้บริการของระบบ e-service 

รศ.วิสิฐ  
ธัญญะวัน 
ผศ.ไพชยนต์ 
รศ.อรุณลักษณ์ 
ผศ.ดร.เลเกีย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 



๑๐ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   1. ส าหรับการช าระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาต่อ และการรายงานตัว
ส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 รวมถึงการช าระ
ค่าลงทะเบียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
โดยสามารถช าระเงินได้หลายช่องทาง จากเดิมที่สามารถช าระเงิน
ได้ที่ งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ชั้น 2 อาคาร
เรียนรวม และอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

- งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 
- เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการช าระเงินมากยิ่งข้ึน ทาง
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้เพ่ิมช่องทางการ
ช าระเงินดังกล่าว ดังนี้ 

- Internet Banking หรือMobile Banking 
- ช าระผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต 

2. ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 2564 ต้องการ
กู้ กยศ. ด้วย ซึ่งเดิมจะต้องด าเนินการติดต่อผ่านกองพัฒนา
นักศึกษาภายหลังจากที่นักศึกษารายงานตัวเป็นนักศึกษาเรียบร้อย
แล้ว แต่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่จะกู้ กยศ. 
และต้องการรับทราบขั้นตอนการกู้และรายละเอียดการกู้ กยศ. 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยผู้สมัครส่วนใหญ่ติดต่อ
สอบถามข้อมูลดังกล่าวจากทางเจ้าหน้าที่ของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  ดังนั้นเพ่ือให้ง่าย สะดวก และเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ในการรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2564 จึงด าเนินการเพ่ิมข้อมูลและรับลงทะเบียนส าหรับผู้สมัครที่มี
ความประสงค์ท่ีจะยื่นกู้ กยศ. ผ่านทางเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 เพื่อน าข้อมูลผู้สมัครที่มีความ
ประสงค์จะกู้ กยศ. ให้เจ้าหน้าที่ 

 



๑๑ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

   ทางกองพัฒนานักศึกษาน าข้อมูลดังกล่าวไปด าเนินการต่อและ
นักศึกษาใหม่สามารถกู้ กยศ. ได้เลย โดยไม่ต้องช าระค่าลงทะเบียน
เองก่อนล่วงหน้า 
บัณฑิตวิทยาลัย 
     1. ปรับปรุงคู่มือการให้บริการที่ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน  
การให้บริการ ในกระบวนการต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายในรูปแบบ 
อินโฟรกราฟฟิก การท าวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการ 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
     2. จัดท าผังการด าเนินงานตามขั้นตอนของการรับบริการ 
เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ และเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
     3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการ
ระบบ e-service บัณฑิตวิทยาลัย 
     4. จัดท าฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐาน TCI ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ในการเผยแพร่บทความวิจัย 
 กองพัฒนานักศึกษา 
     1. เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานต่อไป รวมถึงมีการเปิดช่องทาง 
ในการสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์  
เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น  เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น  
    2. พัฒนาระบบปฐมนิเทศออนไลน์ และระบบการจองหอพัก

นักศึกษาออนไลน์ ระบบเลือกตั้งออนไลน์ให้แก่ผู้รับบริการ เพ่ือ
อ านวยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
มากยิ่งขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19  
     3. จัดท าระบบจองคิวออนไลน์ งานกยศ. เพ่ืออ านวยความ
สะดวก ประหยัดเวลา และจ ากัดจ านวนผู้รับบริการในแต่ละช่วง
ระยะเวลา เพ่ือให้เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่
ระบาดของโควิด – 19 
     4. จัดท าระบบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา และ
นายกสโมสรนักศึกษาในแต่ละคณะ 

 



๑๒ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 3. เห็น
ความส าคัญ 
ของการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 

   เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพ่ือให้มี

ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายมากขึ้น  ดังนี้ 
1. มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Twitter  
2. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมพิเศษ (Event) 
3. กิจกรรมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live อย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนาแอพลิเคชั่น iKPRU เพ่ือรองรับการให้บริการที่

ครอบคลุมและทั่วถึง 
5. ปรับปรุงเว็บไซต์ “KPRU4U” เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ขึ้นและสามารถแชร์ผ่านช่องทางโซเชียล Facebook  Line  
Twitter 

6.จัดรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านระบบไอทีซีส  
(I-Thesis) 

7.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเผยแพร่บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษาผ่านเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย 

8. จัดระบบการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการสอบโครง
ร่าง การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระแก่
สาธารณชนผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
      9.  มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรโดยผ่านความ
เห็นชอบจาก สกอ. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านทางเว็ปไซต์ 
https://reg.kpru.ac.th/th/curriculum.asp 
 
 
 
 
 
 

รศ.วิสิฐ  
ธัญญะวัน 
ผศ.ดร.พธูร าไพ 
รศ.อรุณลักษณ์ 
กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ 
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



๑๓ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน IIT 

 1. การรับรู้
ของบุคลากร
เกี่ยวกับ
แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 
(น ามาจากผล
การประเมิน
ที่ได้คะแนน
น้อยที่สุด 
72.38) 

1. ระดับมหาวิทยาลัย เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ผ่านทางเว็บไซต์ 
2. ระดับหน่วยงาน เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แก่  
   1) คู่มือการจัดท างบประมาณประจ าปี 
   2) คู่มือรหัสการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน  
   3) คู่มือรหัสการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
   4) ประกาศการบริหารงบประมาณประจ าปี 
   5) แผนปฏิบัติงาน/โครงการงบประมาณแผ่นดิน 
   6) แผนปฏิบัติงาน/โครงการงบประมาณเงินรายได้ 
   7) รายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายประมาณตามไตรมาส 
(งบประมาณแผ่นดิน /งบประมาณเงินรายได้) 
3. เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป รวมถึงมีการเปิดช่องทางในการ
สอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เป็น
ต้น เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น 

นายภาณุพงศ์ 
สืบศิริ และกอง
นโยบายและ
แผน 

 

 2.การเปิด
โอกาสให้
บุคลากรมี
ส่วนร่วมใน
การ
ตรวจสอบ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(น ามาจากผล
การประเมิน
ที่ได้คะแนน 
77.07) 

1. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของคณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ โดยมี
ระเบียบให้ผู้ดูแลระบบงบประมาณออกรหัสให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆ จ านวน 1 รหัส / 1 หน่วยงาน เพ่ือใช้
เบิกจ่ายและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วย งานใน
ระบบบัญชีสามมิติ 
2. เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป รวมถึงมีการเปิดช่องทางในการ
สอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค  
เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลามาก
ยิ่งขึ้น 
 
 

นายภาณุพงศ์ 
สืบศิริ และกอง
นโยบายและ
แผน 



๑๔ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

 3.การใช้จ่าย
งบประมาณ
โดยค านึงถึง
ประเด็นไม่
บิดเบือน
วัตถุประสงค์
ของ
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้(น ามา
จากผลการ
ประเมินที่ได้
คะแนน 
79.04) 

1. ประกาศการบริหารงบประมาณประจ าปี 
2. มุ่งเน้นให้ คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ใช้จ่ายงบประมาณตามค า
ขอในแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามล าดับ   หากหน่วยงานมีการขอปรับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ควรด าเนินการ ดังนี้ 
   1) ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่ผ่านสภา
มหาวิทยาลัยแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ 
จะต้องท าหนังสือแสดงถึงความจ าเป็นในการขอปรับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานและผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากอธิการบดี แล้วจึงด าเนินการได้ 
   2) ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม หน่วยงานต้อง
น าเสนองบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามล าดับ เมื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้วจึงสามารถด าเนินการตามแผนงานนั้นๆ ต่อได้ 
3. เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป รวมทัง้มีการเปิดช่องทางในการ
สอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค  
เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเรว็ และประหยดัเวลามากยิ่งขึ้น 

นายภาณุพงศ์ 
สืบศิริ และกอง
นโยบายและ
แผน 

 

 4.ความ
สะดวกของ
ขั้นตอนการ
ขออนุญาต
เพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน  

มหาวิทยาลัยฯ มีการอ านวยความสะดวกในการยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีกระบวนการข้ันตอน 
การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก พร้อมทั้งมีการจัดท ามาตรการ/
แนวทางต่าง ๆ ดังนี้  
1. จัดท าบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่สามารถให้ยืม 
และบริการได้ 
2. กลุ่มงานพัสดุออกแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 
ทุกคณะ/
หน่วยงาน 
 



๑๕ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

 ของ
หน่วยงาน 
(น ามาจากผล
การประเมิน
ที่ได้คะแนน 
75.26) 

3. ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลา 
4. คณะ/หน่วยงานแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน5. 
หน่วยงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลังการคืนจนถึงการตอบ
กลับไปยังผู้ขอใช้บริการ 
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สิน 
จากผู้ขอใช้บริการ 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ 
ซ่ึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการ
ประจ าแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
คณะครุศาสตร์ 
1. จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของคณะ ที่สามารถให้ยืมและบริการได้ 
พร้อมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ในการบันทึกการยืม – คืน
ทรัพย์สินของทางคณะ 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออกแบบฟอร์มการยืมคืนวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
และภายนอก 
3. คณะก าหนดแนวทางการปฏิบัติขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและ
ระยะเวลาในการยืมทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
4. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สิน
ประจ าคณะ ด าเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน 
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สิน
ประจ าคณะตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินก่อนใช้-หลังการคืน 
จนถึงการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน แก่ผู้ขอใช้บริการโดยตรง 
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สิน 
จากผู้ขอใช้บริการ 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ 
 
 

 



๑๖ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1. จัดท าสมุดทะเบียน ส าหรับการยืมทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ 
ภายในคณะ เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับครุภัณฑ์ต่างๆ  
2. ส ารวจและตรวจสอบสภาพ จ านวนของทรัพย์สิน 
3. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินต่องานพัสดุของ
มหาวิทยาลัย 
4. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินตามแบบฟอร์มการยืม
ทรัพย์สิน ผ่านระบบออนไลน์ 
5. แต่งตั้งคณะท างาน ท าหน้าที่ ดูแล จัดเก็บ และยืม คืน 
ตรวจสอบ ทรัพย์สิน  
6. ประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้
บริการ 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของคณะ ที่สามารถให้ยืมและบริการได้ 
พร้อมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ในการบันทึกการยืม – คืน
ทรัพย์สินของทางคณะ 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออกแบบฟอร์มการยืมคืนวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
3. คณะก าหนดแนวทางการปฏิบัติขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและ
ระยะเวลาในการยืมทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
4. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สิน
ประจ าคณะ ด าเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน 
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สิน
ประจ าคณะตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินก่อนใช้-หลังการคืน 
จนถึงการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน แก่ผู้ขอใช้บริการ โดยตรง 
 

 



๑๗ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สิน 
จากผู้ขอใช้บริการ 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ 
คณะวิทยาการจัดการ 
1. จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของคณะ ที่สามารถให้ยืมและบริการได้ 
พร้อมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่รับผิดชอบในการ
บันทึกการยืม – คืนทรัพย์สินของทางคณะ 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออกแบบฟอร์มการยืมคืนวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
3. ประชาสัมพันธ์หรือมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินของคณะ
ที่สามารถยืมคืนและให้บริการขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกรับทราบ 
4. คณะก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและ
ระยะเวลา รวมถึงข้อก าหนดต่างๆ ในการยืมทรัพย์สินไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก 
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สิน
ประจ าคณะ ด าเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน 
6. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สิน
ประจ าคณะ ในการติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลบริการ ชี้แจง
ขั้นตอนการใช้งาน ตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินก่อนใช้-หลังการ
คืน และก ากับติดตามการยืม-คืนแก่ผู้ขอใช้บริการ กับผู้บริการ
โดยตรง 
7. เสนอผู้บริหารคณะอนุญาตการยืมการยืม – คืนทรัพย์สินประจ า
คณะ 
8. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมคืนและบริการ
ทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ 
9. รายงานผลการประเมินการยืมคืนทรัพย์สินให้ผู้บริหารทราบ 
10. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมคืนและบริการทรัพย์สินของราชการ 

 



๑๘ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการทรัพย์สินของคณะฯ 
โดยมอบหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
รักษาการตามมาตรการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของคณะ ที่สามารถให้ยืมคืนและ
บริการได้ พร้อมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่ดูแล
ทรัพย์สินคณะให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ  
3. จัดท าระบบสารสนเทศประชาสัมพันธ์หรือช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลทรัพย์สินของคณะที่สามารถยืมคืนและให้บริการขั้นตอนแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะรับทราบ 
4. คณะก าหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอน ระยะเวลา ข้อก าหนดของ
ทรัพย์สินแต่ละรายการ การให้ยืมคืนทรัพย์สินและบริการไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก 
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืมคืนและบริการ
ทรัพย์สินประจ าคณะ ให้ข้อมูลบริการ และชี้แจงขั้นตอนการใช้งาน 
ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินและด าเนินให้ยืม-รับคืน ประสานงาน 
การแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมคืนทรัพย์สิน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมคืนและบริการ
ทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมคืนและบริการทรัพย์สินของราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
1. จดัท าบัญชีทรัพย์สินของหนว่ยงานที่สามารถให้ยืมและบริการได้   
2. แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินแต่ละฝ่ายงานของราชการไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มไว้บนในเว็บไซต์ 
3. ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลาคืน 
พร้อมก าหนดระยะเวลาทุกข้ันตอน 
4. แจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน 
5. ก ากับและตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลังการคืน พร้อมให้
เจ้าหน้าที่ก ากับดูแลการยืมคืนทุกครั้ง จนถึงการตอบกลับผู้ขอใช้ 
บริการทุกช่องทาง 
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  6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สินจากผู้
ขอใช้บริการทุกครั้งที่มีการยืมทรัพย์สิน  โดยท าเป็น QR Code  
ที่ใช้ค าถามไม่มากจนเกินไป 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ เป็นประจ าทุกเดือน  
8. รายงานผลการประเมินการยืมคืนทรัพย์สินให้ผู้บริหารทราบ 
9. จดัท าคู่มือปฏิบัติงานการยืมทรัพย์สินทุกงานที่มีให้บริการยมืคืน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย ไม่มีทรัพย์สินทางราชการส าหรับให้ยืมและ
ให้บริการแก่หน่วยงาน 
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
    เน้นความสะดวกของผู้รับบริการเป็นหลักแต่ยังคงมีกระบวนการ
ที่รัดกุม ดังนี้ 
1. ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ส่วนที่ 2 การยืม 
2. แบ่งประเภทของพัสดุของส านักประกันคุณภาพการศึกษา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
    2.1 พัสดุประเภทใช้คงรูปของส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
    2.2 พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3. จัดท าใบยืมโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีส าคัญดังนี้  
    3.1 พัสดุประเภทใช้คงรูปของส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
การยืมระหว่างหน่วยงานและใช้ในมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของส านักประกันคุณภาพการศึกษา  แต่ถ้า
ยืมไปใช้นอกมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 

 

https://sites.google.com/site/rbcgd2560/
https://sites.google.com/site/rbcgd2560/
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     3.2 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงาน ให้
กระท าได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้น 
เป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และหน่วยงานผู้
ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่
หน่วยงานของตน และมีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  
4. จัดท าใบคืนโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีส าคัญดังนี้ 
    4.1 การคืนพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานจะต้องน า
พัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด 
ช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข
ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็น
พัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ของ
ราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
        4.2 การคืนพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงาน 
ทั้งนี ้โดยหน่วยงานผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และ
ปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
5. เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่
ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอ านวยความ
สะดวกในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการดังนี้ 
1. จัดท าระบบทะเบียนครุภัณฑ์ในการจัดเก็บและค้นหา 
ข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์ต่างๆ  ของส านักฯ ทั้งเป็นรูปเล่มและ
ออนไลน์เพื่อตรวจสอบและอ านวยความสะดวกในการให้บริการ   
2. มีการส ารวจและตรวจสอบสภาพและจ านวนของ 
ทรัพย์สินและรายงานผลต่องานพัสดุของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี  
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  3. ให้บริการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานโดยหน่วยงานหรือผู้ขอใช้
บริการต้องด าเนินการตามขั้นตอนการยืมตามแบบฟอร์มที่ออกโดย
งานพัสดุของมหาวิทยาลัย  

  4. มีการด าเนินการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินทุกครั้งเมื่อผู้ขอใช้
ส่งคืน และประเมินความพึงพอใจในการให้บริการยืมทรัพย์สินจาก
ผู้ขอใช้บริการทุกครั้ง เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการต่อไป   
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. จัดท าบัญชีทรัพย์สินของของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนที่สามารถให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้งมอบหมายให้มี
เจ้าหน้าที่ในการบันทึกการยืม – คืนทรัพย์สินของทางส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
2. กลุ่มงานพัสดุออกแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนดวิธีการข้ันตอน
การให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลาในการยืมทรัพย์สินไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
4. ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สินประจ าส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการใน
การให้ยืมทรัพย์สิน 
5. ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สินประจ าส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลัง
การคืนจนถึงการตอบกลับในไลน์ หรือช่องทางการติดต่อสื่อสาร
อ่ืนๆ แก่ผู้ขอใช้บริการ 
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สินจากผู้
ขอใช้บริการ 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ 
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  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
  มีการอ านวยความสะดวกในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
   1. มีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินที่สามารถ 
ยืมและบริการได ้ในแบบรูปเล่มและออนไลน์เพ่ือตรวจสอบและ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการ  
   2. มีการตรวจสอบสภาพและจ านวนของ 
ทรัพย์สิน และรายงานต่องานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
   3.ให้บริการยืมทรัพย์สินของส านักฯ โดย 
หน่วยงานหรือผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยืมตาม
แบบฟอร์มที่ออกโดยงานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
  4. มีการด าเนินการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินทุกครั้งเมื่อผู้ขอ
ใช้ส่งคืน และประเมินความพึงพอใจในการให้บริการยืมทรัพย์สิน
จากผู้ขอใช้บริการทุกครั้ง เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการต่อไป   
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
1. จัดท าบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่สามารถให้ยืม 
และบริการได้ 
2. จัดท าแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

3. หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา อนุญาตหรือไม่อนุญาตการยืม
ทรัพย์สิน 

4. หน่วยงานแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน โดยการ
ประสานตามหมายเลขโทรศัพท์/ไลน์ ที่ระบุไว้ 
5. หน่วยงานจัดท าทะเบียนการยืม/คืนทรัพย์สิน 
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  6. หน่วยงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินการคืนทั้งสองฝ่ายร่วมกัน 

7. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สิน 
จากผู้ขอใช้บริการ โดยใช้แบบสอบถาม 

8. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงาน 

แจ้งข้อที่ควรปรับปรุงให้ผู้รับผิดชอบรับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท าแนวทางในการปรับปรุง เพ่ือให้การบริการดีขึ้น
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
1. จัดท าบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่สามารถให้ยืมและบริการได้ 
      กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการก าหนดให้ทุกหน่วยงาน
ภายในกองกลาง จัดท าบัญชีทรัพย์สินการยืมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ประกอบด้วย วัสดุส านักงาน อุปกรณ์งานบ้านงานครัว อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประกอบพิธีทางศาสนา วัสดุครุภัณฑ์ท่ัวไป 
ฯลฯ เพ่ือให้บริการและสนับสนุนการด าเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 
2. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการจัดท าแบบฟอร์มการยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและ  
ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้หรือเป็น 
กรณีรีบด่วนส าคัญ และมีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลา 
    การยืมทรัพย์สินให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
แสดงเหตุผลความจ าเป็น และสถานที่ที่จะน าวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑไ์ปใช้และก าหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ต าแหน่ง และ
หน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน การยืมจะต้องยืมล่วงหน้าก่อน 3 วันท าการ 
     1.1 การยืมระหว่างหน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงาน 
      1.2 การให้บุคคลยืม - ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน 
ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์นั้น เป็น
ผู้อนุมัต ิได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  

 



๒๔ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

             - ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี/อธิการบดี หรือ ผู้ได้รับมอบอ านาจ
จากในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน 
        1.3 การให้บุคคลภายนอกยืมใช้การยืมใช้ดังกล่าวจะต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น และต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารระดับรองอธิการบดี/อธิการบดี 
โดยจัดท าเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี 
4. หน่วยงานแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน 
    หน่วยงานเมื่อได้รับการประสานและการขอใช้บริการในการยืม
ทรัพย์สินแต่ละประเภทแล้ว เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายมีการ
ตรวจสอบทรัพย์สินที่พร้อมใช้งาน นับจ านวนที่ผู้ขอยืมระบุให้
ครบถ้วน แจ้งประสานผ่านทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ผู้ขอยืมให้มา
รับและก าหนดวันส่งคืนอย่างชัดเจน 
5. หน่วยงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลังการคืนจนถึงการ
ตอบกลับในไลน์ผู้ขอใช้บริการ ผู้ยืมจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนใน
สภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้
หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจดัการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  
ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ ตามหนังสือหรือข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สิน 
จากผู้ขอใช้บริการ  
     กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีระบบการประเมิน 
ความพึงพอใจหลังการใช้งานในทุก ๆ ครั้ง ผ่านระบบไลน ์QR Code 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ 
      กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในประเด็นการยืมทรัพย์สินมาจัดประชุม
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นในผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนปรับปรุงการให้บริการ 
 
 

 



๒๕ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
1. จัดท าบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่สามารถให้ยืมและบริการได้ 
2. งานพัสดุ กองพัฒนานักศึกษา จัดท าแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
3. ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลา 
4. หน่วยงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลังการคืน 
5. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สิน 
จากผู้ขอใช้บริการ 
6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอน 
การขออนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. จัดท าบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่สามารถให้ยืม 
และบริการได้ 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาออกแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
3. ก าหนดวธิีการขั้นตอนการใหย้ืมทรัพย์สินและระยะเวลาการส่งคืน 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลังการส่งคืน  
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากผู้ขอใช้บริการ 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายนอก EIT 

 1.เจ้าหน้าที่
ของ
หน่วยงานที่
ติดต่อ
ปฏิบัติงาน/
ให้บริการ
เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่
ก าหนดและ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
(น ามาจากผล
การประเมิน
ที่ได้คะแนน
น้อยที่สุด 
77.07) 

มหาวิทยาลัยฯยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ โดยมีมาตรการ/แนวทางเสริมต่าง ๆ ดังนี้ 
1. มีการจ าแนกประเภทผู้รับบริการ  
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการ 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่าง ๆ 
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ ติดตามโดย
ผู้บริหาร 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้รกิาร 
โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัมีมาตรการ/แนวทาง ดังนี้ 
คณะครุศาสตร์ 
1. ระบุขอบเขตภาระงานของแต่ละบุคลากรเพ่ือสะดวกต่อการ
ผู้รับบริการ โดยได้จ าแนกประเภทผู้รับบริการได้แก่ นักศึกษา 
อาจารย์ บุคคลภายนอก เป็นต้น 
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการของแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน 
ดังนี้  
 - งานธุรการ ให้บริการเก่ียวกับ งานสารบรรณ งานติดต่อ
ประสานงาน/แจ้งข่าวสาร เป็นต้น 
 - งานการเงิน ให้บริการเกี่ยวกับ การเบิก-จ่ายเงินทุกประเภท 
(บกศ. กศ.บป. งปม. ค่าวัสดุฝึก) เป็นต้น 
 - งานประชาสัมพันธ์ ให้บริการเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์งาน  
กิจกรรม ต่างๆผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภท เป็นต้น 
- งานบริการวิชาการ ให้บริการเกี่ยวกับ ประสานงาน ถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชนสังคม เป็นต้น 
 - งานกิจการนักศึกษาให้บริการเกี่ยวกับ ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาทุกเรื่องดูแลเรื่องทุนการศึกษาต่างๆ แนะแนวการศึกษา
ต่อ แนะแนวการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 
 - งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการเกี่ยวกับ ประสานงาน  
ติดต่อ  ติดตามผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมความพร้อมก่อน-
หลังฝึกให้กับนักศึกษา รวมรวมแหล่งสถานประกอบการ 

 



๒๗ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  เพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจของนักศึกษาในการฝึก
ประสบการณ ์เป็นต้น 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการเก่ียวกับการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ให้มีความทันสมัย  
สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการขอผู้ใช้บริการ 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ เช่น ทางเว็ปไซต์ของ
คณะฯ  เพจ Facebook ของคณะฯ เป็นต้น และช่องทางอ่ืนๆ 
4. มีการติดตามตรวจสอบการให้บริการของแต่ละงานในคณะครุ
ศาสตร์ในการปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามข้ันตอนหรือไม่ จาก
การติดตามโดยแบบสอบถามการบริการของแต่ละงาน  
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ /
แบบสอบถาม หลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการโดยแยกประเภทของ
ผู้รับบริการ และงานที่ให้บริการ 
6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้รกิาร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแหล่งวิชาการทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของชุมชนท้องถิ่น ผลิตบัณฑิต 
สร้างองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการ
เรียนการสอน และให้บริการ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนในการ
เรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน บุคคลภายนอก ฯลฯ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้
บริการได้อย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ คณะได้ก าหนดมาตรการ ไว้
ดังนี้  
1. จ าแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา,ประชาชน) 
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการ 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่าง ๆ 
4. ติดตามการปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามข้ันตอน 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้รกิาร 
 
 

 



๒๘ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. ระบุขอบเขตภาระงานของแต่ละบุคลากรเพ่ือสะดวกต่อการ
ผู้รับบริการ โดยได้จ าแนกประเภทผู้รับบริการได้แก่ นักศึกษา 
อาจารย์ บุคคลภายนอก เป็นต้น 
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการของแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน 
ดังนี้  
- งานธุรการ ให้บริการเก่ียวกับ งานสารบรรณ งานติดต่อ
ประสานงาน/แจ้งข่าวสาร เป็นต้น 
- งานการเงิน ให้บริการเกี่ยวกับ การเบิก-จ่ายเงินทุกประเภท(บกศ. 
กศ.บป. งปม. ค่าวัสดุฝึก) เป็นต้น 
 - งานประชาสัมพันธ์ ให้บริการเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์งาน 
กิจกรรม ต่างๆผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภท เป็นต้น 
- งานบริการวิชาการ ให้บริการเกี่ยวกับ ประสานงาน ถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชนสังคม เป็นต้น 
 - งานกิจการนักศึกษาให้บริการเกี่ยวกับ ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาทุกเรื่อง ดูแลเรื่องทุนการศึกษาต่างๆ แนะแนวการศึกษา
ต่อ แนะแนวการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการเก่ียวกับประสานงาน  
ติดต่อ  ติดตามผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมความพร้อมก่อน-
หลังฝึกให้กับนักศึกษา รวมรวมแหล่งสถานประกอบการเพ่ือเป็น
ทางเลือกในการตัดสินใจของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์  
เป็นต้น 
 - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการเก่ียวกับการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ให้ให้มีความทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการขอผู้ใช้บริการ 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ เช่น ทางเว็ปไซต์
ของคณะฯ  เพจ Facebook ของคณะฯ เป็นต้น และช่องทางอ่ืนๆ 
4. มีการติดตามตรวจสอบการให้บริการของแต่ละงานในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือไม่ จากการติดตามโดยแบบสอบถามการบริการ 
ของแต่ละงาน  

 



๒๙ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ /
แบบสอบถาม หลักจากเสร็จสิ้นการให้บริการ โดยแยกประเภทของ
ผู้รับบริการ และงานที่ให้บริการ 
6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้รกิาร
คณะวิทยาการจัดการ 
1. ก าหนดผู้รบับริการ (นักศึกษา ประชาชน) ตามพันธกิจของคณะฯ  
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการในงานด้านตา่งๆ ของคณะ 
3. ฝึกอบรมพนักงานของหนว่ยงานและสร้างความเข้าใจเพ่ือการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดและเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงส่งเสริมการมีจิตบริการ 
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ผู้รับบริการทราบจากช่องทางตา่งๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ 
เว็ปไซต์คณะวิทยาการจัดการ 
4. การปฏิบัติงาน/ใหบ้ริการให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอน  ให้มีความ
โปร่งใสและมีความเท่าเทียมกัน และติดตามการด าเนินงานโดยผู้บริหาร
คณะฯ 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้รกิารของ
คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผูท้ี่มา
ติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธภิาพในการใหบ้ริการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่งคณะกรรมการบริหาร
การให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือศึกษาแนวทาง ขอบเขต และ
ประเภทการให้บริการให้ครอบคลุมพันธกิจของคณะ โดยมอบรอง
คณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
รักษาการตามมาตรการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2.คณะกรรมการร่วมกันระบุขอบเขตภาระงานบริการ จากความ
ต้องการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ 
บุคคลภายนอก เป็นต้น 
  

 



๓๐ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  3. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการและจัดท าคู่มือการให้บริการในแต่
ละงานให้มีความชัดเจน และเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของ
คณะฯ ดังนี้  
- งานวิชาการ ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การเปิด 
สอนหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของตลาด การจัดท าหลักสูตร
ระยะสั้น การจัดฝึกอบรมต่างๆ การจัดสอบ 
- งานธุรการ ให้บริการเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ หนังสือ
ราชการ การลาราชการต่างๆ งานติดต่อประสานงานรับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น 
 - งานการเงิน ให้บริการเกี่ยวกับ การเบิก-จ่าย-ยืมเงินทุกประเภท 
(บกศ. กศ.บป. งปม. ค่าวัสดุฝึก รายได้ของคณะ) เอกสารทาง
การเงินทุกประเภท การจัดท าบันทึกข้อความขอจัดกิจกรรม      
การเขียนโครงการตามแผนงานประจ าปี  เป็นต้น 
- งานประชาสัมพันธ์ให้บริการเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร งานกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภท  
เช่น เวปไซต์คณะ facebook คณะ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ตู้จดหมายส่วนบุคคลภายในคณะ เป็นต้น 
 - งานบริการวิชาการ ให้บริการโดยศึกษาขอบข่ายของงานบริการ
วิชาการโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมรับฟังความคิดเห็น 
และแลกเปลี่ยนความต้องการด้านบริการวิชาการ ส ารวจความ
คิดเห็น ของผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา อาจารย์ โรงเรียน และ
ชุมชนทั้งภายในและภายนอกคณะ 
- งานกิจการนักศึกษา ให้บริการเกี่ยวกับดูแลและให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาทุกเรื่อง ดูแลเรื่องทุนการศึกษาต่างๆ แนะแนวการศึกษา
ต่อ แนะแนวการประกอบวิชาชีพ และร่วมรับฟังความต้องการ
บริการจากนักศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 
 - งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการเกี่ยวกับประสานงาน  
ติดต่อ  ติดตามผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมความพร้อมก่อน-
หลังฝึกให้กับนักศึกษา รวบรวมแหล่งสถานประกอบการเพ่ือเป็น 
ทางเลือกในการตัดสนิใจของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ เป็นต้น 

 



๓๑ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการเกี่ยวกับการบริการด้าน
ซอร์ฟแวร์ การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ
ขอผู้ใช้บริการและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
- งานกิจการพิเศษของคณะ เช่น งานด้านกิจกรรมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ งานศูนย์ต่างๆของคณะ เป็นต้น 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น 
ทางเว็ปไซต์ของคณะฯ  เพจ Facebook ของคณะฯ เป็นต้น และ
ช่องทางอ่ืนๆ 
4. มีการก ากับและติดตามตรวจสอบการให้บริการของแต่ละงานใน
การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและความเรียบร้อย 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ /
แบบสอบถาม หลักจากเสร็จสิ้นการให้บริการ โดยแยกประเภทของ
ผู้รับบริการ และงานที่ให้บริการ 
6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้รกิาร 
คณะพยาบาลศาสตร ์
1. ก าหนดผู้รบับริการ (นักศึกษา และ ประชาชน)  
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการในงานด้านตา่งๆ ของคณะ 
โดยแบ่งเป็น ด้าน 
3. ฝึกอบรมพนักงานของหนว่ยงานและสร้างความเข้าใจเพ่ือการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดและเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงส่งเสริมการมีจิตบริการ 
4. จดัการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ผู้รับบริการทราบจากช่องทางเวบ็ไซด์และช่องทาง Social media ของ
คณะพยาบาลศาสตร ์
5. การปฏิบัติงาน/ใหบ้ริการให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอน  ให้มีความ
โปร่งใสและติดตามการด าเนนิงานโดยผู้มีอ านาจและคณะกรรมการ
บริหารคณะพยาบาลศาสตร ์ 
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยท าแบบสอบถามผ่าน QR 
CODE 

 



๓๒ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  7. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
1. จ าแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา,ผู้ปกครอง,ประชาชน
,ร้านค้า/ผู้ขาย,หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 
2. ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา ค่าใช้จ่ายการให้บริการตาม
ประเภทของผู้รับบริการ  
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่าง ๆ 
4. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามข้ันตอน 
โดยผู้บริหาร 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  รอบ 6 12 เดือน 
6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้รกิาร 
พร้อมรายงานผูบ้ริหารทราบ 
7.จัดท าคู่มือปฏิบัติการให้บริการต่างๆ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
1. จ าแนกประเภทผู้รับบริการ  
(นักศึกษา,ประชาชน) 
งานที่ให้บริการ ประเภทผู้รับบริการ 
งานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
บุคคลภายนอก 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
บุคคลภายนอก 

2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการ 
    - งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้บริการหลักเกี่ยวกับ
การประสานการจัดการศึกษา การรับสมัครนักศึกษา  
การประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณ การให้ข้อมูลให้ค าปรึกษา
ทางการศึกษา คลินิก I-Thesis การให้บริการยืม-คืนหนังสือ e-
library การให้บริการผ่านเว็ปไซต์และเพจเฟซบุ๊ค  
    

 



๓๓ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการหลักเก่ียวกับการปรับปรุง
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยให้มี
ความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการขอ
ผู้ใช้บริการ   
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่างๆ 
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการผ่านทางเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เพจเฟซบุ๊คบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ ติดตามโดย
ผู้บริหาร 
    บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการติดตามการปฏิบัติงานการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจากผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการ
รายงานผลการด าเนินงานในการประชุมบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือติดตาม
ว่าการปฏิบัติงานการให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
    บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยเก็บจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์
ประจ าหลักสูตร และผู้ใช้บริการอื่น ๆ โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวม  
6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้รกิาร  
   บัณฑิตวิทยาลยัได้น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรบัปรุง
พัฒนาการให้บริการโดยพิจารณาจากข้อทีมีผลการประเมินต่ าที่สุด
มาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. มีกระบวนการและแผนผังการให้บริการตามขั้นตอนการใหบ้ริการ
ทุกงานอย่างชัดเจนตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
ได้แก่  บริการการอ่าน บริการยมื-คืน  บริการสื่อสิง่พิมพ์ต่อเนื่อง  
บริการสื่อโสตทัศนวสัดุ บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์  บริการข้อมูลท้องถิ่น 
และบริการตอบค าถามและชว่ยการค้นคว้า  เป็นตน้   
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  2. มีการก าหนดระยะเวลาในการลดรอบการให้บริการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้มากขึ้น เช่น ลดรอบการให้บริการยืมคืน และมีการ
ให้บริการในรูปแบบออนไลน์  ได้แก่ บริการสั่งยืมหนังสือออนไลน์ 
บริการตอบค าถามออนไลน์ และบริการจองห้องออนไลน์ เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   
 3. มีการประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆ  ผ่านเว็บไซต์  Facebook  
และ Line    
 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการใหบ้ริการให้มีประสิทธภิาพเพ่ิมมากขึ้น 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. จ าแนกประเภทผู้รับบริการ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ 
บุคคลภายนอก เป็นต้น  
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการในแต่ละงานอย่างชัดเจน ดังนี้ 
    - งานเลขานุการให้บริการหลักเก่ียวกับงานรับสมัครเข้าศึกษา
ต่องานสารบรรณ เป็นต้น 
    - งานหลักสูตรและแผนการเรียนให้บริการหลักเกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตร งานแผนการเรียน  
งานตารางสอน – ตารางสอบ เป็นต้น 
   - งานทะเบียนและประมวลผลให้บริการหลักเก่ียวกับการออก
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา ให้ข้อมูลหรือให้ค าปรึกษาทางการ
ศึกษา เป็นต้น 
   - งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการหลักเก่ียวกับการปรับปรุง
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับ
ความต้องการขอผู้ใช้บริการ   
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ เช่น ทางเว็ปไซต์
ของส านักฯ  เพจ Facebook ของส านักฯ และเพจ Facebook 
ของแต่ละงานในส านักฯ เป็นต้น และช่องทางอ่ืนๆ 
4. มีการติดตามตรวจสอบการให้บริการของแต่ละงานในส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
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  เป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ จากการติดตามโดยผู้บริหารของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์หลัก
จากเสร็จสิ้นการให้บริการ โดยแยกประเภทของผู้รับบริการ และ
งานที่ให้บริการ 
6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้รกิาร 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ผู้รับบริการภายในพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร  
เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ 
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทั่วไป 
2. มีการจัดท ากฎ ระเบียบ มารยาทในการเข้าใช้ – เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)  
3. มีการประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ มารยาทในการเข้าใช้ – เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
ให้แก่ผู้มาใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค 
เพ่ือรับทราบก่อนเข้าใช้บริการ 
4. มชี่องทางให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
ในการเข้าใช้ – เข้าชมพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิม
พระเกียรติ (เรือนไทย) เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความประทับใจ
สูงสุดต่อผู้รับบริการ รวมถึงมีช่องทางในการสอบถามข้อมูลที่สนใจ
เพ่ิมเติม ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค เพ่ือให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลามากยิ่งข้ึน 
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  ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
1. จ าแนกประเภทผู้รับบริการ (อาจารย์,เจ้าหน้าที,่นักศึกษา
,ประชาชน) 
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการ 
  2.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อขอ
ใช้บริการและรายละเอียดต่างๆ 
  2.2 กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการหรือจัดท าเป็นหนังสือ
ราชการเพ่ือขอใช้บริการกรณีเป็นหน่วยงานราชการ 
  2.3 ผู้ขอใช้บริการต้องช าระเงินก่อนวันใช้บริการหรือได้รับความ
อนุเคราะห์ไม่เก็บค่าบริการเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน
ก่อน จึงสามารถใช้บริการได้ตามระยะเวลาก าหนด 
  2.4 ผู้ขอใช้บริการได้รับอนุญาตหรือไม่จากหน่วยงานไม่เกิน3วัน
ท าการ 
  2.5 ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อห้ามการใช้บริการ
อย่างเคร่งครัดและยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆท่ีเกิดขึ้นจากผู้ขอใช้
บริการเอง 
  2.6 ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ ทุกครั้งหลังการใช้บริการ เพื่อผู้ให้บริการจะน าไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่าง ๆ 
เว็บไซต์ ส านักบริการวิชาการและจัดหา
รายไดh้ttps://asl.kpru.ac.th/main/ 
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่  
ติดตามโดยผู้บริหาร ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการขอใช้
บริการและต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่
ขอใช้บริการก่อนทุกครั้ง 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 
ของหน่วยงานทุกครั้งหลังการใช้บริการ 
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  6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้รกิาร  
น าผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ มาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ประจ าปี เพ่ือน ามาปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. จ าแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา,ประชาชน) 
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการ 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่าง ๆ 
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ติดตามโดยผู้บริหาร 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้รกิาร 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
1. จ าแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา,ประชาชน) 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการให้บริการในภารกิจ 
ด้านต่าง ๆ  โดยจ าแนกประเภทผู้รับบริการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่   
      1.1 นักศึกษา ติดต่อการให้บริการจดหมาย การช าระค่าศึกษาเล่าเรียน  
      1.2 ประชาชนทั่วไป ติดต่อการบริการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับหนังสือราชการหรือสอบถามรายละเอียดทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 
      1.3 ผูร้ับเหมา ติดต่อการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุ 
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการ เป็นการปฏิบัติการตามข้ันตอน 
และเทคนิคของวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้ผู้รับบริการได้
ประโยชน์ ตรงตามความต้องการมากที่สุด โดยก าหนดให้ทุก
หน่วยงานที่ให้บริการจัดท าเป็นแผนผังการให้บริการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
      1. ก าหนดให้แจ้งข้อมูลให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ 
ระยะเวลาในการให้บริการ ให้บริการตามล าดับขั้นตอนการขอรับ
บริการก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 
      2. ให้บริการด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมกับสภาพงานบริการ
หรือตามประกาศ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 

 



๓๘ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

        3. ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องและ
ให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว  
      4. ให้มีคู่มือในการให้บริการประชาชน ส าหรับเผยแพร่ให้กับ
ผู้รับบริการ 
      5. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมส าหรับให้บริการ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์
ส านักงาน เครื่องสแกนเอกสาร 

      6. มีที่นั่งรอส าหรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ 
      7. มีป้ายแสดงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับผู้รับบริการ ดังนี้  
      ป้ายแสดงฝ่ายหรือกลุ่มงาน (บอกจุดบริการ) ป้ายจุด 
ประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกข้ันตอนการให้บริการ 
         8. สถานที่ให้บริการในภาพรวมมีความสะอาด และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
      9. เปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่อการให้บริการ 
เช่น มีตู้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น 
     10. มีระบบประเมินผลการให้บริการแบบทันท่วงที และ
สรุปผลเป็นรายไตรมาส โดยน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ให้บริการที่ดีขึ้น 
กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
1. จ าแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา,ประชาชน) 
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการ 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่าง ๆ 
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ติดตามโดย
ผู้บริหาร 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
1. จัดท าข้อมูลการให้บริการของบุคลากรส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้ผู้มาติดต่อมีช่องทางการติดต่อหลากหลาย
ช่องทาง และตรงตามข้อมูลของผู้รับบริการต้องการ บนหน้า
เว็บไซต์ของส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

 



๓๙ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  2. ในการติดต่อประสานงานให้เป็นไปตามที่ระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดของงานแต่ละด้าน อาทิ 
เช่น ผ่านหนังสือราชการ หรือผ่านแอพลิเคชั่นฯ โดยมีหลักฐานการติดต่อ 
3. บุคลากรแจ้งข้อมูลของระยะเวลาด าเนินงานแต่ละงาน หรือ
บุคลากรก าหนดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการแต่ละงานอย่าง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิเช่น ผ่านหนังสือราชการ หรือ
ผ่านแอพลิเคชั่นฯ และแจ้งให้ผู้บริหารทราบ  
4. หากผู้รับบริการยังไม่ได้รับบริการตามเวลาที่ก าหนดสามารถสาย
ตรงไปยังผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเว็บไซด์
ของส านักฯ 

 

  2. หน่วยงาน
เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงาน/
การให้บริการ
ของ
หน่วยงาน 
(น ามาจากผล
การประเมิน
ที่ได้คะแนน 
77.29) 

มหาวิทยาลัยฯมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของ
หน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล โดยมีกระบวนการการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินการ พร้อมทั้งจัดท ามาตรการ/แนวทางเสริมต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ 
3. วางแผนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรการ/แนวทางเสริม 
ดังนี้ 
คณะครุศาสตร์ 
1. ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานการให้บริการของคณะ 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมก าหนดประเด็น ขั้นตอนหรือ
กระบวนการตามความต้องการหรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
เข้าร่วม ประชุมหารือการพัฒนาการให้บริการตามบทบาทหน้าที่ ที่
คณะก าหนดไว้แล้วด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง 

กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี  
และทุก
หน่วยงาน 



๔๐ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

   3. น าผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงแล้ว มาด าเนินการตาม
ขั้นตอนการให้บริการของคณะ 
4. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจากผู้รับบริการ 
5. น าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงในครั้งต่อไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ 
3. วางแผนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานการให้บริการของคณะ 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมก าหนดประเด็น ขั้นตอนหรือ
กระบวนการตามความต้องการหรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
เข้าร่วม ประชุมหารือการพัฒนาการให้บริการตามบทบาทหน้าที่ ที่
คณะก าหนดไว้แล้วด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง 
3. น าผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงแล้ว มาด าเนินการตาม
ขั้นตอนการให้บริการของคณะ 
4. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจากผู้รับบริการ 
5. น าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงในครั้งต่อไป  
คณะวิทยาการจัดการ 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ
ของคณะวิทยาการจัดการ อันได้แก่ การเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่และความมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ของ
คณะฯ 
3. จัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการ โดยชี้แจงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการขอรับบริการ และเผยแพร่มาตรฐานการให้บริการ 

 



๔๑ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

   ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Social media เป็นต้น เพ่ือให้ผู้มา
ติดต่อขอรับบริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิด
ความโปร่งใส 
4. วางแผนการท างานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานต่างๆ 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการกับ
พันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่างๆ ของคณะอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ก าหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานการให้บริการของคณะ 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมก าหนดประเด็น ขั้นตอนหรือ
กระบวนการตามความต้องการหรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
เข้าร่วม หารือการพัฒนาการให้บริการตามบทบาทหน้าที่ ที่คณะ
ก าหนดไว้แล้วด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง 
3. น าผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงแล้ว มาด าเนินการตาม
ขั้นตอนการให้บริการของคณะ 
4. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจากผู้รับบริการ 
5. น าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงในครั้งต่อไป 
คณะพยาบาลศาสตร ์
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการในด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียน
การสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่และความมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
3. จัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการ โดยชี้แจงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการขอรับบริการ และเผยแพร่มาตรฐานการให้บริการ
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Social media เป็นต้น เพ่ือให้ผู้มา 

 



๔๒ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

   ติดต่อขอรับบริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิด
ความโปร่งใส 
4. วางแผนการท างานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานต่างๆ 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยบูรณาการร่วมกับหลักสูตรของ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ และผู้
มาติดต่อ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่างๆ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะพยาบาลศาสตร์โดยการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการในด้านต่างๆ 
3. วางแผนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดตามหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
5. ประเมินผลความพึงพอใจการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และให้เพิ่มเติมหัวข้อ 
“ข้อเสนอแนะนัยการให้บริการครั้งต่อไป” ในแบบสอบถาม 
6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
7. เพ่ิมวาระการประชุมทุกงาน ในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน” 
บัณฑิตวิทยาลัย 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ  
    น าผลการประเมินความพึงพอใจ หรือข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการมา
ปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการในการให้บริการในแต่ละงาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการหรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
 

 



๔๓ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

   2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ  
   ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทหน้าที่
ในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ โดยการประเมิน 
ความพึงพอใจ หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็ปไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย และเพจเฟซบุ๊คบัณฑิตวิทยาลัย 
3. วางแผนการท างานแบบมีส่วนร่วม  
    เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมิน
ความพึงพอใจ หรือช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
เพจเฟซบุ๊คบัณฑิตวิทยาลัย  
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   
   บัณฑิตวิทยาลัยจัดช่องทางออนไลน์ส าหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น และการให้ข้อเสนอแนะผ่านทางเว็ป
ไซต์บัณฑิตวิทยาลัย และเพจเฟซบุ๊คบัณฑิตวิทยาลัย 
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
     เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการบัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการจัดเก็บแบบ
ประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการร่วมแสดงความ
คิดเห็น อีกทั้งยังมีช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
เพจเฟซบุ๊คบัณฑิตวิทยาลัย ที่เปิดช่องทางส าหรับการแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมผลการประเมินจากผู้ใช้บริการ ผู้มา 
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์ผลสรุปผลเพื่อน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร
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   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ การส ารวจ
ความต้องการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการ 
ในห้องสมุดจากผู้ใช้บริการ  
2. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้แก่ นักศึกษา  อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของห้องสมุด โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ผ่านช่องทาง  เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ เป็นต้น 
3. มีการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มผู้รับบริการ เพื่อผู้รับบริการ
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานและ 
การให้บริการของห้องสมุด  
4. มีการน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการน ามาปรับปรุงการด าเนินงานและการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. น าผลการประเมินความพึงพอใจ หรือข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการผ่านทางช่องทางต่างๆ ของผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ  
มาปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการในการให้บริการในแต่ละงาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการหรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการตาม
ความต้องการหรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการประชุมหารือเพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุง 
3. น าผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงแล้ว มาด าเนินการตาม
ขั้นตอนการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจากผู้รับบริการ 
5. น าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงในครั้งต่อไป 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
    มีการศึกษาและส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ  ในการ
ให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมหรือบริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา 

 



๔๕ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
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   ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม ร่วมเป็นคณะท างานด าเนินการจัดกิจกรรม แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป เพ่ือให้การจัดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ วิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากการให้บริการในรอบปีที่ผ่านมา 
ในความต้องการด้านการขอใช้บริการตรงตามที่ต้องการหรือ
ต้องการให้เพ่ิมการบริการด้านใดทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ขอใช้บริการมากขึ้น 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ  
ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใช้บริการและต้องได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานก่อน พร้อมตรวจสอบ
ความเรียบร้อย สภาพก่อนการใช้บริการทุกครั้ง เพื่อยืนยันความ
พร้อมการให้บริการ 
3. วางแผนการท างานแบบมีส่วนร่วม  
3.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการให้บริการ
ขอผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ 
3.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของหน่วยงานของ
หน่วยงานในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็บไซต์สื่อ
สังคม ออนไลน์จดหมายข่าว วารสาร เป็นต้น 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
  4.1 ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อรายงานผลการ
ให้บริการ 
  4.2 ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน เพ่ือรายงานผลการให้บริการ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน เพ่ือน ามาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ ของหน่วยงานทุกครั้งหลังการใช้บริการ พร้อม
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตามการใช้งานจริง 
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   6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของหน่วยงานทางเว็บไซต์ 
6.2 จัดนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์ให้บริการของหน่วยงาน 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ วิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากการให้บริการในรอบปีที่ผ่านมา 
ในความต้องการด้านการขอใช้บริการตรงตามที่ต้องการหรือ
ต้องการให้เพิ่มการบริการด้านใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอใช้บริการ 
มากขึ้น 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ  
ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใช้บริการและต้องได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานก่อน พร้อมตรวจสอบ
ความเรียบร้อย สภาพก่อนการใช้บริการทุกครั้ง เพื่อยืนยันความ
พร้อมการให้บริการ 
3. วางแผนการท างานแบบมีส่วนร่วม  
   3.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการ
ให้บริการขอผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 

   3.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของหน่วยงานของ
หน่วยงานในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็บไซต์สื่อ
สังคม ออนไลน์จดหมายข่าว วารสาร เป็นต้น 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ     
    4.1 ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือรายงานผลการ
ให้บริการ 
   4.2 ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน เพ่ือรายงานผลการให้บริการ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน เพ่ือน ามาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ ของหน่วยงานทุกครั้งหลังการใช้บริการ พร้อมข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมตามการใช้งานจริง 
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   6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
   6.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของหน่วยงานทาง
เว็บไซต์ 
   6.2 จัดนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์ให้บริการของ
หน่วยงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ 
3. วางแผนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ  
    กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีการส ารวจ
ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการเพ่ือน ามาเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงาน โดยใช้แบบสอบถาม 
แสดงความคิดเห็นและรับแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ   
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ 
     กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้รับบริการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา
ที่มารับบริการ บทบาทหน้าที่ของประชาชนทั่วไป และบทบาท
หน้าที่ของผู้รับเหมา โดยแจ้งความประสงค์/ความต้องการในการ
เข้ามาติดต่อขอรับบริการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน พร้อมทั้งยังเป็น
ผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานได้ด้วย  

3. วางแผนการท างานแบบมีส่วนร่วม  
    กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการจัดประชุมหรือน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์องค์กรหรือการให้บริการจาก
ผู้มีส่วนเสียมาวางแผนการท างานแบบมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 

 



๔๘ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  ปัญหา และแก้ไขอุปสรรคที่เกิดจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
กระบวนการท างาน มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ประเมินผลการท างานที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
   กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการจัดกิจกรรมแบบมีส่วน
ร่วมกับผู้รับบริการ (นักศึกษา ประชาชน ผู้รับเหมา) เช่น 
   1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยที่ร่วมกับนักศึกษาและ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   2. กิจกรรมการรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก
และโฟมภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณร้านค้าภายนอก
มหาวิทยาลัย 
    3. การใช้บริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง
หน่วยงานภายในกับผู้รับจ้าง 
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
     กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการให้ผู้รับบริการท าการ
ประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานในทุก ๆ ครั้ง ผ่านระบบไลน์ 
QR Code  
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในประเด็นการยืมทรัพย์สินมาจัดประชุม
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นในผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนปรับปรุงการให้บริการ 
กองพัฒนานักศกึษา ส านักงานอธิการบดี 
1. ก าหนดช่องทางการติดต่อให้แก่ผู้รับบริการทราบ 
2. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ 
3. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 



๔๙ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ก าหนดกิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม และ
ก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
2. จัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการรับบริการของ
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการระหว่างปี 
และบรรจุในแผนการปฏิบัติราชการในปีถัดไป ซึ่งค านึงถึงความ
เร่งด่วนของงานนั้นๆ 
3. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยการประเมินรายบุคคล 
4. ก าหนดระยะเวลาการจัดท าแบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการ
การรับบริการของส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ก าหนดระยะเวลาการจัดท าแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการท างานของบุคลากรส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ก าหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เพราะแต่ละงาน
มีระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน 
6. ก าหนดวันส่งข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเสนอผู้อ านวยการส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยต้องรายงานความต้องการในการรับ
บริการ และความพึงพอใจต่อการรับริการ 
5. น าข้อมูลที่ได้มาเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการส านักประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือหารือและปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการ 
 

 

  3. หน่วยงาน
ที่ติดต่อมีการ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/
การให้บริการ 
ให้มีความ
โปร่งใสมาก 

มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานการให้บริการ
อย่างโปร่งใสมากข้ึน ดังนี้ 
1. มีการก าหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
3. ระยะเวลาในการก ากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน 
4. มีการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล 

กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดีท า
หน้าที่ประสาน  
และทุก
หน่วยงาน 



๕๐ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

  ขึ้น(น ามา
จากผลการ
ประเมินที่ได้
คะแนน 
79.24) 

5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  
โดยหน่วยงานต่าง ๆภายในมหาวิทยาลัย มีแนวทาง/มาตรการ 
ต่าง ๆดังนี้ 
คณะครุศาสตร์ 
1. คณะครุศาสตร์  มีการเผยแพร่การด าเนินการและการให้บริการ
ต่างๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ  
โดยแยกเป็นงานย่อย คือ งานประชาสัมพันธ์ งานหลักสูตร 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
งานบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ และงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 
2. คณะครุศาสตร์  ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของ
หน่วยงานและเผยแพร่โครงสร้างการด าเนินงานดังกล่าวผ่าน
ทางเว็ปไซต์ของคณะ 
3. คณะครุศาสตร์  มีการก าหนดระยะเวลาในการก ากับติดตามผู้บริหาร
ต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน 
4. ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือเพ่ิมช่องทางการให้
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูล หรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตามความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. คณะ/หน่วยงานก าหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
3. ระยะเวลาในการก ากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน 
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล 
5. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการเผยแพร่การด าเนินการและ
การให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ โดย
แยกเป็นงานย่อย คือ งานประชาสัมพันธ์ งานหลักสูตร งานวิจัย  

 



๕๑ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  งานบริการวิชาการ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานบริการดาวน์
โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้
ง่ายและสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและเผยแพร่โครงสร้างการด าเนินงาน
ดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการก าหนดระยะเวลาในการก ากับ
ติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทกุ 3 เดือน 
4. ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือเพ่ิมช่องทางการให้
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูล หรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตามความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 
คณะวิทยาการจัดการ 
1. คณะก าหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงง่ายและโปร่งใส บนเว็บไซต์และช่องทาง 
สังคมออนไลน์ต่างๆ ของคณะ ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนการ
บริหารงาน ข้อมูลผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 
แผนการจัดท างบประมาณประจ าปี แผนพัฒนาด้านต่างๆ ข้อมูล
ติดต่อของคณะวิทยาการจัดการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ
ร้องเรียนสายตรงคณบดี ฯลฯ 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านต่างๆ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัตงิาน และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ภายนอก 
3. พัฒนาเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยและเอ้ือต่อการ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
4. ผู้บริหารคณะฯ ก ากับติดตามการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ
วิทยาการจัดการให้เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ทุก 3 เดือน 
5. การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ข้อมูล ผู้รับบริการ ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

 



๕๒ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  6. ประเมินผลการด าเนินงาน หาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของคณะวิทยาการจัดการอยู่เสมอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. มีการเผยแพร่การด าเนินการและการให้บริการต่างๆ  
ของหน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ โดยแยกเป็นงานย่อย คือ 
งานวิชาการ งานการเงินและงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์  
งานหลักสูตร งานวิจัย งานบริการวิชาการ  งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ งานกิจกรรม งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สายตรง
ผู้บริหาร งานบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มและขอใช้บริการ และ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของหน่วยงานและเผยแพร่
โครงสร้างการด าเนินงานดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ 
3. มีการก าหนดระยะเวลาในการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการและ
ผู้บริหารต้องตรวจสอบทุกไตรมาส และทุกภาคการศึกษา 
4. ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือเพ่ิมช่องทางการให้
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตามความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
1.คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ตั้งหัวข้อที่ต้องการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนเพ่ือสามารถให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้าถึงง่ายเพื่อความโปร่งใส เช่น บนเว็บไซต์และช่องทาง 
Social Media ต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่  

 1.โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงาน  
      2.ข้อมูลผู้บริหาร       
      3.แผนกลยุทธ์  
      4. แผนปฏิบัติราชการ  

 



๕๓ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

        5. แผนการจัดท างบประมาณประจ าปี  
      6. แผนพัฒนาด้านต่างๆ  
      7. ข่าวประชาสัมพันธ์  
      8. ช่องทางการร้องเรียนสายตรงคณบดี 
      9. ช่องทางการติดต่อคณะ 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านต่างๆ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและด าเนินงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์ 
โดยประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 
3. มีพัฒนาเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
4. ผู้มีอ านาจและคระกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานด้านต่างๆ ภายในหน่วยงานคณะฯให้เป็นไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ทุก 3-6 เดือน 
5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน และมีการประชุมเพ่ือหาแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานตลอดจนรวมถึงการให้บริการ
ของหน่วยงานด้านต่างๆของคณะอยู่เสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ด าเนินการโดย 
1. ก าหนดประเด็นการให้บริการที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
3. ระยะเวลาในการก ากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบ ทุก 3 เดือน 
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล 
5. น าผลการประเมินปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 
6.น าขั้นตอน คู่มือปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ 
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน 
 

 



๕๔ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  บัณฑิตวิทยาลัย 
1. หน่วยงานก าหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  
   บัณฑิตวิทยาลัย มีการเผยแพร่การด าเนินการและการให้บริการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ 
ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารดาวน์
โหลดส าหรับนักศึกษา ปฏิทินตารางเรียนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ระบบการให้บริการ E-SERVICE ฐานข้อมูลต่าง ๆ 
และข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
    บัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุก
คนเป็นผู้รวบรวมและจัดท าข้อมูล รวบรวมส่งให้นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้น าข้อมูลการด าเนินงาน 
การให้บริการต่าง ๆ เผยแพร่ทางเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
3. ระยะเวลาในการก ากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน  
   บัณฑิตวิทยาลัย มีการรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน โดย
แบ่งระยะเวลาเป็นรายไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 (ต,ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 
2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) และไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) เสนอ
ต่อผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ 
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล 
    ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือเพ่ิมช่องทางการให้
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูล หรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ 
5. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 
   น าผลการประเมินความพึงพอใจ หรือความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล/
ผู้รับบริการมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ก าหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ได้แก่ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  แผนงาน
โครงการและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 

 



๕๕ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

   2. มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน   
3. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ตามแผนปฏิบัติราชการ และการใช้จ่ายงบประมาณทุก 3 เดือน 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.arit.kpru.ac.th   
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการเพ่ือน า
ข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการเผยแพร่การ
ด าเนินการและการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยแยกเป็นงานย่อย 
คือ งานเลขานุการ งานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียน
และประมวลผล และงานเทคโนโลสารสนเทศ เพ่ือให้ง่ายและ
สะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 
2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงานของหน่วยงานและเผยแพร่โครงสร้างการด าเนินงาน
ดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการก าหนดระยะเวลาในการ
ก ากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน 
4. ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือเพ่ิมช่องทางการให้
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูล หรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตามความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
พัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรให้มีความ
โปร่งใสและมีความเท่าเทียมกัน  
     1. จัดท ากฎ ระเบียบ มารยาทในการเข้าใช้ – เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)  
 

 
 



๕๖ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

 

       2. ประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ มารยาทในการเข้าใช้ – เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
ให้แก่ผู้มาใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค 
https://www.facebook.com/ruanthaikpt 

https://acc.kpru.ac.th/ftumsueum/ 
     3. มชี่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป รวมถึงมีการเปิดช่องทางในการ
สอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค 
เพ่ือให้เกดิความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
1. หน่วยงานก าหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  
1.1 งานที่ให้บริการแก่บุคลากรภายใน 
1.2 งานที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอก 
1.3 งานที่ให้บริการทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ผู้ขอใช้บริการประสานการขอใช้บริการในหน่วยงานตามความ
ต้องการ ดังผังองค์กรและงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3. ระยะเวลาในการก ากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากการ
ให้บริการทุก 3 เดือน เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูลจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือการสืบค้น ข้อมูลการ
ให้บริการต่างๆของหน่วยงานปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 
น าผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการประจ าปี 
มาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ รวมถึงขั้นตอนการให้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
3. ก าหนดระยะเวลาในการก ากับติดตามผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล 
5. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน       
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใส โดยมีการให้บริการออนไลน์ให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการให้บริการกับผู้ขอ
ใช้บริการได้รวดเร็วมากข้ึน ได้แก่ 
1.มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานสู่
สาธารณชนได้รับทราบ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๘ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  

 

ประเด็นหัวข้อการเผยแพร่ ข้อย่อยในการเผยแพร่ 
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการ/งาน 
โครงสร้างผู้บริหาร 

ข้อมูลผู้บริหาร ชื่อ – นามสกุลผู้บริหารและ
ช่องทางการติดต่อของ
หัวหน้าแต่ละคน 

อ านาจหน้าที่ ข้อมูลอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
กลุ่มงาน 

แผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

แผนกลยุทธ์ 5 ปี 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ของหน่วยงาน  
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 
ที่อยู่ไปรษณีย์ 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
Q&A กล่องข้อความถาม – ตอบ 
Social Network Facebook หน่วยงาน 
แผนด าเนินงานประจ าปี แผนงาน/โครงการประจ าปี 
รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดความก้าวหน้า
การด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

คู่มือและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานหลักของบุคลากร
สายสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  ประเด็นหัวข้อการเผยแพร่ ข้อย่อยในการเผยแพร่ 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการของ

หน่วยงานระยะเวลา 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

ผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ประจ าปีและ
แนวทางการปรับปรุง 

E - Service ระบบบัญชีสามมิติ 
ระบบแจ้งซ่อมฝ่ายอาคาร 
ระบบการจัดสถานที่ 
ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
ระบบค้นหาห้องเรียน 
ระบบพัฒนาบุคลากร 
ระบบประเมินความพึงพอใจ 
ระบบการขอใช้ห้องประชุม 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
และแบบฟอร์ม 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สายตรงผู้บริหาร  

 



๖๐ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
     กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานแต่ละประเด็นอย่างชัดเจนตามความเหมาะสมของแต่ละ
กลุ่มงานและตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. ระยะเวลาในการก ากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน  
        ผู้อ านวยการกองกลาง มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
รายไตรมาสและมีแผนการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล 
       กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการให้ผู้ใช้ข้อมูลประเมิน
ความพึงพอใจบนเว็บไซต์ของหน่วยงานหลังจากเข้ามาขอใช้บริการ
ข้อมูลในทันที 
5. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 
      ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา การให้บริการอยู่เสมอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
ในการให้บริการ 
กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
2. ระยะเวลาในการก ากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 1 เดือน 
3. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล 
4. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ประชุมคณะกรรมการส านักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อท า
ประกาศ เรื่อง มาตรการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานส านักประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีความโปร่งใส 
2. น าประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานส านักประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีความโปร่งใส เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
พิจารณา 
 

 



๖๑ 

 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 

 

  3. เผยแพร่ประกาศไปยังบุคลากรส านักประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกคนเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. เผยแพร่ประกาศให้แก่บุคคลทั่วไปรับทราบผ่านเว็บไซต์ของ
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
5. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานผ่านวารสาร
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณะชน 

 

  4. การ
เผยแพร่
ข้อมูลของ
หน่วยงาน 
มีช่องทางที่
หลากหลาย 
(น ามาจากผล
การประเมิน
ที่ได้คะแนน 
79.99) 

     มหาวิทยาลัยมีการเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล 
ของหน่วยงานที่หลากหลาย ได้แก่ 
     1. มีเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น
ทวิตเตอร์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาและนักเรียนมากข้ึน อาทิ 
การทวิตข้อความข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี
ลิงค์เว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยประกับข่าวสารในการเผยแพร่ทุกครั้ง
เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมพิเศษ (Event) 
     2. กิจกรรมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live อย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
     3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดสอดผ่าน Facebook Live แฟนเพจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อย่างต่อเนื่อง โดยการมี 
ส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ คณะ ศูนย์ 
ส านัก ในการด าเนินการ 

รศ.วิสิฐ  
ธัญญะวัน 
ผศ.ดร.พธูร าไพ 
รศ.อรุณลักษณ์ 
กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ 
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


