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รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

 
1. ความเป็นมา  
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินฯ ไปแล้วนั้น 
    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.01 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานระดับ A  หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ด าเนการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลร้อยละ 
5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด ซึ่งในรายงานผลการประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับนั้น คณะที่
ปรึกษาโครงการฯ ได้สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการท างาน  
โดยน าข้อมูลจากการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก และความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง  รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาโครงการ ส าหรับการประเมิน
หน่วยงานของท่าน จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจ านวนทั้งสิ้น 10 
ตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนนเกิน (ร้อยละ 80) ทุกตัวชี้วัด  
    ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นไปตามหลักคุณธรรม
และความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้จัดท ามาตรการ/แนวทางการปรับปรุง
หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามข้อเสนอแนะ  รวมถึงพัฒนาการด าเนินการที่เป็นอยู่ เพ่ือจะได้
เป็นแนวทางการด าเนินการของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป  
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2. รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของหน่วยงาน ตามข้อเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของหน่วยงาน แหล่งข้อมูล (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IITแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EITและแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ OIT ดังตาราง 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ควรมีการเปิดเผยหรือ
บริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น 
ด้านงบประมาณ  
I12 หน่วยงานของท่าน 
เปิดโอกาสให้ท่าน  
มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณตามประเด็น 
ดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด  
ร้อยละ 60.76 

1.ส่งเสริมให้
หน่วยงานของ
ท่านเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ
การใช้จ่าย
งบประมาณ โดย
เพ่ิมการให้
สอบถาม 
ทักท้วง 
ร้องเรียน 

1. เปิดโอกาสให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณระดับ
มหาวิทยาลัย มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีผ่านทางเว็บไซต์ 
2. เปิดโอกาสให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณระดับ
หน่วยงานผ่านเว็บไซต์และเป็นเอกสาร
เผยแพร่ ได้แก่  
   1) คู่มือการจัดท างบประมาณประจ าปี 
   2) คู่มอืรหัสการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน  
   3) คู่มือรหัสการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ 
   4) ประกาศการบริหารงบประมาณ
ประจ าปี 
   5) แผนปฏิบัติงาน/โครงการงบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เปิดโอกาสให้หน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ระดับมหาวิทยาลัย มีการเผยแพร่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีผ่าน
ทางเว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
2. เปิดโอกาสให้หน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ระดับหน่วยงานผ่านเว็บไซต์กอง
นโยบายและแผนและมหาวิทยาลัย 
   1) คู่มือการจัดท างบประมาณ
ประจ าปี  
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_
Plan/public/uploads/news/1627
38244227270707212131310
505.pdf 
   2) คู่มือรหัสการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน  
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80 ผู้รับผิดชอบหลัก 
กรรมการ O18-
O20 
กองนโยบายและ
แผน 
นายภาณุพงษ์  
สืบศิริ  
ว่าที่ร้อยตรีศิชา  
สังวารวงษ ์

นางสาววิลาวัลย์ 
ปิ่นมณี 
นายภิญญาพัชร  
แฉล้มฉัตร 

นางสาวศิริกัญญา  
เจนเขตกิจ 

นายณัฐเวศม์   
ชัยมงคล 

 

https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/news/162738244227270707212131310505.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/news/162738244227270707212131310505.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/news/162738244227270707212131310505.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/news/162738244227270707212131310505.pdf
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ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
   6) แผนปฏิบัติงาน/โครงการงบประมาณ
เงินรายได้ 
   7) รายงานการติดตามผลการเบิกจ่าย
ประมาณตามไตรมาส (งบประมาณแผ่นดิน /
งบประมาณเงินรายได้)  
3. เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป รวมถึงมีการเปิด
ช่องทางในการสอบถามข้อมูล  
ผ่านช่องทางออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์ 
Facebook Line เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลามากยิ่งข้ึน 

https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_
Plan/public/uploads/budget/165
05195732121040422223030
1212.pdf  
   3) คู่มือรหัสการเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ 
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_
Plan/public/uploads/budget/165
05104362121040422223030
1010.pdf  
   4) ประกาศการบริหารงบประมาณ
ประจ าปี 
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_
Plan/public/uploads/news/1635
23276026261010212131310
202.pdf 
    5) แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งบประมาณเงินรายได้  
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_
Plan/public/uploads/budgetreven
ue/16497323381212040422
2230300909.pdf 

https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/budget/165051957321210404222230301212.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/budget/165051957321210404222230301212.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/budget/165051957321210404222230301212.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/budget/165051957321210404222230301212.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/budget/165051043621210404222230301010.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/budget/165051043621210404222230301010.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/budget/165051043621210404222230301010.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/budget/165051043621210404222230301010.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/news/163523276026261010212131310202.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/news/163523276026261010212131310202.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/news/163523276026261010212131310202.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/news/163523276026261010212131310202.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/budgetrevenue/164973233812120404222230300909.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/budgetrevenue/164973233812120404222230300909.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/budgetrevenue/164973233812120404222230300909.pdf
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_Plan/public/uploads/budgetrevenue/164973233812120404222230300909.pdf
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ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
     6) รายงานการติดตามผลการ
เบิกจ่ายประมาณตามไตรมาส 
(งบประมาณแผ่นดิน /งบประมาณเงิน
รายได้) 
https://plan.kpru.ac.th/disbursem
ent 
3. เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป รวมถึงมีการเปิดช่องทางในการ
สอบถามข้อมูล  
ผ่านช่องทางออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์ 
Facebook Line เป็นต้น เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา
มากยิ่งขึ้น 
https://www.facebook.com/plan.k
pru 

2. ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์
และ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีทุกหน่วยงาน ประกอบด้วยแหล่ง
งบประมาณ/โครงการ/หน่วยงาน/หมวด

เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีผ่านทางเวบไซต์กองนโยบาย
และแผน
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_
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https://plan.kpru.ac.th/disbursement
https://plan.kpru.ac.th/disbursement
https://www.facebook.com/plan.kpru
https://www.facebook.com/plan.kpru


๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปีของ
หน่วยงานของ
ท่านมากขึ้น 

รายจ่ายผ่านทางเว็บไซต์กองนโยบายและ
แผน และมหาวิทยาลัย 

Plan/public/uploads/publicationin
formation/1649316474070704
04222230300202.pdf 

3. เพ่ิมกลไก
ก ากับให้
หน่วยงานของ
ท่านใช้จ่าย
งบประมาณโดย
ค านึงถึงความ
คุ้มค่าและไม่
บิดเบือน
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

1. มีการประกาศเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
การบริหารงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกัน
เหลื่อมปี ประกอบด้วย 
    1) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
    2) การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
    3) การปรับแผนงาน /โครงการใช้จ่าย
งบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงหมวด
รายจ่าย 
    4) การรายงานผล 
2. มีการรายงานผลการด าเนินงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-
SPR) 

1. มีการประกาศเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณประจ าปี 
https://mua.kpru.ac.th/FrontEnd_
Plan/public/uploads/news/1635
23276026261010212131310
202.pdf 
2. มีการรายงานผลการด าเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) 
https://e-par.kpru.ac.th/e-spr/ 
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๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
3. มีการรายงานผลการด าเนินงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
4. มีแนวปฏิบัติการจัดท าโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้โดย
ค านึงถึงความคุ้มค่าและไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

3. มีการรายงานผลการด าเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
http://nscr.nesdc.go.th/%E0%B8
%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A
%E0%B8%9A-emenscr/ 
 

ด้านการเผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์  
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด ร้อยละ 
79.79 
- เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทางที่หลากหลาย 

1.ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานที่
เข้าถึงง่าย  
ไม่ซับซ้อน และ
เพ่ิมช่องทางท่ี
หลากหลายมาก
ขึ้น 
2. ส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่
สาธารณชนควร
รับทราบอย่าง
ชัดเจนมากข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ซึ่งได้แบ่ง
การด าเนินงานออกเป็น 6 ด้าน คือ 
    (1) ผลิตบัณฑิต คือ ภาพกิจกรรมด้าน
การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียน 
การสอน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และ
สนับสนุนด้านวิชาการ วิชาชพี การเรียน 
และการสอน ของนักศึกษาและอาจารย์ 
    (2) ศิลปวัฒนธรรม คือ ภาพกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
    (3) วิจัย คือ ภาพกิจกรรมด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8  
ซึ่งได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 6 
ด้าน คือ 
    (1) ภาพกิจกรรมด้านการผลิต
บัณฑิต การจัดการเรียน การสอน การ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และสนับสนุนด้าน
วิชาการ วิชาชีพ การเรียน และการสอน 
ของนักศึกษาและอาจารย์ 
    (2) ภาพกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
    (3) ภาพกิจกรรมด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
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ผู้รับผิดชอบหลัก 
กรรมการ O1- O3 
O5 ,O7- O9 
คณะกรรมการฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ 
รองศาสตราจารย์
วิสิฐ  ธัญญะวัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พธูร าไพ  
ประภัสสร 
งานประชาสัมพันธ์ 

http://nscr.nesdc.go.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-emenscr/
http://nscr.nesdc.go.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-emenscr/
http://nscr.nesdc.go.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-emenscr/


๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
    (4) บริการวิชาการ คือ ภาพกิจกรรมด้าน
การบริการวิชาการแก่ ชุมชน สังคม โรงเรียน 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ประกอบด้วย จังหวัด
ก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และ
จังหวัดสุโขทัย 
    (5) ผลิตและพัฒนาครู คือ ภาพกิจกรรม
ด้านการผลิต การพัฒนา ส่งเสริมครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
    (6) ด้านการบริหารจัดการ คือ ภาพ
กิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การ
บริหารงาน บริหารคน และบริหารองค์กร 
รวมไปถึงการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติแก่
บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ 
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
      ปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าถึงง่าย  
ไม่ซับซ้อน และชัดเจน มีความหลากหลาย
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. ส ารวจช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละด้าน 

    (4) ภาพกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน สังคม โรงเรียน ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
    (5) ภาพกิจกรรมด้านการผลิต  
การพัฒนา ส่งเสริมครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
    (6) ภาพกจิกรรมด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนการบริหารงานจัดการ 
 ได้ที่ 
https://www.kpru.ac.th/ 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
1. มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแบบส ารวจ
พฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรผ่านแบบประเมิน
ออนไลน์ ดังลิงค์ 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd8LNjq5PRcKRXMFgkJ
KvlRKXJdEnbZmRO0Gh8sm_4Itsu
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หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการจัดท า
มาตรการและให้
ข้อมูล 
คณะ/สถาบัน/
ส านัก/กอง 

https://www.kpru.ac.th/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8LNjq5PRcKRXMFgkJKvlRKXJdEnbZmRO0Gh8sm_4ItsuYnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8LNjq5PRcKRXMFgkJKvlRKXJdEnbZmRO0Gh8sm_4ItsuYnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8LNjq5PRcKRXMFgkJKvlRKXJdEnbZmRO0Gh8sm_4ItsuYnw/viewform


๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ/
ช่องทาง การเผยแพร่ของข้อมูล 
ในแต่ละด้าน 
3. ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ เพิ่มช่องทาง
และก าหนดช่องทางการเผยแพร่ของข้อมูล
ในแต่ละด้านให้เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และ
ชัดเจน  
4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ของหน่วยงาน 
แนวทางเสริม 
1. ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน  
2. ส่งเสริมให้หน่วยงาน ผลิตสื่อให้มีรูปแบบ
ที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
3. ส่งเสริมให้ผู้ดูแลหรือรับผิดชอบการ
เผยแพร่ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ให้บริการ
ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และสม่ าเสมอ 
4. การจัดกิจกรรม KM ปรับปรุงเว็บไซต์ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

Ynw/viewform  และน าผลการส ารวจ
ที่ได้มาปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงง่าย  
ไม่ซับซ้อน สอดคล้องตามการใช้งานของ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้มากที่สุด  
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ/
ช่องทาง การเผยแพร่ของข้อมูล ในแต่
ละด้านของกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
3. ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ เพิ่ม
ช่องทางและก าหนดช่องทางการเผยแพร่
ของข้อมูลในแต่ละด้านให้เข้าถึงได้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน และชัดเจน ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้เว็บไซต์ 
4. ปรับปรุงระบบรับข้อมูลเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย โดยแบ่งตาม
กลุ่มเป้าหมายและประเภทของข่าว  
ดังลิงค์ 
https://www.kpru.ac.th/kpru_recei
ve_news_online.php 
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๑๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานตามแนวทางเสริม 
1. มีการจัดกิจกรรม KM กลุ่มผู้ดูแล
เว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ไตรมาสละ 2 ครั้ง เพ่ือขับเคลื่อนให้ทุก
หน่วยงานด าเนินการตามแนวทางเสริมที่
ก าหนด ไดแ้ก่ (1) ประสานให้ผู้ดูแล
เว็บไซต์ทุกหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน  
2. แลกเปลี่ยนเทคนิคการผลิตสื่อ
ส าหรับน าเสนอและเผยแพร่ในเว็บไซต์
หน่วยงาน เพ่ือให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น 
3. แลกเปลี่ยนแนวคิดให้กับผู้ดูแลหรือ
รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานทั้งในด้านการตอบค าถาม 
หรือให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการใน
ช่องทางต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และ
สม่ าเสมอ เช่น ในการตอบค าถาม ควรมี
ข้อมูลแจ้งในระบบ แจ้งผู้ใช้ให้ทราบ 
เช่น เวลาท าการ 08.30-16.30 น. 
กรณีถามนอกเวลาราชการ เมื่อทีม 
Admin รับทราบแล้วจะเร่งด าเนินการ
ตอบค าถามโดยเร็วที่สุด เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
4. มีการจัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยน
แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์ 
https://www.kpru.ac.th/gov-web-
2564/เพ่ือให้ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถ
ทบทวนข้อมูลได้ตลอดเวลา  
มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติการพัฒนา
เว็บไซต์ให้สอดคล้องมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ของทุก
หน่วยงานผ่านแบบฟอร์มออนไลน์  
ดังลิงค์ 
https://datastudio.google.com/rep
orting/36e4d475-4e9e-4fa4-
aeca-e611a5d0bf98  และรายงาน
ผลการด าเนินงานการพัฒนาเว็บไซต์
หน่วยงานให้สอดคล้องมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยทราบ เป็นประจ า
ทุกเดือน 
 
 

https://www.kpru.ac.th/gov-web-2564/
https://www.kpru.ac.th/gov-web-2564/
https://datastudio.google.com/reporting/36e4d475-4e9e-4fa4-aeca-e611a5d0bf98%20และรายงานผลการดำเนินงานวาระเพื่อพิจารณา%205.2
https://datastudio.google.com/reporting/36e4d475-4e9e-4fa4-aeca-e611a5d0bf98%20และรายงานผลการดำเนินงานวาระเพื่อพิจารณา%205.2
https://datastudio.google.com/reporting/36e4d475-4e9e-4fa4-aeca-e611a5d0bf98%20และรายงานผลการดำเนินงานวาระเพื่อพิจารณา%205.2


๑๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
  คณะครุศาสตร์ 

จุดที่ควรพัฒนาข้อ 1 
1. คณะครุศาสตร์เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 
หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของคณะ 
เพจของคณะ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ  
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 2 
2. โปรแกรมวิชาของคณะครุศาสตร์เผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสารทั้งในเว็บไซต์ของคณะ เพจ
ของคณะ และเพจของโปรแกรมวิชา 

คณะครุศาสตร์มีเวปไซต์ เพจสื่อสาร
กิจกรรมพร้อมบอร์ดประชาสัมพันธ์มา
โดยตลอด และมีการปรับปรุงอัพเดท
ตามกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
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100 คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 1 
1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มี
การก าหนดหัวข้อที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น 
ข้อมูลหลักสูตร บุคลากร การด าเนินงานด้าน
วิชาการ วิจัย ประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนและโครงการต่างๆ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ 
ที่คณะด าเนินการจัดขึ้น โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการท างาน มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล โดยผู้บริหาร
คณะติดตามและตรวจสอบทุกไตรมาส 
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 2 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ด าเนินการพัฒนา 
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 1 ด้านส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย  
ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่
หลากหลายมากขึ้น ดังนี้ 
1. ได้ก าหนดผู้รับบริการ (นักศึกษา 
ประชาชน) ตามพันธกิจของคณะฯ  
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการในงาน
ด้านต่างๆ ของคณะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ที่หลากหลายที่สามารถเข้าถึงกับ
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่มได้  
3.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการ
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80 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 



๑๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
เพ่ิมช่องการการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน 
Facebook / Line /E-mail / ระบบ E-
office 

ทราบจากช่องทางต่าง ๆ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ 
ระบบ E-office แฟนเพจเฟสบุ๊ค เว็ป
ไซต์  Lineกลุ่ม Twitter YouTube ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานขั้นตอนให้มีความรวดเร็ว 
ลดขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงง่ายและโปร่งใส โดยมีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานจากผู้บริหาร
คณะฯ  
5. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มา
ติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพใน
การให้บริการ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
ส าหรับจุดที่ควรพัฒนาข้อ 2 ด้าน
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน



๑๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
มากขึ้น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. คณะก าหนดประเด็นที่ต้องการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนเพ่ือให้
สามารถเข้าถึงง่ายและโปร่งใส บน
เว็บไซต์และช่องทาง สังคมออนไลน์
ต่างๆ ของคณะ ได้แก่ โครงสร้างการ
แบ่งส่วนการบริหารงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการแผนการ
จัดท างบประมาณประจ าปี แผนพัฒนา
ด้านต่างๆ ข้อมูลติดต่อของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน
สายตรงคณบดี ฯลฯ (ด าเนินการแล้ว) 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชน คือ งาน
ประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่าย
งานประชาสัมพันธ์ พัฒนาเว็ปไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ด าเนินการแล้ว) 
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการทราบ 



๑๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
รวมถึงผลงานต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้แก่ แฟนเพจเฟสบุ๊ค เว็ปไซต์ Twitter 
YouTube ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ควรรับทราบอย่างชัดเจน
และสม่ าเสมอ (ด าเนินการแล้ว) 
3. พัฒนาเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่
ทันสมัยและเอ้ือต่อการเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว (ด าเนินการแล้ว) 
4. ผู้บริหารคณะฯ ก ากับติดตามการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชน ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 1 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
แผนการปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ของหลักสูตรและคณะ ให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายไม่ซับซ้อน 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
เพ่ิมช่องการการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน 
Facebook / Line / Youtube / E-mail / 
ระบบ E-office 

 
 
1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์โดยการ
จัดท าเว็บไซต์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ยังด าเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความสอดคล้องกับ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
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100 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 



๑๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 2 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการประชาชนทุก
ครั้งก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชน  
2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
ปรับปรุงข้อมูลผลงานหรือการด าเนินงานให้
เป็นปัจจุบัน 

2.คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานหรือ
การจัดกิจกรรมของคณะผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ Facebook / Line / 
Youtube / E-mail / ระบบ E-office / 
TikTok  
3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมทางวิชาการและด้านอ่ืน ๆ  
โดยการน าเว็บไซต์คณะไปเยื่อมโยงกับ
เว็บไซต์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการลงนามความร่วมมือกับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาการจัดการ 
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 1 
1. ก าหนดผู้รับบริการ (นักศึกษา ประชาชน) 
ตามพันธกิจของคณะฯ  
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการในงานดา้น
ต่างๆ ของคณะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
3.  เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ข้อมูลและขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทาง
ต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ ระบบ 

คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการ
พัฒนาจุดที่ควรพัฒนาข้อ 1 ด้าน
ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่เข้าถึงง่าย  
ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่
หลากหลายมากขึ้น ดังนี้ 
1. ได้ก าหนดผู้รับบริการ (นักศึกษา 
ประชาชน) ตามพันธกิจของคณะฯ 
(ด าเนินการแล้ว) 
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70 คณะวิทยาการ
จัดการ 



๑๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
E-office แฟนเพจเฟสบุ๊ค เว็ปไซต์  Line IG 
Twitter YouTube ของ คณะวทิยาการจัดการ 
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานขั้นตอนให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอน
ไม่ยุ่งยาก เพ่ือให้สามารถเข้าถึงง่ายและโปร่งใส 
โดยมีการก ากับติดตามการด าเนินงานจาก
ผู้บริหารคณะฯ 
5. ประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มา
ติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 2 
1. คณะก าหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณชนเพ่ือให้สามารถเข้าถึงง่าย
และโปร่งใส บนเว็บไซต์และช่องทาง สังคม
ออนไลน์ต่างๆ ของคณะ ได้แก่ โครงสร้าง
การแบ่งส่วนการบริหารงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนการ
จัดท างบประมาณประจ าปี แผนพัฒนาด้าน
ต่างๆ ข้อมูลติดต่อของคณะวิทยาการจัดการ 

2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการในงาน
ด้านต่างๆ ของคณะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ที่หลากหลายที่สามารถเข้าถึงกับ
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่มได้ (ด าเนินการ
แล้ว) 
3.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการ
ทราบจากช่องทางต่าง ๆ ของคณะ
วิทยาการจัดการ ได้แก่ ระบบ E-office 
แฟนเพจเฟสบุ๊ค เว็ปไซต์  Lineกลุ่ม IG 
Twitter YouTube ของคณะวิทยาการ
จัดการ (ด าเนินการแล้ว) 
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานขั้นตอนให้มีความรวดเร็ว 
ลดขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงง่ายและโปร่งใส โดยมีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานจากผู้บริหาร
คณะฯ (ด าเนินการแล้ว) 
5. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของคณะ
วิทยาการจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ



๑๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน
สายตรงคณบดี ฯลฯ 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลและเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชน  
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการทราบ รวมถึงผลงาน
ต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ของคณะวิทยาการ
จัดการ ได้แก่ แฟนเพจเฟสบุ๊ค เว็ปไซต์ IG 
Twitter YouTube ของคณะวิทยาการ
จัดการควรรับทราบอย่างชัดเจน 
3. พัฒนาเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่
ทันสมัยและเอ้ือต่อการเข้าถึงได้ง่าย สะดวก 
และรวดเร็ว 
4. ผู้บริหารคณะฯ ก ากับติดตามการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชน ของคณะวิทยาการ
จัดการ ทุก 3 เดือน 
 
 
 
 
 

ความต้องการของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ (ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ) 
ส าหรับจุดที่ควรพัฒนาข้อ 2 ด้าน
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
มากขึ้น คณะวิทยาการจัดการได้มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
1. คณะก าหนดประเด็นที่ต้องการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนเพ่ือให้
สามารถเข้าถึงง่ายและโปร่งใส บน
เว็บไซต์และช่องทาง สังคมออนไลน์
ต่างๆ ของคณะ ได้แก่ โครงสร้างการ
แบ่งส่วนการบริหารงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 
แผนการจัดท างบประมาณประจ าปี 
แผนพัฒนาด้านต่างๆ ข้อมูลติดต่อของ
คณะวิทยาการจัดการ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน
สายตรงคณบดี ฯลฯ (ด าเนินการแล้ว) 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเผยแพร่ผลงาน



๑๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
 หรือข้อมูลที่สาธารณชน คือ นางสาวสุ

พัชรี ท้ายนาวา และ นายวัชรินทร์ 
ปัญญาเสน เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่าย
งานประชาสัมพันธ์ พัฒนาเว็ปไซต์คณะ
วิทยาการจัดการ (ด าเนินการแล้ว) 
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการทราบ 
รวมถึงผลงานต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ 
ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ แฟน
เพจเฟสบุ๊ค เว็ปไซต์ IG Twitter 
YouTube ของคณะวิทยาการจัดการ
ควรรับทราบอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ 
(ด าเนินการแล้ว) 
3. พัฒนาเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่
ทันสมัยและเอ้ือต่อการเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว (ด าเนินการแล้ว) 
4. ผู้บริหารคณะฯ ก ากับติดตามการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชน ของคณะ
วิทยาการจัดการ ทุก 3 เดือน 
 
 



๒๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จุดที่ควรพัฒนาข้อ 1 
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการ
ปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของ
หลักสูตรและคณะ ให้เป็นปัจจุบันและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายไม่ซับซ้อน 
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการเพ่ิม
ช่องการการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook / 
Line / Youtube / E-mail / ระบบ E-
office /บอร์ดประชาสัมพันธ์ และการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยวาจาทางโทรศัพท์และ
การพูดคุย 
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 2 
1.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการ
ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการประชาชนทุก
ครั้งก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชน และปรับปรุง
ข้อมูลผลการด าเนินงานในหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 

จุดที่พัฒนาข้อ 1  
คณะได้มีการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลการ
ให้บริการแก่หน่วยงานในเว็ปไซต์คณะ 
โดยได้จัดท าคู่มือการใช้ขอใช้บริการตาม
แบบฟอร์มการให้บริการในระบบจากรูป
แบบเดิมเป็นPDF ผู้ขอใช้บริการต้อง
ด าเนินการพิมพ์ใบขอใช้บริการกรอก
รายละเอียดและน าเสนอผู้บังคับบัญชา
ขออนุญาตใช้ เพ่ือลดขั้นตอนความ
ซับซ้อนของงาน ทางคณะจึงด าเนินการ
ปรังปรุงให้เป็นรูปแบบออนไลน์ผู้ใช้
สามารถกรอกรายละเอียดขอใช้ตาม
แบบฟอร์มและกดน าเสนอผ่านระบบ
เพ่ือรอการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  
ลดต้นทุน ลดเวลา ลดขั้นตอน ลดความ
ซับซ้อนของงาน  
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 2 
คณะฯได้วางระบบขั้นตอนการเผยแพร่
ข่าวสารข้อมูลของคณะไปยังภายนอก
และภายในโดยผ่านกระบวนการการ
กรองข้อมูลด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับน าเสนอยังหัวหน้า

ต.ค. 64 – ก.ย.
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100 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 



๒๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
สารสนเทศคณะสังเคราะห์กรองข้อมูล
ข้อเท็จจริง และร่วมแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม ข้อโต้แย้ง ก่อนน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารสู่สาธารณชน ให้เป็นปัจจุบัน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 1 
ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพ่ือให้มี
ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายมากขึ้น  
ดังนี้ 
1.จัดท า/เพิ่มเติมช่องทางประชาสัมพันธ์ 
ดังนี้  เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน
กิจกรรมพิเศษ (Event) ,กิจกรรม
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live อย่าง
ต่อเนื่อง  
2. ก าหนดหัวข้อที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธารณชนเพ่ือสามารถให้ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงง่ายเพ่ือความโปร่งใส 
เช่น บนเว็บไซต์และช่องทาง Social Media 
ต่างๆ ได้แก่  โครงสร้างการแบ่งส่วนการ
บริหารงาน ,ข้อมูลผู้บริหาร, แผนกลยุทธ์, 
แผนปฏิบัติราชการ, แผนการจัดท า
งบประมาณประจ าปี , แผนพัฒนาด้านต่างๆ 
,ข่าวประชาสัมพันธ์ ,ช่องทางการร้องเรียน

1. จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
การ Live สดผ่าน Page Facebook 
ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราภชัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด ลิ้งค์ 
https://www.facebook.com/kprum
spr  เช่น กิจกรรมแนะแนวตามโรงเรียน
ต่างๆ กิจกรรม  
2. มีหัวข้อที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธารณชนเพ่ือสามารถให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงง่ายเพื่อ
ความโปร่งใส คือ โครงสร้างการแบ่งส่วน
การบริหารงาน ,ข้อมูลผู้บริหาร, แผนกล
ยุทธ์, แผนปฏิบัติราชการ, แผนการ
จัดท างบประมาณประจ าปี , แผนพัฒนา
ด้านต่างๆ ,ข่าวประชาสัมพันธ์ ,ช่อง
ทางการร้องเรียนสายตรงคณบดี ,ช่อง
ทางการติดต่อของหน่วยงาน ในหน้าเว็บ
ไซค์ของหน่วยงาน
https://maesot.kpru.ac.th/th/ 

30 กันยายน 
2565 

80 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด 
 

https://www.facebook.com/kprumspr
https://www.facebook.com/kprumspr
https://maesot.kpru.ac.th/th/


๒๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
สายตรงคณบดี ,ช่องทางการติดต่อของ
หน่วยงาน 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ
ด าเนินงานภายใน  โดยประกอบด้วย
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัตงิาน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 
4. มีพัฒนาเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
5. ผู้มีอ านาจและคณะกรรมการบริหาร 
ก ากับติดตามการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ทุกเดือน 
6. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเว็บไซค์ 
และการประชาสัมพันธ์ 
7. ประเมินผลการด าเนินงาน และมีการ
ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานตลอดจนรวมถึงการ
ให้บริการด้านต่างๆอยู่เสมอ  เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มาติดต่อ

3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานภายใน  ดังนี้ 
1) ค าสั่งปฏิบัติงานประจ ามรภ.กพ. 
แม่สอด 
2) ค าสั่งกรรมการประจ ามรภ.กพ. 
แม่สอด 
4. มีพัฒนาเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันและมีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บริการ เข้าถึงได้ง่าย สะดวก  
และรวดเร็ว 
5. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
หัวหน้างานตามขั้นตอน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ข้อมูล ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของเว็บไซค์ ผ่านระบบออนไลน์ 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงาน และ
มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานตลอดจน
รวมถึงการให้บริการด้านต่างๆอยู่เสมอ   



๒๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
รับบริการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 2 
1. เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยฯลงใน 
Facebook ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภายใน
และภายนอก  
2. เผยแพร่กิจกรรมการบริการวิชาการ 
3. เผยแพร่งานวิจัย 
4. เผยแพร่กิจกรรมนักศึกษา 

1.เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยฯ  
กิจกรรมการบริการวิชาการ  งานวิจัย
และกิจกรรมนักศึกษาอย่างชัดเจน ลงใน
เพจ Facebook 
https://www.facebook.com/kprum
spr  และเว็บไซต์  
https://maesot.kpru.ac.th/th/ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด 

30 กันยายน 
2565 

80 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 1 
-บัณฑิตวิทยาลัยมีการปรับปรุงพัฒนาเว็ป
ไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานทั้งข้อมูลหลักสูตร ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อีกท้ังยังเพ่ิม
ช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย ได้แก่ 
Group Line/facebook ของแต่ละสาขาวิชา 
เพ่ือให้การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกขึ้น 

บัณฑิตวิทยาลัย 
1. บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการพัฒนา
และปรับปรุง website 
http://graduates.kpru.ac.th/ส าหรับ
เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ และการให้บริการต่าง ๆ 
ของบัณฑิตวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอและ
เป็นปัจจุบัน 
2. บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท ากลุ่ม
ไลน์/กลุ่มเฟสบุค สาขาวิชายุทธศาสตร์

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

100 บัณฑิตวิทยาลัย 
 

https://www.facebook.com/kprumspr
https://www.facebook.com/kprumspr
https://maesot.kpru.ac.th/th/ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร%20แม่
https://maesot.kpru.ac.th/th/ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร%20แม่
https://maesot.kpru.ac.th/th/ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร%20แม่


๒๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
การบริหารและการพัฒนาทั้งในระดับ
ปริญญาเอกและปริญญาโท 
3. บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท ากลุ่ม
ไลน์/กลุ่มเฟสบุค สาขาวิชาการบริหาร
และการพัฒนาทั้งในระดับปริญญาเอก
และปริญญาโท 

  จุดที่ควรพัฒนาข้อ 2 
-บัณฑิตวิทยาลัยส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบโดยมี
การตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนก่อนทุกครั้ง 
เพ่ือผู้รับบริการจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง 

บัณฑิตวิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ โดยผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธารณชน ผ่านเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
และเพจเฟสบุคบัณฑิตวิทยาลัย 

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

100 บัณฑิตวิทยาลัย 
 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ซึ่งได้แบ่ง
การด าเนินงานออกเป็น 6 ด้าน คือ 
    (1) ผลิตบัณฑิต คือ ภาพกิจกรรมด้าน
การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียน 

ส านักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการ
สอนให้กับผู้สอน อบรมทักษะการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ อบรมพัฒนา
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และ
เสริมสร้างทักษะความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ อาทิ อบรมการใช้งาน
ฐานข้อมูล อบรมและสอบวัดมาตราฐาน

ประจ าปี
การศึกษา  
2564 

 

100 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



๒๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
การสอน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และ
สนับสนุนด้านวิชาการ วิชาชพี การเรียน 
และการสอน ของนักศึกษาและอาจารย์ 
    (2) ศิลปวัฒนธรรม คือ ภาพกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
    (3) วิจัย คือ ภาพกิจกรรมด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 
    (4) บริการวิชาการ คือ ภาพกิจกรรมด้าน
การบริการวิชาการแก่ ชุมชน สังคม โรงเรียน 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ประกอบด้วย จังหวัด
ก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และ
จังหวัดสุโขทัย 
    (5) ผลิตและพัฒนาครู คือ ภาพกิจกรรม
ด้านการผลิต การพัฒนา ส่งเสริมครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
    (6) ด้านการบริหารจัดการ คือ ภาพ
กิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การ
บริหารงาน บริหารคน และบริหารองค์กร 
รวมไปถึงการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติแก่
บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ 
 
 

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1-4 อบรม
และสอบวัดมาตราฐานคอมพิวเตอร์ 1-
2 ทั้งยังจัดหาและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานะการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส 
อาทิ ระบบสอบวัดมาตราฐาน
คอมพิวเตอร์ ระบบสอบวัดมาตราฐาน
ภาษาอังกฤษ ระบบบทเรียนออนไลน์ 
ระบบสอบออนไลน์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมท าบุญ
และสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

 
 

ด้านวิจัย 
สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานจัดท า
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้ปฏิบัติ
และส่งผลงานตีพิมพ์หรือน าเสนอ เพ่ือ
เป็นการพัฒนางาน พัฒนาทักษะ และ
ความสามารถของบุคลากร 

 
 
 



๒๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านบริการวิชาการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ถ่ายทอดความรู้ทั้งภายในและภายนอก
องค์ และจัดกิจกรรมให้บริการชุมชนใน
ท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ภายในจังหวัดก าแพงเพชร - ตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านผลิตและพัฒนาครู 
ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมและให้
ความรู้กับบุคลากรและคณาจารย์ 
เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ การใช้
เครื่องมือส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน และอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการใช้สถานที่
เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เป็นต้น 
 



๒๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ด้านบริหารจัดการ 
ส านักวิทยบริการฯ สนับสนุนและ
ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเอง ทั้งด้าน
วิชาการและความก้าวหน้าในสายงาน
ของตนเอง โดยให้บุคลากรได้เข้าร่วม
อบรมให้ความรู้และแนวทางในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้ก้าวไปสู่ต าแหน่ง
ทางท่ีสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
      ปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าถึงง่าย  
ไม่ซับซ้อน และชัดเจน มีความหลากหลาย
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. ส ารวจช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละด้าน/บริการ 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ/
ช่องทาง การเผยแพร่ของข้อมูลในแต่ละ
ด้าน/บริการ 
3. ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ เพิ่มช่องทาง
และก าหนดช่องทางการเผยแพร่ของข้อมูล
ในแต่ละด้านให้เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และ
ชัดเจน  
4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ของหน่วยงาน 
แนวทางเสริม 
1. ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน  
2. ส่งเสริมให้หน่วยงาน ผลิตสื่อให้มีรูปแบบ
ที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

ส านักวิทยบริการฯ ปรับปรุงรูปแบบการ
เผยแพร่ข้อมูลการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
เข้าถึงง่าย  ไม่ซับซ้อน และชัดเจน มี
ความหลากหลายโดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. รวบรวมบริการของส านักวิทย 
บริการฯ ใว้ที่เดียวกัน บริการ E-Server 
เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ 
และสมาชิกห้องสมุด ได้เข้าถึงบริการได้
ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน 
2. ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้หรือ 
บริการต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
หนังสือราชการ และตอบค าถามผ่าน
ระบบออนไลน์ เพ่ือความสะดวกในการ
ได้รับข้อมูลของผู้ใช้บริการมากข้ึน 
3. ปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานให้ 
ทันสมัย อาทิ ข้อมูลบุคลากร โครงสร้าง
หน่วยงาน และอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
หรือผู้ที่ต้องการศึกษาได้รับข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันมากข้ึน 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
3. ส่งเสริมให้ผู้ดูแลหรือรับผิดชอบการ
เผยแพร่ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ให้บริการ
ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และสม่ าเสมอ 

4. สนับสนุนให้บุคลากรสร้างเนื้อหาที่ 
หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการที่มากขึ้น สะดวก 
และรวดเร็ว ทันต่อสถานะการณ์ 
สนับสนุนให้บุคลากรแต่ละฝ่ายสามารถ
ใช้ระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ แจ้งกิจกรรม และ
อ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ ภายใต้ระบบ
เดียวกันมากขึ้น 

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 1 
ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านทุกช่องทางของหน่วยงานและ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น งาน
ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานคณะ เป็นต้น 

 
1. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการในรูปแบบ 
Infographic ได้แก่  
1. การให้บริการระบบ Digital 
Transcript 
2. การให้บริการระบบขยายเวลาช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
3. การให้บริการระบบยื่นขอเป็นผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 
4. การให้บริการระบบจัดท า มคอ. 
ออนไลน์  
5. การให้บริการระบบยกเลิกรายวิชา
ออนไลน์ 

 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
100 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 



๓๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
6. การให้บริการระบบเพ่ิม-ถอนรายวิชา
ออนไลน์ 
7. ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
กลางภาคและปลายภาค 
8. ขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
9. ขั้นตอนการคืนสภาพและรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษา 
และการให้บริการอ่ืนๆ ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผ่านทุกช่องทางของหน่วยงานและ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น งาน
ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานคณะ เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนาข้อ 2 
2.  มีการจัดท าสารสนเทศในรูปแบบที่
ชัดเจนและเข้าใจง่าย เช่น Infographics 
หรือวีดีทัศน์ เป็นต้น โดยน าเสนอผ่าน
ช่องทางของหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 
2. จัดท าสารสนเทศในรูปแบบ 
Infographics หรือวีดีทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนในข้อ 1 ผ่าน
ช่องทางของหน่วยงานและหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
100 

 



๓๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

จุดที่ควรพัฒนาข้อ 1 
หน่วยงานมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงาน เช่น สายตรงผู้อ านวยการ / 
โทรศัพท์ / Facebook / Line / E-mail / 
ไปรษณีย์ / ด้วยตนเอง / Website เป็นต้น 

หน่วยงานมีการด าเนินการจัดท า
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลของ
สถาบันวิจัยฯ  เช่น ทุนสนับสนุนการ
วิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ค่าระดับต่างๆ การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหนุนเสริมทักษะนักวิจัย ดังนี้      
1. มีการจัดท าสายตรงผู้อ านวยการ 
เพ่ือร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลต่างๆ ผ่าน
เว็บไซต์หลักของสถาบันวิจัยฯ 
www.research.kpru.ac.th 
2. มีการจัดท า เพจ Facebook 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือสะดวกใน
การถามตอบปัญหาต่าง ๆ และสามารถ
ติดต่อผ่าน Messenger ส่วนตัวของ
บุคลากร 
3. มีการจัดท า Line กรุ๊ป กลุ่มนักวิจัย  
KPRU หรือ Line ส่วนตัวของบุคลากร 
4. มีการจัดท าอีเมล์ 
research@kpru.ac.th ส าหรับการถาม
ตอบ และจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายใน 
และภายนอก ตลอดจนผู้รับบริการ
สามารถแจ้งปัญหาต่าง ๆ หรือข้อมูล

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

100 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

mailto:research@kpru.ac.th


๓๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ข่าวสาร ผ่านทางช่องทางไปรษณีย์ ด้วย
ตนเอง เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนาข้อ 2 
1. หน่วยงานมีช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลมากกว่า 1 ช่องทาง 
2. หน่วยงานมีการปรับปรุงข้อมูลผลงานการ
ด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทุน
สนับสนุนการวิจัย ข้อมูลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
เป็นต้น ให้มีความเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความเป็นจริง 

1. สถาบันวิจัยฯ มีช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน มากกว่า 1 
ช่องทาง เช่น  
  (1) สายตรงผู้อ านวยการ  
  (2) โทรศัพท์  
  (3) Facebook สถาบันวิจัยและ
พัฒนา หรือ Messenger ส่วนตัวของ
บุคลากร 
  (4) Line กรุ๊ป กลุ่มนักวิจัย Kpru และ 
Line ส่วนตัวของบุคลากร 
  (5) E-mail research@kpru.ac.th  
  (6) ไปรษณีย์ 
  (7) ด้วยตนเอง  
  (8) Website เป็นต้น 
2. สถาบันวิจัยฯ มีการปรับปรุงข้อมูล
ผลงานการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ข้อมูลทุนสนับสนุนการวิจัย ข้อมูลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นต้น ให้มีความเป็น
ปัจจุบัน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ตรงตามความเป็นจริง เช่น การน าเข้า
ข้อมูลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ทุนวิจัย

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

100  

mailto:research@kpru.ac.th


๓๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
รายบุคคล เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พิจารณา ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป็นต้น 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 1 
1. พัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นตอน  
ให้มีความโปร่งใสและมีความเท่าเทียมกัน 
โดยจัดท ามาตรการด้านการให้บริการ
วิชาการ และจัดท าคู่มือการให้บริการ 
ประชาชน  
2. พัฒนาเว็บไซต์ในการเผยแพร่ ข้อมูลให้
เอ้ือต่อการเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์บนสื่อ
สังคมออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น    เฟซบุ๊ก 
ไลน์ อีเมล์และเว็บไซต์ของส านักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
ได้ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในด้าน
ต่างๆที่ผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกใช้
บริการพร้อมสอบถามข้อมูลได้ชัดเจน
และได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือง่ายต่อ
การใช้บริการ ในรูปแบบระบบออนไลน์
เพ่ิมข้ึนในช่องทางเว็บไซต์ ส านักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ 
https://asl.kpru.ac.th/main/ 
E-mail : asr.kpru2559@gmail.com 
https://www.facebook.com/KPRU.
ASR 
 

มี.ค. 2565 80 ส านักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้ 

จุดที่ควรพัฒนาข้อ 2 
1.จัดท าสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้
นักศึกษา บุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูล
การให้บริการเพ่ิมมากขึ้น 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการและ
การด าเนินงานต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
https://asl.kpru.ac.th/main/ 

มี.ค. 2565 80  

https://asl.kpru.ac.th/main/
mailto:asr.kpru2559@gmail.com
https://www.facebook.com/KPRU.ASR
https://www.facebook.com/KPRU.ASR
https://asl.kpru.ac.th/main/


๓๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม   

จุดที่ควรพัฒนาข้อ 1 
มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานผ่านทางเว็บไซด์ และเพ่ิมช่อง
ทางการติดต่อและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ได้แก่ facebook ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
,  facebook พิพิธภัณฑสถานจังหวัด
ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน ผ่านช่องออนไลน์ ดังนี้ 

- https://acc.kpru.ac.th/ 
- https://acc.kpru.ac.th/rtmu

seum 
- https://www.facebook.co

m/artandculturekpru 
https://www.facebook.com/ruant
haimuseum 

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

95 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม   

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
จุดที่ควรพัฒนาข้อ 2 
มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและ
ฐานข้อมูลก าแพงเพชรศึกษา รวมถึงข่าวสาร
การจัดกิจกรรมและการด าเนินกงานของ
ส านักผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซด์ , 
facebook 

ได้ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
งานวิจัยและฐานข้อมูลก าแพงเพชร
ศึกษา วารสาร สาร สื่อ ศิลป์ การจัด
โครงการ/กิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานภายในและภายนอก  ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ดังนี้ 

- https://acc.kpru.ac.th/ 
- https://acc.kpru.ac.th/rtmu

seum 
- https://www.facebook.co

m/artandculturekpru 
https://www.facebook.com/ruant
haimuseum 

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

95 

https://acc.kpru.ac.th/
https://acc.kpru.ac.th/rtmuseum
https://acc.kpru.ac.th/rtmuseum
https://www.facebook.com/artandculturekpru
https://www.facebook.com/artandculturekpru
https://www.facebook.com/ruanthaimuseum
https://www.facebook.com/ruanthaimuseum
https://acc.kpru.ac.th/
https://acc.kpru.ac.th/rtmuseum
https://acc.kpru.ac.th/rtmuseum
https://www.facebook.com/artandculturekpru
https://www.facebook.com/artandculturekpru
https://www.facebook.com/ruanthaimuseum
https://www.facebook.com/ruanthaimuseum


๓๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
ดังนี้ 
1. ส ารวจช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละด้าน 
2. ประชุมหัวหน้างานเพื่อก าหนดหัวข้อการ
เผยแพร่ที่สาธารณชนต้องรับรู้และเข้าถึงง่าย 
3. ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์มีข้อมูลที่
ชัดเจน  
4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ของหน่วยงาน 

1. มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละด้าน ผ่านทาง
เว็บไซต์สายตรงผู้บริหารและทางเว็บไซต์
หน่วยงาน https://ga.kpru.ac.th/ 
2. ประชุมหัวหน้างานเพื่อก าหนดหัวข้อ
การเผยแพร่ที่สาธารณชนต้องรับรู้และ
เข้าถึงง่าย 
3. ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์มีข้อมูลที่
ชัดเจน https://ga.kpru.ac.th/ 
 

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

80 กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 

ด้านการร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ  
 
 
 

1. เพ่ิมช่อง
ทางการติดต่อ 
หรือมีช่องทางให้
ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการ
ทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
2. สร้างช่อง
ทางการ
ร้องเรียน  

1. จัดให้มีระบบและช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ สะดวก และรวดเร็ว นอกจากช่องทางเดิม
ที่มีอยู่แล้ว เช่น จุดบริการร้องเรียนด้วย QR 
Code ผ่านระบบออนไลน์เพ่ือให้มีช่องทาง  
ที่ประชาชนสามารถร้องเรียนและติดตามผล
ค าร้องได้ มีประวัติการยื่น ค าร้อง และมี
ระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ได้ 
2. จัดตั้งคณะกรรมการกลางการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จัดท า
ระบบและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต โดยมีช่องทางต่าง ๆ 
จ านวน 6 ช่องทาง และได้มีการจัดท า 
QR Code และโปสเตอร์เส้นทางการ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
ติดประกาศไว้ ณ บริเวณบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
และอ านวยการ (อาคาร 14) 

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

80 ผู้รับผิดชอบหลัก 
กรรมการ O29-
O31  
กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 
ดร.มะลิวัลย์   
รอดก าเหนิด 
 



๓๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
การติดตามผล
การร้องเรียน 
และสร้างความ
มั่นใจในการ
จัดการ 
การทุจริต 
ตลอดจนปกป้อง
ผู้กระท าการ
ร้องเรียน โดย
หากพบการ
ทุจริตใน
หน่วยงาน 

3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน 
ชี้แจงการร้องเรียนเรื่องทุจริต การให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบในรูปแบบ One Page Summary 
Infographic ที่เข้าใจง่าย สะดวก และมี
แหล่งข้อมูลที่สามารถดูรายละเอียดผ่านทาง
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
4. จัดท าสถิติเรื่องร้องเรียน และจ านวนเรื่อง
ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการทุจริตเผยแพร่ 

2. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกหน่วยงาน 
3. จัดท าสถิติเรื่องร้องเรียน และจ านวน
เรื่องท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาการทุจริต
เผยแพร่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย 
https://www.kpru.ac.th/img-kpru-
management-claim/031.pdf 

3. แก้ไขปัญหา
การทุจริตใน
หน่วยงานของ
ท่านอย่างจริงจัง 
4. เพิ่มมาตรการ
ส่งเสริมให้
หน่วยงานของ
ท่านมีการ
ด าเนินการเฝ้า
ระวังการทุจริต
ตรวจสอบการ

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรม คุณธรรม และ
การลงโทษทางวินัยแก่บุคลากร 
2. จัดท าคู่มือการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
3. กิจกรรมส่งเสริมการเฝ้าระวังการทุจริต 
ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย
ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
บุคคลที่สนใจ 
4. มีหน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่เฝ้า
ระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริตการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีการเผยแพรร่ะเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศประมวลจริยธรรมไว้ที่เว็บไซต์
หลักของมหาวิทยาลัยฯ 
https://ga.kpru.ac.th/laws/ 
2. อยู่ระหว่างการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมาจัดท าเป็นคู่มือในการ
เผยแพร่ 
3. มีกิจกรรมถ้อยแถลงการณ์แสดง
เจตจ านงสุจริตผู้บริหารระดับสูงคน
ปัจจุบันเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการเฝ้าระวัง

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

70  

https://ga.kpru.ac.th/laws/


๓๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ทุจริต และ
ลงโทษทางวินัย
อย่างจริงจังเมื่อ
พบการทุจริต 

5. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการเฝ้าระวัง
การทุจริตในรูปแบบ One Page Summary 
Infographic บนหน้าเว็บไซต์หลัก และ Line 
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
https://www.kpru.ac.th/itakpru20
22.php 
4. หน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่เฝ้า
ระวังและตรวจสอบการทุจริตการ
ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 

 5. ส่งเสริมให้มี
การน าผลการ
ตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ
ทั้งภายในและ
ภายนอก
หน่วยงานไป
ปรับปรุงการ
ท างานเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริตใน
หน่วยงาน 

ผลการตรวจสอบภายใน  
ท่านอธิการบดีได้มีการสั่งการให้หน่วยรับ
ตรวจน าผลการตรวจสอบภายใน และ
ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต 
และให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการ
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยฯและหน่วย
ตรวจสอบภายในทราบ 
ผลการตรวจสอบของ สตง. 
มหาวิทยาลัยฯ ได้น าผลการตรวจสอบของ 
สตง. มาปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต โดยได้มีการประชุมผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่
งานพัสดุที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ปรับปรุงการกรอกข้อมูลในระบบ GFMIS 
เกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 

การตรวจสอบภายใน  
หน่วยตรวจสอบภายใน เสนอรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี  โดยท่านอธิการบดี
รับทราบและมีการสั่งการให้หน่วยรับ
ตรวจน าผลการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาไป
ด าเนินการท าแผนการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต และ
ให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วย
ตรวจสอบภายในให้มหาวิทยาลัยฯและ
หน่วยตรวจสอบภายในทราบ 
การตรวจสอบของ สตง. 
ปีงบประมาณ 2565 มีการประชุม
ร่วมกันระหว่าง สตง.และมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565            

ปีงบประมาณ 
2565 

50 ผู้รับผิดชอบหลัก 
กรรมการ O36-
O37  
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 



๔๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
2. แยกรายได้ค่าใช้จ่ายของบัญชีเงินฝาก
ถอนคืน 

เพ่ือรับทราบข้อตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้น าผลการ
ตรวจสอบของ สตง. ประชุมร่วมกันกับ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี 
เจ้าหน้าที่งานพัสดุที่เก่ียวข้อง 
ด าเนินการ เพื่อด าเนินการแก้ไขและ
ปรับปรุงตามข้อเสนอและข้อตรวจพบ
ของ สตง. 

ด้านการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

1. เพิ่มมาตรการ
ก ากับติดตาม
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานในการ
ท างานอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่
ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล 
2. ส่งเสริมการ
ท างานที่ค านึงถึง
ประโยชน์ของ
ประชาชนและ
ส่วนรวมเป็น

1. จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกของความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการท างาน
อย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 
2. อธิการบดีและทีมผู้บริหารในระดับต่าง ๆ 
ประกาศเจตจ านงการบริหารงานและ
นโยบายการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตฯ 
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบโดยทั่ว
กัน ผ่านการประชุม หนังสือบันทึกข้อความ 
หรือสื่อต่าง ๆ  
3. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือ
ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการท างานของบุคลากร 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ “ปรับ
ความคิดและคุณธรรมน าสู่การพัฒนา”
ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯทั้งที่ตั้งและออนไลน์ เมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม 2565  
2. อธิการบดีจัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง 
การแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการ
บริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาลต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
ต่อคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ

รอบ 6 เดือนแรก 90 ผู้รับผิดชอบหลัก 
กรรมการ O25-
O28 และ O38 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชัชชัย 
พวกดี 
งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ 
นางสาวสุนันท์  
แหวนประดับ 



๔๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 
3. พึงให้
ความส าคัญกับ
การพัฒนา
พฤติกรรมการ
มุ่งเน้นผลส าเร็จ
ของงาน การให้
ความส าคัญกับ
งานมากกว่าธุระ
ส่วนตัว และ
ความพร้อม
รับผิดชอบหากมี
ความผิดพลาด
เกิดจากตนเอง
ของบุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่านมากขึ้น 

4. จัดตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
5. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
สร้างระบบการรายงานผลการร้องเรียนเป็น
ประจ าทุกเดือน 
6. เผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติงาน 
7. ยกย่องและชมเชยผู้ปฏิบัติงานดีเด่นที่
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน เสียสละ 
และมีจิตอาสา  
8. จัดกิจกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน 
การให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระ
ส่วนตัว และความพร้อมรับผิดชอบหากมี
ความผิดพลาดเกิดจากตนเอง เช่น กิจกรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
9. รับทราบประกาศเจตจ านงการบริหารงาน
และนโยบายการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตฯ 

ประชาชน โดยการจัดท าบันทึกข้อความ
แจ้งเวียนไปถึงหน่วยงานเพ่ือถ่ายทอด
เจตนารมณ์ ผ่านระบบสารสนเทศ E-
office Automatic และประกาศถ้อย
แถลงเจตจ านงการบริหารด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตของอธิการบดีคนปัจจุบัน
ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียของ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านัก
บริการวิชาการและจัดหารายได้ บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
กองพัฒนานักศึกษา 
https://www.kpru.ac.th/  
การให้บริการแต่ละหน่วยงาน 
4. มีคณะกรรมการโดยคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
หัวหน้างานแต่ละหน่วยงานติดตามการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และประเมิน
พฤติกรรม 

https://www.kpru.ac.th/


๔๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
5. มีการเพ่ิมช่องทางร้องเรียนพฤติกรรม
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdjqB1S8PLI6rnZ9CHR
gcKF0fMorOtFNus4sc4QB23uUpi
4rw/viewform 
6. มีการเผยแพร่มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
https://www.kpru.ac.th/files/manual-
coi-kpru-2018.pdf 
7. ได้รับยกย่องและชมเชยที่ค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชน และมีจิตอาสา
ในการอ านวยความสะดวกในการเป็น
โรงพยาบาลสนามในยุคของการแพร่เชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 จากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
8. กิจกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ  
จัดไตรมาสสาม 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqB1S8PLI6rnZ9CHRgcKF0fMorOtFNus4sc4QB23uUpi4rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqB1S8PLI6rnZ9CHRgcKF0fMorOtFNus4sc4QB23uUpi4rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqB1S8PLI6rnZ9CHRgcKF0fMorOtFNus4sc4QB23uUpi4rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqB1S8PLI6rnZ9CHRgcKF0fMorOtFNus4sc4QB23uUpi4rw/viewform
https://www.kpru.ac.th/files/manual-coi-kpru-2018.pdf
https://www.kpru.ac.th/files/manual-coi-kpru-2018.pdf


๔๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
 4. ส่งเสริมกลไก

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
ตามระดับ
คุณภาพของ
ผลงานอย่าง
ถูกต้อง 

1. การทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมและเผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน  
2. ชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และ
หัวหน้างานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมิน
โดยเน้นการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ความเป็นจริง  

1. มีการประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีส่วน
ร่วมและเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ
โดยทั่วกัน https://e-
par.kpru.ac.th/?page_id=8&lang=T
H&fbclid=IwAR3i0N7RfzjMMHr_2X
D6tUHALnPTKhlZ1RRFms1rwZA5
sGGATXQInF2vARU 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

100  

5. พัฒนา
กระบวนการ
คัดเลือก 
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
การศึกษา 
ดูงานหรือการให้
ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม 

1. หน่วยงานจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้
เข้ารับการฝึกอบรม /หลักเกณฑ์การประเมิน
เข้าสู่ต าแหน่งฯ /หลักเกณฑ์การให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรมและมีแหล่งข้อมูล
ที่สามารถเรียกดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
เว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการสื่อสาร
เชิงรุกและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
2. ทบทวนแนวปฏิบัติการคัดเลือกฝึกอบรม 
การให้ทุนศึกษาต่อและเส้นทางความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของบุคลากร  
3. ประกาศเผยแพร่ผู้ได้รับทุนการศึกษา 
ผ่านเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยฯแจ้งมาตรการให้
หน่วยงานจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม /หลักเกณฑ์การ
ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งฯ /หลักเกณฑ์การ
ให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรมและมี
แหล่งข้อมูลที่สามารถเรียกดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้
เกิดการสื่อสารเชิงรุกและสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม 
2. ทบทวนแนวปฏิบัติการคัดเลือก
ฝึกอบรม การให้ทุนศึกษาต่อและเส้นทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร  
3. ประกาศเผยแพร่ผู้ได้รับทุนการศึกษา 
ผ่านเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

100 



๔๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
https://ga.kpru.ac.th/laws/ 

 6. ให้ตรวจสอบ
ว่าบุคลากร 
ในหน่วยงานของ
ท่านปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อทั่ว ๆไป 
กับผู้มาติดต่อที่
รู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่า
เทียมกันมาก
น้อยเพียงใด 

1. ให้มีการประเมินความพึงพอใจ ณ จุด
บริการ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การ
ประเมินผลผ่าน QR Code และรายงานผล
การประเมินให้ผู้บริหารได้ทราบ รวมทั้ง
เผยแพร่ผลการประเมินในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
2. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมการ
ให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน 

1. หน่วยงานที่ให้บริการ มีการจัดท า 
QR Code ให้ผู้รับบริการประเมินหลัง
เสร็จสิ้นการติดต่อราชการเป็นประจ า 
2. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรม
การให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdjqB1S8PLI6rnZ9CHR
gcKF0fMorOtFNus4sc4QB23uUpi
4rw/viewform 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 
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7. ส่งเสริมให้มี
การมอบหมาย
งานตาม
ต าแหน่งหน้าที่
จาก
ผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม 

1. จัดกิจกรรมทบทวน job description 
ของผู้ปฏิบัติงานและแจ้งให้ผู้บริหารทราบ
เพ่ือให้ผู้บริหารมอบหมายงานได้ตรงกับ
ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
2. ผู้บริหารตรวจสอบการมอบหมายงานตาม
ต าแหน่งหน้าที่อย่างเป็นธรรมและสอดคล้อง
กับภาระงานผ่านระบบส านักงานอัตโนมัติ E-
Office  
 

1. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีการ
มอบให้หัวหน้างานด าเนินการทบทวน 
job description ของผู้ปฏิบัติงานและ
รายงานให้มหาวิทยาลัยฯทราบ 
2. มีการแจ้งมอบหมายงานผู้บริหารเมื่อ
ผู้บริหารไม่อยู่เพ่ือให้งานสามารถส าเร็จ
ลุล่วงอย่างต่อเนื่อง โดยเลขานุการจะ
เป็นผู้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ทุกหน่วยงานทราบ 
 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqB1S8PLI6rnZ9CHRgcKF0fMorOtFNus4sc4QB23uUpi4rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqB1S8PLI6rnZ9CHRgcKF0fMorOtFNus4sc4QB23uUpi4rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqB1S8PLI6rnZ9CHRgcKF0fMorOtFNus4sc4QB23uUpi4rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqB1S8PLI6rnZ9CHRgcKF0fMorOtFNus4sc4QB23uUpi4rw/viewform


๔๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
3. ทบทวนประเด็นการประเมินภาวะผู้น า
ของผู้บริหารให้มีเรื่องของการมอบหมายงาน
อย่างเป็นธรรม 
4. จัดกิจกรรมนักบริหารรุ่นใหม่ 

3. การทบทวนประเด็นการประเมิน
ภาวะผู้น าในเรื่องการมอบหมายงาน
อย่างเป็นธรรม จะทบทวนในปีถัดไป 
เนื่องจากป ี2565 ได้ท าการประเมิน
เสร็จสิ้นแล้ว 
4. อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดกิจกรรม
นักบริหารรุ่นใหม่ในรอบ 6 เดือนหลัง 

ด้านทรัพย์สินของราชการ 1. เพิ่มมาตรการ
ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว  
กลุ่มพวกพ้อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
มีการอ านวยความสะดวกในการยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
โดยมีกระบวนการขั้นตอน การขออนุญาต 
ที่ชัดเจนและสะดวก พร้อมทั้งมีการจัดท า
มาตรการ/แนวทางต่าง ๆ ดังนี้  
1. จัดท าบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่
สามารถให้ยืมและบริการได้ 
2. งานพัสดุออกแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
3. ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้ยืมทรัพย์สิน
และระยะเวลา 
4. คณะ/หน่วยงานแจ้งผู้ขอใช้บริการในการ
ให้ยืมทรัพย์สิน 
 

1. จัดท าบัญชีทรัพย์สินของพัสดุ
ส่วนกลางและของแต่ละหน่วยงานที่
สามารถให้ยืมและบริการได้  
โดยพัสดุส่วนกลางได้เผยแพร่ผ่านเว็ป
ไซต์ 
https://pcm.kpru.ac.th/contents/F
liedownload/list.pdf 
2. งานพัสดุออกแบบฟอร์มการยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยพัสดุ
ส่วนกลางสามารถติดต่อได้ที่งานพัสด
และได้เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ 
https://pcm.kpru.ac.th/contents/F
liedownload/format.pdf  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้บริการ  
3. ก าหนดวิธีการขั้นตอนการให้ยืม

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

100 ผู้รับผิดชอบหลัก 
งานพัสดุ กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 
นางสาวเกศกนก  
ไทยแท้ 
 
หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการจัดท า
มาตรการ 
และให้ข้อมูล 
คณะ/สถาบัน/
ส านัก/กอง 



๔๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
5. หน่วยงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน
หลังการคืนจนถึงการตอบกลับไปยังผู้ขอใช้
บริการ 
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
ทรัพย์สินของราชการ 

ทรัพย์สินและระยะเวลา เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์  
https://pcm.kpru.ac.th/?page_id= 
207&lang=TH 
4. คณะ/หน่วยงานแจ้งผู้ขอใช้บริการใน
การให้ยืมทรัพย์สิน 
5. ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและ
ก าหนดในแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สิน 
ในการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน
หลังการคืนและแจ้งตอบกลับไปยังผู้ขอ
ใช้บริการ 
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริการให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ 
ทุกครั้งที่มีการขอใช้บริการ 
7. กองกลางจะสรุปผลการประเมินแจ้ง
ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของ
ขั้นตอนการขออนุญาตการยืมทรัพย์สิน
ของราชการ 

2. ส่งเสริมการ
ให้ความรู้
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของ

งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
จัดท าประกาศหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องเผยแพร่

1.งานพัสดุ เผยแพร่เอกสาร ขั้นตอน
การยืมทรัพย์สิน ผ่านเว็บไซต์ 
https://pcm.kpru.ac.th/ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ขอใช้บริการ 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

100 



๔๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานของ
ท่านในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานพร้อมทั้ง
ขั้นตอนการขออนุญาตอย่างชัดเจน 

2.เจ้าหน้าที่พัสดุอธิบายขั้นตอนการยืม
ทรัพย์สิน และการใช้งานก่อนยืมทุกครั้ง 
3.ผู้ขอใช้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดและข้ันตอนอย่างชัดเจน
แล้วจึงลงนามขอใช้บริการตามข้ันตอน 

3. เพิ่มการ
อ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ท่าน 

1.การเพ่ิมการอ านวความสะดวก
เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ กรณี เป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถ
อนุญาตให้ยืมได้ทันทีท่ีกรอกความ
ประสงค์ขอยืม โดยไม่ต้องรออนุมัติ 
2.กรณี เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ให้มีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นผู้
ค าประกันหรือลงนามยืมแทน จะ
สามารถอนุญาตให้ยืมได้ทันทีที่ยื่นความ
ประสงค์ 
หากไม่เป็นตามเงื่อนไข จะอนุญาตให้ยืม
ได้เมื่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งการ 
3.กรณี เป็นบุคคลภายนอก หรือ
หน่วยงานราชการ ให้มีหนังสือขอ
อนุญาตถึงหัวหน้าส่วนราชการ และจะ

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

100  



๔๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการให้ยืมเมื่อหัวหน้าส่วนราชการ
อนุมัติสั่งการแล้ว 

4. เพิ่มการ
ก ากับติดตาม ถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงาน 
ของท่าน 

ก าหนดเจ้าหน้าที่ในการดูแลการยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการพร้อมกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มให้ครบถ้วนเพื่อก ากับติดตามการ
ขอยืมและการคืนทรัพย์สินของทางราชการ 

ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ก ากับติดตามการดูแลการยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
การยืมคืนและสภาพทรัพย์สิน 
หลังคืนแล้ว 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

100 

5. เพิ่มการ
ก ากับติดตามถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่านต้องมีการ
ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

1.ก าชับ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารการขอยืมทรัพย์สิน
ก่อนอนุญาตให้ยืมต้องถูกต้องตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
2.มีการก าหนดผู้รับผิดชอบกรองเรื่อง
ตามล าดับการบังคับบัญชา 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

100 



๔๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านทรัพย์สินของราชการ 1. เพ่ิมมาตรการ

ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว  
กลุ่มพวกพ้อง 

คณะครุศาสตร์ 
1. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
2. จัดท าประกาศเกี่ยวกับแนวทางการการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

 

คณะครุศาสตร์ 
ได้ด าเนินการเพิ่มมาตรการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว  และกลุ่มพวกพ้อง 
โดยก าหนดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ได้จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของคณะ 
ที่สามารถให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่
รับผิดชอบในการบันทึกการยืม – คืน
ทรัพย์สินของทางคณะ โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันก ากับดูแลก่อน
และหลังยืม - คืน  (ด าเนินการแล้ว) 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออก
แบบฟอร์มการยืมคืนวัสดุและครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก (ด าเนินการแล้ว) 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

100 คณะครุศาสตร์ 
 

2. ส่งเสริมการ
ให้ความรู้
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของ
หน่วยงานของ

1. จัดท าประกาศเกี่ยวกับแนวทางการการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
2. จัดอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติของการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องแต่บุคลากรคณะครุศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ 
ได้ด าเนินการเพิ่มมาตรการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว  และกลุ่มพวกพ้อง 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

100 



๕๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ท่านในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

 โดยก าหนดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ได้จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของคณะ 
ที่สามารถให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่
รับผิดชอบในการบันทึกการยืม – คืน
ทรัพย์สินของทางคณะ โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันก ากับดูแลก่อน
และหลังยืม - คืน  (ด าเนินการแล้ว) 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออก
แบบฟอร์มการยืมคืนวัสดุและครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก (ด าเนินการแล้ว) 
ทั้งทรัพยฺสินและห้องปฎิบัติการต่างๆ 
ผ่าน คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าช่อง 
และแม่บ้านตามล าดับ 

3. เพ่ิมการ
อ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ

1. จัดท าใบขอยืม-คืนพัสดุของคณะ ใน
รูปแบบออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของคณะ 
และเพจของคณะครุศาสตร์ 
2. จัดท าป้ายชื่อ-นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฝ่ายพัสดุที่หน้า
เว็บไซต์คณะ และเพจของคณะ 

คณะครุศาสตร์ 
ได้ด าเนินการเพิ่มมาตรการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว  และกลุ่มพวกพ้อง 
โดยก าหนดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

100 



๕๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 
ของท่าน 

1. ได้จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของคณะ 
ที่สามารถให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่
รับผิดชอบในการบันทึกการยืม – คืน
ทรัพย์สินของทางคณะ โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันก ากับดูแลก่อน
และหลังยืม - คืน  (ด าเนินการแล้ว) 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออก
แบบฟอร์มการยืมคืนวัสดุและครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก (ด าเนินการแล้ว) 
ทั้งทรัพย์สินและห้องปฎิบัติการต่างๆ 
ผ่าน คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าหน้อง 
และแม่บ้านตามล าดับ 

4. เพ่ิมการ
ก ากับติดตาม ถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 

1. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
2. จัดท าแนวทางการยืม-คืนพัสดุ และ
มาตรการการรับผิดชอบความเสียหายของ
พัสดุ 
3. จัดท าระบบยืม-คืนพัสดุของคณะออนไลน์ 

คณะครุศาสตร์ 
ได้ด าเนินการเพิ่มมาตรการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว  และกลุ่มพวกพ้อง 
โดยก าหนดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

100 



๕๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่าน 

4. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฝ่ายพัสดุก ากับ
ติดตามการยืม-คืน (ตามระยะเวลาที่ก าหนด) 
5. รายงานการยืม-คืน (ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
คืน) ทางไลน์ของคณะ  

1. ได้จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของคณะ 
ที่สามารถให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่
รับผิดชอบในการบันทึกการยืม – คืน
ทรัพย์สินของทางคณะ โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันก ากับดูแลก่อน
และหลังยืม - คืน  (ด าเนินการแล้ว) 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออก
แบบฟอร์มการยืมคืนวัสดุและครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก (ด าเนินการแล้ว) 
ทั้งทรัพย์สินและห้องปฎิบัติการต่าง 
ผ่าน คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าหน้อง 
และแม่บ้านตามล าดับ 

5. เพ่ิมการ
ก ากับติดตามถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 

1. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
2. จัดท าแนวทางการยืม-คืนพัสดุ และ
มาตรการการรับผิดชอบความเสียหายของ
พัสดุ 

คณะครุศาสตร์ 
ได้ด าเนินการเพิ่มมาตรการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว  และกลุ่มพวกพ้อง 
โดยก าหนดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

100 



๕๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่านต้องมีการ
ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

3. จัดท าระบบยืม-คืนพัสดุของคณะออนไลน์ 
(ผู้ยืมจะต้องลงนามให้ครบถ้วน) 
4. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฝ่ายพัสดุก ากับ
ติดตามการยืม-คืน (ตามระยะเวลาที่ก าหนด) 
5. รายงานการยืม-คืน (ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
คืน) ทางไลน์ของคณะ 

1. ได้จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของคณะ 
ที่สามารถให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่
รับผิดชอบในการบันทึกการยืม – คืน
ทรัพย์สินของทางคณะ โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันก ากับดูแลก่อน
และหลังยืม - คืน  (ด าเนินการแล้ว) 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออก
แบบฟอร์มการยืมคืนวัสดุและครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก (ด าเนินการแล้ว) 
ทั้งทรัพย์สินและห้องปฎิบัติการต่างๆ 
ผ่าน คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าหน้อง 
และแม่บ้านตามล าดับ 

ด้านทรัพย์สินของราชการ 1. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดท า
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ/ขอยืมทรัพย์สิน
ของคณะ  และมีแนวปฏิบัติในการยืม
ทรัพย์สินของคณะฯ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ด าเนินการเพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว  และกลุ่มพวกพ้อง 
โดยก าหนดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1  ปีงบประมาณ 
(1  ตุลาคม  64-

30  กันายน  
65) 

80 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 



๕๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
การน าไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว  
กลุ่มพวกพ้อง 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดท า
สมุกทะเบียน  หรับการยืมทรัพย์สิน  วัสดุ
อุปกรณ์  ภายในคณะ  เพ่ือความสะดวกใน
การจัดเก็บทรัพย์สิน 

1. ได้จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของคณะ 
ที่สามารถให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่
รับผิดชอบในการบันทึกการยืม – คืน
ทรัพย์สินของทางคณะ โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันก ากับดูแลก่อน
และหลังยืม - คืน  (ด าเนินการแล้ว) 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออก
แบบฟอร์มการยืมคืนวัสดุและครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก (ด าเนินการแล้ว) 
3. ประชาสัมพันธ์หรือมีช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินของคณะที่สามารถ
ยืมคืนและให้บริการขั้นตอนแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนให้กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกรับทราบ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
4. คณะก าหนดแนวทางการปฏิบัติ 
ขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและ
ระยะเวลา รวมถึงข้อก าหนดต่างๆ ใน
การยืมทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภายในและภายนอก
(ด าเนินการแล้ว) 



๕๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ 
ด าเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการในการ
ให้ยืมทรัพย์สิน คือ โดยมีแบบฟอร์มใน
การยืม-คืนและมอบหมายให้เจ้าน้าที่
และแม่บ้านช่วยกันก ากับดูแล  
(ด าเนินการแล้ว) 
6. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ ใน
การติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลบริการ 
ชี้แจงขั้นตอนการใช้งาน ตรวจสอบ
สภาพของทรัพย์สินก่อนใช้-หลังการคืน
และก ากับติดตามการยืม-คืนแก่ผู้ขอใช้
บริการกับผู้บริการโดยตรง  
(ด าเนินการแล้ว) 
7. เสนอผู้บริหารคณะอนุญาตการยืม
การยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ  
(โดยจัดท าแบบฟอร์ม ยืม-คืน) 
8. รายงานผลการประเมินการยืมคืน
ทรัพย์สินให้ผู้บริหารทราบ  
(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 



๕๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
9. มีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริการให้ยืมคืนและบริการทรัพย์สินจาก
ผู้ขอใช้บริการ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
10. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการ
ยืมคืนและบริการทรัพย์สินของราชการ 
(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

2. ส่งเสริมการ
ให้ความรู้
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของ
หน่วยงานของ
ท่านในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินตาม
แบบฟอร์ม 
 2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ชี้
แนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินและ
แบบฟอร์มในที่ประชุมรับทราบ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ/
ขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องแก่บุคลากรคณะฯ ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่าง ๆ (ก าลังด าเนินการ) 

  

3. เพ่ิมการ
อ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงานใน

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มีการจัดท าตารางกการใช้ทรัพย์สิน  เช่น  
การใช้ห้องประชุม/ห้องเรียนร่วม/
ห้องสัมมนา  
2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มีการจัดท าสมุดยืม-คืนโดยแบ่งเป็นประเภท
วัสดุ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ด าเนินการเพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว และกลุ่มพวกพ้อง 
โดยก าหนดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ได้จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของคณะ 
ที่สามารถให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้ง

  



๕๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน 
ของท่าน 

มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่
รับผิดชอบในการบันทึกการยืม – คืน
ทรัพย์สินของทางคณะ คือ มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่และแม่บ้านช่วยกันตรวจสอบ
และให้บริการการยืม-คืน (ด าเนินการ
แล้ว) 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออก
แบบฟอร์มการยืมคืนวัสดุและครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก (ด าเนินการแล้ว) 
3. ประชาสัมพันธ์หรือมีช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินของคณะที่สามารถ
ยืมคืนและให้บริการขั้นตอนแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนให้กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกรับทราบ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
4. คณะก าหนดแนวทางการปฏิบัติ 
ขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและ
ระยะเวลา รวมถึงข้อก าหนดต่างๆ ใน
การยืมทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภายในและภายนอก
(ด าเนินการแล้ว) 

4. เพ่ิมการ
ก ากับติดตาม ถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่าน 
5. เพ่ิมการ
ก ากับติดตามถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่านต้องมีการ
ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เพ่ิมแบบฟอร์มการยืมทรัพย์ โดยมีให้มีเบอร์
ติดต่อเพ่ือก ากับติดตาม และจัดท าสรุป
รายงานการขอใช้/ขอยืมทรัพย์สินของคณะ 
ฯ เป็นรายไตรมาสเสนอผู้บริหารคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดท า
การก ากับติดตามการคืนทรัพย์สินเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยการจัดท าบันทึกข้อความ
ถึงบุคลากรที่ขอยืมทรัพย์สินในการติดตาม 

 

  



๕๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ 
ด าเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการในการ
ให้ยืมทรัพย์สิน คือ เจ้าหน้าที่และ
แม่บ้าน  (ด าเนินการแล้ว) 
6. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ ใน
การติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลบริการ 
ชี้แจงขั้นตอนการใช้งาน ตรวจสอบ
สภาพของทรัพย์สินก่อนใช้-หลังการคืน
และก ากับตดิตามการยืม-คืนแก่ผู้ขอใช้
บริการกับผู้บริการโดยตรง  
(ด าเนินการแล้ว) 
7. เสนอผู้บริหารคณะอนุญาตการยืม
การยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ 
8. รายงานผลการประเมินการยืมคืน
ทรัพย์สินให้ผู้บริหารทราบ (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 
9. มีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริการให้ยืมคืนและบริการทรัพย์สินจาก
ผู้ขอใช้บริการ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
10. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการ



๕๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ยืมคืนและบริการทรัพย์สินของราชการ 
(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

ด้านทรัพย์สินของราชการ 1. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว  
กลุ่มพวกพ้อง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ด าเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการขอใช้/ 
ขอยืมทรัพย์สินของคณะ ฯ โดยเพิ่ม
มาตรการก ากับดูแลตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของคณะ ที่
สามารถให้ยืมคืนและบริการได้ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่ดูแล
ทรัพย์สินคณะให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนด
แนวปฏิบัติและข้ันตอน ระยะเวลา 
ข้อก าหนดของทรัพย์สินแต่ละรายการ การ
ให้ยืมคืนทรัพย์สินและบริการไป 

1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ด าเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มของการ
ขอใช้บริการทรัพย์สินของคณะ โดยใน
แบบฟอร์มให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
ส านักงานเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ
รายการของทรัพย์สิน และมอบหมาย
ผู้ดูแลก ากับติดตามอย่างชัดเจน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดท าทะเบียนของรายการทรัพย์สินที่
คณะมีไว้ให้บริการแก่บุคลากรโดยใน
แบบฟอร์มให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
ส านักงานเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ
และมอบหมายผู้ดูแลก ากับติดตามอย่าง
ชัดเจน  
3.คณะไดจัดท าขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
ของการยืมคืนทรัพย์สินลงไว้ใน
แบบฟอร์มของการขอใช้บริการ 

ตลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

100 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

2. ส่งเสริมการ
ให้ความรู้
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของ

1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขอใช้/
ขอยืมทรัพย์สินของคณะ ฯ ผ่านที่ประชุม
บุคลากรของคณะ ฯ 

1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มี
การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขอ
ใช้/ขอยืมทรัพย์สินของคณะ ฯ แก่
บุคลากรภายในโดยการอัพโหลด

ตลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

100 



๖๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานของ
ท่านในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 
 
 

2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท า
การประชาสัมพันธ์หรือช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลทรัพย์สินของคณะที่สามารถยืมคืนและ
ให้บริการขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกคณะรับทราบ
ผ่านเว็บไซต์คณะ ฯ  

แบบฟอร์มการขอยืมทรัพย์สินของคณะ 
ฯ และแนวปฏิบัติขึ้นเว็บไซต์ของคณะ
และให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่บุคลากร
ภายในคณะโดยเจ้าหน้าที่ประจ า
ส านักงานคณบดี 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
จัดท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทรัพย์สิน
ของคณะที่สามารถยืมคืนและให้บริการ
ขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกให้
รับทราบผ่านเว็บไซต์คณะ ฯ 

3. เพ่ิมการ
อ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 
ของท่าน 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
จัดท าปฏิทินการขอใช้บริการอาคารและ
สถานที่ เช่น ห้องประชุม ห้องสัมมนา เป็น
ต้น เผยแพร่ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการขอใช้
บริการ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนใน
การจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ยืม/คืนทรัพย์สินของคณะ ฯ 

1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
จัดท าปฏิทินการขอใช้บริการอาคารและ
สถานที่ เช่น ห้องประชุม ห้องสัมมนา 
เป็นต้น เผยแพร่ให้แก่บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการ
ขอใช้บริการให้รับทราบผ่านเว็บไซต์
คณะ ฯ 
 

ตลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

50 



๖๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
 4. เพ่ิมการ

ก ากับติดตาม ถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงาน 
ของท่าน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดท า
สรุปรายงานการขอใช้/ขอยืมทรัพย์สินของ
คณะ ฯ เป็นรายไตรมาสเสนอผู้บริหารคณะ 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ตลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

-  

5.เพ่ิมการก ากับ
ติดตามถ้ามีการ
ขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่านต้องมีการ
ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท าการ
ก ากับติดตามการคืนทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยการจัดท าบันทึกข้อความถึง
บุคลากรที่ขอยืมทรัพย์สินในการติดตาม 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน (เนื่องจากยัง
ไม่มีการคืนทรัพย์สินเกินก าหนด)  

 100 

ด้านทรัพย์สินของราชการ 1. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ

คณะวิทยาการจัดการ  
1. ได้จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของคณะ ที่
สามารถให้ยืมและบริการ ได้พร้อมทั้ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่

คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนนิการเพ่ิม
มาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์สว่นตวั  

เดือนตุลาคม 
2564 – 

กันยายน 2565 

60% คณะวิทยาการ
จัดการ  

 



๖๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว  
กลุ่มพวกพ้อง 

รับผิดชอบในการบันทึกการยืม – คืน
ทรัพย์สินของทางคณะ คือ นางมัทรี ขาวจุ้ย 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออกแบบฟอร์มการ
ยืมคืนวัสดุและครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
3. ประชาสัมพันธ์หรือมีช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลทรัพย์สินของคณะที่สามารถยืมคืนและ
ให้บริการขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกรับทราบ 
4. คณะก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน
การให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลา รวมถึง
ข้อก าหนดต่าง ๆ ในการยืมทรัพย์สินไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ ด าเนินการ 
ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลบริการ ชี้แจง
ขั้นตอนการใช้งาน ตรวจสอบสภาพของ
ทรัพย์สินก่อนใช้-หลังการคืน แก่ผู้ขอใช้
บริการกับผู้บริการโดยตรง 

กลุ่มพวกพ้อง และก าหนดขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
1. ได้จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของคณะ 
ที่สามารถให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่
รับผิดชอบในการบันทึกการยืม – คืน
ทรัพย์สินของทางคณะ คือ นางมัทรี ขาวจุ้ย 
(ด าเนินการแล้ว) 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออก
แบบฟอร์มการยืมคืนวัสดุและครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก 
(ด าเนินการแล้ว) 
3. ประชาสัมพันธ์หรือมีช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินของคณะที่สามารถ
ยืมคืนและให้บริการขั้นตอนแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนให้กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกรับทราบ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
4. คณะก าหนดแนวทางการปฏิบัติ 
ขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและ
ระยะเวลา รวมถึงข้อก าหนดต่างๆ ใน
การยืมทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภายในและภายนอก



๖๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
6. เสนอผู้บริหารคณะแบบฟอร์มขออนุญาต
การยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ เพ่ือขอ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง 
7. ก ากับติดตามการยืม-คืนทรัพย์สินของ
คณะวิทยาการจัดการ ทุกครั้ง  
8. รายงานผลการประเมินการยืมคืน
ทรัพย์สินให้ผู้บริหารคณะฯ ทราบราย 
ไตรมาส  
9. ประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืม
คืนและบริการทรัพย์สิน 
จากผู้ขอใช้บริการ  
10. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
คืนและบริการทรัพย์สินของราชการ  

(ด าเนินการแล้ว) 
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ 
ด าเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการในการ
ให้ยืมทรัพย์สิน คือ นางมัทรี ขาวจุ้ย 
(ด าเนินการแล้ว) 
6. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ ใน
การติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลบริการ 
ชี้แจงขั้นตอนการใช้งาน ตรวจสอบ
สภาพของทรัพย์สินก่อนใช้-หลังการคืน
และก ากับติดตามการยืม-คืนแก่ผู้ขอใช้
บริการกับผู้บริการโดยตรง (ด าเนินการ
แล้ว) 
7. เสนอผู้บริหารคณะอนุญาตการยืม
การยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ 
8. รายงานผลการประเมินการยืมคืน
ทรัพย์สินให้ผู้บริหารทราบ (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 
9. มีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริการให้ยืมคืนและบริการทรัพย์สินจาก
ผู้ขอใช้บริการ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 



๖๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
10. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการ
ยืมคืนและบริการทรัพย์สินของราชการ 
(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

 2. ส่งเสริมการ
ให้ความรู้
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของ
หน่วยงานของ
ท่านในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

คณะวิทยาการจัดการ 
ชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ/
ขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องแก่บุคลากรคณะฯ ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่าง ๆ  

คณะวิทยาการจัดการได้ชี้แจงและให้
ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนใน
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องแก่
บุคลากรคณะฯ ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง 
ๆ (ก าลังด าเนินการ) 

เดือนตุลาคม 
2564 – 

กันยายน 2565 

50% คณะวิทยาการ
จัดการ 

 

3. เพ่ิมการ
อ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ท่าน 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของคณะ  
ที่สามารถให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่
รับผิดชอบในการบันทึกการยืม – คืน
ทรัพย์สินของทางคณะ 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออกแบบฟอร์มการ
ยืมคืนวัสดุและครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนนิการเพ่ิม
มาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์สว่นตวั  
กลุ่มพวกพ้อง 
และก าหนดขั้นตอนดังต่อไปนี ้
1. ได้จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของคณะ 
ที่สามารถให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่
รับผิดชอบในการบันทึกการยืม – คืน

เดือนตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 2565 

60 



๖๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
4. เพ่ิมการ
ก ากับติดตาม ถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงาน 
ของท่าน 
5. เพ่ิมการ
ก ากับติดตามถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่านต้องมีการ
ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

3. ประชาสัมพันธ์หรือมีช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลทรัพย์สินของคณะที่สามารถยืมคืนและ
ให้บริการขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกรับทราบ 
4. คณะก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน
การให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลา รวมถึง
ข้อก าหนดต่าง ๆ ในการยืมทรัพย์สินไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ ติดต่อ
ประสานงาน ให้ข้อมูลบริการ ชี้แจงขั้นตอน
การใช้งาน ตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน
ก่อนใช้-หลังการคืนและก ากับติดตามการยืม-
คืนแก่ผู้ขอใช้บริการ กับผู้บริการโดยตรง 
6. เสนอผู้บริหารคณะแบบฟอร์มขออนุญาต
การยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ เพ่ือขอ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง 
7. ก ากับติดตามการยืม-คืนทรัพย์สินของ
คณะวิทยาการจัดการ ทุกครั้ง 
8. รายงานผลการประเมินการยืมคืน
ทรัพย์สินให้ผู้บริหารทราบ รายไตรมาส 

ทรัพย์สินของทางคณะ คือ นางมัทรี ขาวจุ้ย 
(ด าเนินการแล้ว) 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออก
แบบฟอร์มการยืมคืนวัสดุและครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก 
(ด าเนินการแล้ว) 
3. ประชาสัมพันธ์หรือมีช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินของคณะที่สามารถ
ยืมคืนและให้บริการขั้นตอนแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนให้กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกรับทราบ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
4. คณะก าหนดแนวทางการปฏิบัติ 
ขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและ
ระยะเวลา รวมถึงข้อก าหนดต่างๆ ใน
การยืมทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภายในและภายนอก
(ด าเนินการแล้ว) 
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ 
ด าเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการในการ
ให้ยืมทรัพย์สิน คือ นางมัทรี ขาวจุ้ย 
(ด าเนินการแล้ว) 



๖๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
9. ประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืม
คืนและบริการทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ 
10. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
คืนและบริการทรัพย์สินของราชการ 
 
 

6. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ ใน
การติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลบริการ 
ชี้แจงขั้นตอนการใช้งาน ตรวจสอบ
สภาพของทรัพย์สินก่อนใช้-หลังการคืน
และก ากับติดตามการยืม-คืนแก่ผู้ขอใช้
บริการกับผู้บริการโดยตรง (ด าเนินการ
แล้ว) 
7. เสนอผู้บริหารคณะอนุญาตการยืม
การยืม – คืนทรัพย์สินประจ าคณะ 
8. รายงานผลการประเมินการยืมคืน
ทรัพย์สินให้ผู้บริหารทราบ (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 
9. มีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริการให้ยืมคืนและบริการทรัพย์สินจาก
ผู้ขอใช้บริการ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
10. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการ
ยืมคืนและบริการทรัพย์สินของราชการ 
(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
 
 



๖๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านทรัพย์สินของราชการ 1. เพ่ิมมาตรการ

ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว  
กลุ่มพวกพ้อง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เพ่ิม
มาตรการการขอใช้/ขอยืมทรัพย์สินของ
คณะฯ โดยก ากับดูแลตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการเป็นลายลักษณ์อักษร 
ระบุข้อตกลงเงื่อนไขการขอใช้/ขอยืมในกรณี
เกิดการช ารุด  
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดท า
ทะเบียนคุมทรัพย์สินของคณะ 
ที่สามารถให้ยืมคืนและบริการได้ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่ดูแล
ทรัพย์สินคณะให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก าหนดแนว
ปฏิบัติและข้ันตอน การขอยืม/คืนทรัพย์สิน
แต่ละรายการ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการ
จัดระบบการใช้ทรัพย์สินของคณะฯ(วัสดุ 
ครุภัณฑ์) เพ่ือป้องกันการสูญหายและ
การน าทรัพย์สินราชการไปใช้นอกเหนือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยจัดระบบ 
การเบิกจ่าย(วัสดุ ครุภัณฑ์ ) ที่เป็น
ปัจจุบัน มีทะเบียนการรับ – เบิกจ่าย 
และมีสมุดยืม-คืน เป็นลายลักษณ์อักษร
ตามเงื่อนไขในข้อปฏิบัติการใช้ ที่ชัดเจน
ในการน าไปใช้ประโยชน์ที่ตรงตาม
ข้อตกลงและการดูแลรักษาก่อนน าส่งคืน
ในกรณีเกิดการช ารุดระหว่างส่งน าส่งคืน 
อีกท้ัง เจ้าหน้าที่พัสดุได้มีการตรวจนับ
ทรัพย์ (วัสดุ ครุภัณฑ์) ในทุกสิ้น
ปีงบประมาณตามแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย รวมถึงในส่วนของอาคารมี
การติดตั้งกล้องวงจรปิดและมีแบบฟอร์ม
การขออนุญาตใช้อาคาร ห้องประชุม 
ครุภัณฑ์ ก่อนใช้บริการทุกครั้ง 
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90 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 



๖๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
2. ส่งเสริมการ
ให้ความรู้
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของ
หน่วยงานของ
ท่านในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 
 
 

1.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขอใช้/ขอยืม
ทรัพย์สินของคณะ ฯ ผ่านที่ประชุมบุคลากร
ของคณะ ฯ กลุ่มLine คณะทั้งหน้าเว็บไชต์
คณะ 
2.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดท าการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ทรัพย์สินของคณะที่สามารถยืมคืนและ
ให้บริการขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกคณะรับทราบ
ผ่านเว็บไซต์คณะ ฯ Facebook 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดท า
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นช่องทางข้อมูล
ทรัพย์สินของคณะ ที่สามารถยืม-คืน
และให้บริการตามข้ันตอนแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนระบุไว้ในข้อปฏิบัติการใช้บริการ 
โดยแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไชต์
คณะ 
https://techno.kpru.ac.th/techno/i
ndex.php/download-form 
กลุ่มLine , Facebook 
facebook.com/TECHNOLOGY.KPR
U  
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3. เพ่ิมการ
อ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ท่าน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีแผนในการ
จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการยืม/คืน
ทรัพย์สินของคณะ ฯ 

ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัด
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการยืม/
คืนทรัพย์สินของคณะ ฯ โดยขอความ
ร่วมมือของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในภาครายวิชาโคร่งงาน
งานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการ
จัดท าและติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
ใช้ในการบริการภายในคณะและ
ภายนอกคณะ เข้าเว็ปไซต์คณะ ซึ่ง
ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบระบบ 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 

ต.ค.2564 - ก.ย.
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๖๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
4. เพ่ิมการ
ก ากับติดตาม ถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงาน 
ของท่าน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดท าสรุป
รายงานการขอใช้/ขอยืมทรัพย์สินของคณะ 
ฯ เป็นรายไตรมาสเสนอผู้บริหารคณะ 

คณะด าเนินการรายงานผลการขอใช้
บริการยืมทรัพย์สินของคณะ ฯ เสนอ
ผู้บริหารคณะทุกสิ้นปีงบประมาณ และ
ได้เพ่ิมเติมระบบควบคุมติดตามผลการ
น าไปใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของคณะตาม
แบบฟอร์มติดตามการใช้ครุภัณฑ์ ยืม - 
คืน เพื่อตรวจเช็คสภาพการใช้งานและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ กรณีช ารุด ใช้ในการ
ประเมินความคุ้มทุนของทรัพย์สินที่ใช้
ต่อผลการปฏิบัติงานนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.2564 - ก.ย.
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 5. เพ่ิมการ
ก ากับติดตามถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท าการก ากับ
ติดตามการคืนทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยการจัดท าบันทึกข้อความถึงบุคลากรที่ขอ
ยืมทรัพย์สินในการติดตามและแจ้ง
ประสานงานทางโทรศัพท์และfacebook 
และ line 
 

ตามท่ีคณะได้จัดท าระบบควบคุมติดตาม
ผลการน าไปใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
คณะตามแบบฟอร์มติดตามการใช้
ครุภัณฑ์ ยืม – คืน ให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร
แสดงสถานะการใช้งานของครุภัณฑ์ที่ยืม
นั้นๆ และเม่ือวาระครบก าหนดส่งคืน 

ต.ค.2564 - ก.ย.
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๗๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานของ
ท่านต้องมีการ
ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

ทางเจ้าหน้าที่คณะฯจะด าเนินการแจ้ง
ไปยังบุคลากรเพ่ือติดตามสภาพการใช้
งานของครุภัณฑ์ โดยทางโทรศัพท์และ
facebook และ line และด าเนินการ
รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบใน
กรณีเกิดการช ารุดทางคณะจะ
ด าเนินการประเมินความเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงและแจ้งแก่
ผู้ใช้บริการและผู้บังคับบัญชาทราบและ
จัดหางบประมาณซ่อมบ ารุง ต่อไป  

ด้านทรัพย์สินของราชการ 1. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม
พวกพ้อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
1. ให้ส่วนงานแต่ละงานจัดท าบัญชีทรัพย์สิน
ของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือดูแล
ของตนเอง 
2. จัดท าบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่
สามารถให้ยืมและบริการได้ 
3. แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินแต่ละฝ่ายงาน
ของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มไว้บน
ในเว็บไซค์ 
4. ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้ยืมทรัพย์สิน
และระยะเวลาคืน พร้อมก าหนดระยะเวลา
ทุกขั้นตอน 

1. จัดท ามีบัญชีรายการทรัพย์สิน
ราชการที่สามารถให้บริการยืมคืนได้ของ
หน่วยงานไว้เป็นข้อมูลโดยแยกเป็นส่วน
งานแต่ละงานจ านวน  7 งาน จ านวน 
100 รายการ 
 2.ได้จัดท าแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สิน
แต่ละฝ่ายงานของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานพร้อมดาวน์
โหลดแบบฟอร์มไว้บนในเว็บไซค์  ส่วน
ทรัพย์สินฝ่ายยานพาหนะจะมีให้กรอก
ข้อมูลผ่านระบบ e-Office 
Automation  

30 กันยายน 
2565 

100 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด 

 



๗๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
5. แจ้งแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินราชการ
ให้กับผู้ที่ขอใช้ 
6.ก ากับและตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน
หลังการคืน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ก ากับดูแล
การยืมคืนทุกครั้ง จนถึงการตอบกลับผู้ขอใช้
บริการทุกช่องทาง 

4. มีขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและ
ระยะเวลาคืน พร้อมก าหนดระยะเวลา
ทุกขั้นตอน ในคู่มือ การให้บริการ ยืม-
คืน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด 
5. มีการแจ้งแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน
ราชการให้กับผู้ที่ขอยืมทุกครั้งใน
ระหว่างประสานงาน 
6. มีการก าชับให้ผู้ที่รับผิดชอบดูแล
ทรัพย์สินราชการ ตรวจสอบสภาพวัสดุที่
น ามาคืนทุกครั้งก่อนน าจัดเก็บ 

 2. ส่งเสริมการ
ให้ความรู้
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของ
หน่วยงานของ
ท่านในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

1. จัดท าแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 
2. แจ้งแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้องให้กับบุคลากรทราบและ
ปฏิบัติ 
3. แจ้งแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินราชการ
ให้กับผู้ที่ขอใช้ทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการใช้ผิด
วิธีและอาจท าให้ทรัพย์สินเสียหายได้ 
4. สร้างช่องทางสื่อสารผ่านหน้าเว็บไซค์ 
Line Facebook ส าหรับการเผยแพร่แนว
ปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
ของหน่วยงาน 

1. มีแนวปฏิบัติการทรัพย์สินของ
ราชการแต่ละรายการไว้  ซึ่งระบุไว้ใน
คู่มือการให้บริการ ยืม-คืน วัสดุงานบ้าน
งานครัว หรือวัสดุต่างๆมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
2. ได้จัดท าแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สิน
แต่ละฝ่ายงานของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส่วนทรัพย์สิน
ฝ่ายยานพาหนะจะมีให้กรอกข้อมูลผ่าน
ระบบ  e-Office Automation รวมถึง
ระหว่างการประสานงานยืมคืนทุกครั้ง

30 กันยายน 
2565 

80  



๗๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
จะการแจ้งแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน
ราชการให้กับผู้ที่ขอยืมทุกครั้ง 
4. ยังไม่ได้ด าเนินการเผยแพร่แนว
ปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องของหน่วยงานผ่านหน้าเว็บไซค์ 
Line Facebook 

3. เพ่ิมการ
อ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ท่าน 

1. จัดท าช่องทางการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขอใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ 
บนในเว็บไซค์ 
2. จัดท าช่องทางติดต่อสอบถามผ่านหน้า
ระบบ Q&A หรือ งานที่มีในหน้าเว็บไซค์ ส่ง
ตรงไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือให้
สอบถามและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการยืมคืน
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ทรัพย์สิน
ของราชการไว้บนในเว็บไซค์  
https://maesot.kpru.ac.th/th/  
2.ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ  อยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อมูลและการจัดท า Q&A 
ค าถามที่พบบ่อย เพ่ิมในหน้าเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด 
 

30 กันยายน 
2565 
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4. เพ่ิมการ
ก ากับติดตาม ถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน

1. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ยืม – คืนทรัพย์สินประจ าหน่วยงาน 
ตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินก่อนใช้-หลัง
การคืน จนถึงการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน 
แก่ผู้ขอใช้บริการ โดยตรง  

1. มีการมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบดูแล
ทรัพย์สินส่วนงานต่างๆ 7 งาน 
ตรวจสอบสภาพวัสดุก่อนใช้-หลังน ามา
คืนทุกครั้ง ก่อนน าเก็บวัสดุเข้าห้องเก็บ
วัสดุ 
2. มีบัญชีรายการทรัพย์สินราชการที่
สามารถให้บริการยืมคืนได้ของ

30 กันยายน 
2565 
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๗๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานของ
ท่าน 

2. จัดท าบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่
สามารถให้ยืมและบริการได้ของหน่วยงาน 
กรณีท่ีมีทรัพย์เพ่ิมเติม ให้เพ่ิมเป็นปัจจุบัน 
3. แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินแต่ละฝ่ายงาน
ของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มไว้บน
ในเว็บไซต์ 
4. ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้ยืมทรัพย์สิน
และระยะเวลาคืน พร้อมก าหนดระยะเวลา
ทุกขั้นตอน 
5. แจ้งแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินราชการ
ให้กับผู้ที่ขอใช้ 
6.ก ากับและตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน
หลังการคืน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ก ากับดูแล
การยืมคืนทุกครั้ง จนถึงการตอบกลับผู้ขอใช้
บริการทุกช่องทาง 
7. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการทุกครั้งที่มี
การยืมทรัพย์สิน  โดยท าเป็น QR Code ที่
ใช้ค าถามไม่มากจนเกินไป 
8. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
ทรัพย์สินของราชการ เป็นประจ าทุกเดือน 

หน่วยงานไว้เป็นข้อมูลโดยแยกเป็นส่วน
งานแต่ละงานจ านวน  7 งาน จ านวน 
100 รายการ 
3. ได้จัดท าแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สิน
แต่ละฝ่ายงานของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส่วนทรัพย์สิน
ฝ่ายยานพาหนะจะมีให้กรอกข้อมูลผ่าน
ระบบ  e-Office Automation รวมถึง
ระหว่างการประสานงานยืมคืนทุกครั้ง
จะการแจ้งแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน
ราชการให้กับผู้ที่ขอยืมทุกครั้ง 
4. มีขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและ
ระยะเวลาคืน พร้อมก าหนดระยะเวลา
ทุกขั้นตอน เช่นคู่มือ การให้บริการ ยืม-
คืน วัสดุงานบ้านงานครัว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
5. มีการแจ้งแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน
ราชการให้กับผู้ที่ขอยืมทุกครั้ง 
6. มีการก าชับและตรวจสอบให้ผู้ที่
รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินราชการ 
ตรวจสอบสภาพวัสดุก่อนใช้-หลังน ามา
คืนทุกครั้ง ก่อนน าจัดเก็บ 



๗๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
7. มีการให้ผู้มายืมทรัพย์สินราชการ  
สแกน QR Code เพ่ือประเมินความพึง
พอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สินทุก
ครั้งที่มีการยืมทรัพย์สิน โดยมีข้อค าถาม 
ไม่เกิน 5 ข้อค าถาม  
8. ยังไม่ได้ด าเนินการสรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจในการบริการให้ยืม
ทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ 

 5. เพ่ิมการ
ก ากับติดตามถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่านต้องมีการ
ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

1. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ยืม – คืนทรัพย์สินประจ าหน่วยงาน 
ตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินก่อนใช้-หลัง
การคืน จนถึงการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน 
แก่ผู้ขอใช้บริการ โดยตรง 
2. แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินแต่ละฝ่ายงาน
ของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มไว้บน
ในเว็บไซต์ โดยเพิ่มช่องข้อมูลส่วนการรับคืน 
ผ่านการตรวจสอบและลงลายมือชื่อของผู้รับ
คืนลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
3. เสนอผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติเป็นลาย
ลักษร์อักษร 
4. ติดตามหรือแจ้งเตือนผู้ขอยืมก่อนก าหนด
ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน /จัดท าระบบ

1. มีการมอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สินประจ า
หน่วยงาน ตรวจสอบสภาพของ
ทรัพย์สินก่อนใช้-หลังการคืน จนถึงการ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน แก่ผู้ขอใช้
บริการ โดยตรงในแต่ละส่วนงานอย่าง
ชัดเจน 
2. แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินแต่ละฝ่าย
งานของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มไว้บนใน
เว็บไซต์  มีช่องรับคืน ผ่านการ
ตรวจสอบและลงลายมือชื่อของผู้รับคืน
ลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
3. มีการเสนอแบบฟอร์มการยืม
ทรัพย์สินแต่ละฝ่ายงานของราชการไปใช้

30 กันยายน 
2565 

80  



๗๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ติดตามทวงถาม แจ้งเตือนการคืนผ่านระบบ
สารสนเทศการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือ 
Line  Facebook หรือข้อความต่างๆ หรือ
โทรศัพท์แจ้ง 
5. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการทุกครั้งที่มี
การยืมทรัพย์สิน  โดยท าเป็น QR Code ที่
ใช้ค าถามไม่มากจนเกินไป 
6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
ทรัพย์สินของราชการ  

ในการปฏิบัติงาน ผ่านหัวหน้าฝ่ายงานที่
เป็นผู้ควบคุมดูแลการยืม-คืน  และผ่าน
การอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
4. มีการติดตาม ทวงถาม โดยท าการ
โทรแจ้งเตือน เมื่อ ครบก าหนดส่งคืน
พัสดุ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน
ใบ ยืม – คืน ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
5. มีมีการก าชับและตรวจสอบให้ผู้ที่
รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินราชการ 
ตรวจสอบสภาพวัสดุก่อนใช้-หลังน ามา
คืนทุกครั้ง ก่อนน าจัดเก็บ 
6. มีการให้ผู้มายืมทรัพย์สินราชการ  
สแกน QR Code เพ่ือประเมินความพึง
พอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สินทุก
ครั้งที่มีการยืมทรัพย์สิน โดยมีข้อค าถาม 
ไม่เกิน 5 ข้อค าถาม  
7. ยังไม่ได้ด าเนินการสรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจในการบริการให้ยืม
ทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ 



๗๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านทรัพย์สินของราชการ 1. เพ่ิมมาตรการ

ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว  
กลุ่มพวกพ้อง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการส ารวจและตรวจสอบสภาพและจ านวน
ของทรัพย์สินและรายงานผลต่องานพัสดุของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี 

ด าเนินการตรวจสอบ และส ารวจ
ทรัพย์สินของส านักฯ ตามท่ีมีการ
ครอบครองและมีระบบตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ เพื่อให้การตรวจสอบง่ายและ
บริหารจัดการได้สะดวก 

ประจ าปี
การศึกษา  
2564 
 

100 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

2. ส่งเสริมการ
ให้ความรู้
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของ
หน่วยงานของ
ท่านในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

มีการด าเนินการตรวจสอบสภาพของ
ทรัพย์สินทุกครั้งเมื่อผู้ขอใช้ ส่งคืน และ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการยืม
ทรัพย์สินจาก ผู้ขอใช้บริการทุกครั้ง เพื่อ
น ามาปรับปรุงการให้บริการต่อไป 

- -  

3. เพ่ิมการ
อ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม

จัดท าระบบทะเบียนครุภัณฑ์ในการจัดเก็บ
และค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของสานักฯ ทั้งเป็นรูปเล่มและออนไลน์ เพ่ือ
การตรวจสอบและอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการ 

พัฒนาระบบจัดเก็บทะเบียนครุภัณฑ์ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจ และค้นหา
ครุภัณฑ์ การครอบครองครุภัณฑ์ ใน
รูปแบบออนไลน์ และเอกสาร 

ประจ าปี
การศึกษา  
2564 

 

100 



๗๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 
ของท่าน 
4. เพ่ิมการ
ก ากับติดตาม ถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่าน 
5. เพ่ิมการ
ก ากับติดตามถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่านต้องมีการ

ให้บริการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานโดย
หน่วยงานหรือผู้ขอใช้บริการต้องด าเนินการ
ตามข้ันตอนการยืมตามแบบฟอร์มที่ออกโดย 
งานพัสดุของมหาวิทยาลัย 

- -  



๗๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

ด้านทรัพย์สินของราชการ 1. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว  
กลุ่มพวกพ้อง 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1.  มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบบันทึกการยืม-
คืนทรัพย์สินของทางราชการ รายงานการ
ยืม-คืนทรัพย์สินต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
และจัดท าประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงาน 

 
1. หน่วยงานมอบหมายให้ นางสาวน้ า
พัก ข่ายทอง หัวหน้างานเลขานุการ
ผู้รับผิดชอบบันทึกการยืม-คืนทรัพย์สิน
ของทางราชการ รายงานการยืม-คืน
ทรัพย์สินต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง และ
จัดท าประกาศส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เรื่อง มาตรการป้องกันการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อ
ปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ประกาศ ณ วันที 18 พฤศจิกายน 
2564 เพ่ือให้ถือเป็นแนวปฏิบัติในการ
ยืม-คืนทรัพย์สินของหน่วยงาน 

 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
100 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 

2. ส่งเสริมการ
ให้ความรู้
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของ
หน่วยงานของ
ท่านในการใช้

2.  จัดให้มีการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่
ถูกต้อง 

2. มีข้ันตอนการยืมคืนทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้องสอดคล้องกับมาตรการ
ป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
และข้อปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

   



๗๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 
3. เพ่ิมการ
อ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 
ของท่าน 

3.  ปรับลดขั้นตอนหรือน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้กับข้ันตอนการยืม-คืนทรัพย์สิน
ของทางราชการของหน่วยงาน เพ่ือให้
ขั้นตอนการยืม-คืนทรัพย์สินของทางราชการ
เกดิความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

3. จัดท าระเบียนบันทึกการยืม-คืน
ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงาน
ตามข้ันตอนการยืมคืนทรัพย์สินของทาง
ราชการโดยสอดคล้องกับมาตรการ
ป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
และข้อปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

   

4. เพ่ิมการ
ก ากับติดตาม ถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่าน 

4.  มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบบันทึกการยืม-
คืนทรัพย์สินของทางราชการ รายงานการ
ยืม-คืนทรัพย์สินต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 

4. ผู้รับผิดชอบบันทึกการยืม-คืน
ทรัพย์สินของทางราชการ รายงานการ
ยืม-คืนทรัพย์สินต่อผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือก ากับติดตามและบริหาร
จัดการการยืม-คืนทรัพย์สินของทาง
ราชการของหน่วยงาน 

   

5. เพ่ิมการ
ก ากับติดตามถ้า

5.  จัดท าประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงาน และ

5. จัดท าประกาศส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เรื่อง มาตรการป้องกัน

   



๘๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่านต้องมีการ
ขออนุญาต 
อย่างถูกต้อง 
 
 
 

มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบบันทึกการยืม-คืน
ทรัพย์สินของทางราชการ รายงานการยืม-
คืนทรัพย์สินต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
 
 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อ
ปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ประกาศ ณ วันที 18 พฤศจิกายน 
2564 เพ่ือให้ถือเป็นแนวปฏิบัติในการ
ยืม-คืนทรัพย์สินของหน่วยงาน  

ด้านทรัพย์สินของราชการ 1.เพ่ิมมาตรการ
ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว  
กลุ่มพวกพ้อง 
2. ส่งเสริมการ
ให้ความรู้

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. หน่วยงานมีการจัดท าทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของหน่วยงาน ที่สามารถตรวจสอบ
และให้บริการยืมคืนได้  
2. มีการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ดูแลทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้เป็นปกติ 
3. มีการก าหนดแนวปฏิบัติและข้ันตอน 
ระยะเวลา ข้อก าหนดของทรัพย์สินแต่ละ
รายการ  

 
สถาบันวิจัยฯ มีการจัดท าทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยการจัดท า
สมุดควบคุมการน าไปใช้งาน พร้อม
ก าหนดผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบ
ทรัพย์สินของหน่วยงาน พร้อมก าหนด
แนวปฏิบัติและข้ันตอนระยะเวลา ใน
การยืมคืนทรัพย์สิน 

 
1 เดือน 

 
100 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 



๘๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของ
หน่วยงานของ
ท่านในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 
3. เพ่ิมการ
อ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 
ของท่าน 

หน่วยงานมีการจัดท าทะเบียนการขอใช้
บริการอาคารและสถานที่ เช่น ห้องประชุม
สักทอง ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะฯ เป็นต้น 
เผยแพร่ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกได้รับทราบ เพ่ือตรวจสอบข้อมูล
การขอใช้บริการของแต่ละห้อง 

สถาบันวิจัยฯ มีการจัดท าเล่มทะเบียน
การขอใช้บริการอาคารและสถานที่ของ
หน่วยงาน หากหน่วยงานอื่นๆ มีความ
ต้องการใช้บริการสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้จากทะเบียนการควบคุมการใช้
บริการของหน่วยงาน 

1 เดือน 100  

4. เพ่ิมการ
ก ากับติดตาม ถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน

หน่วยงานมีการก ากับติดตามการขอยืม
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยมีการจัดท า
แบบฟอร์มยืมคืน มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดูแลวัสดุและครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน มีการสอบถามหรือก ากับติดตาม
หากมีการน าไปใช้เกินกว่าระยะเวลาที่
ก าหนด 

สถาบันวิจัยฯ ได้จัดท าแบบฟอร์มยืมคืน
ทรัพย์สินของหน่วยงาน และมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ซึ่งในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน ไม่มีการติดต่อขอยืม
ทรัพย์สินจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

1 วัน 100 



๘๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานของ
ท่าน 
5. เพ่ิมการ
ก ากับติดตามถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่านต้องมีการ
ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

หน่วยงานมีการก ากับติดตามถ้ามีการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยการจัดท า
แบบบันทึกขออนุญาตยืมวัสดุ หรือครุภัณฑ์
ของหน่วยงานไปใช้ หากมีบุคลากรทั้ง
ภายนอกและภายในที่มีความต้องการใช้ต้อง
มีการบันทึกขออนุญาตตามแบบแบบฟอร์มที่
หน่วยงานก าหนดและจะน าไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อ
บันทึกนั่นได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของ
หน่วยงาน 

ในรอบระยะเวลา 6 เดือน สถาบันวิจัยฯ 
ยังไม่มีการติดต่อขอยืมทรัพย์สินจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกแต่หากมี
บุคคลใดที่ความต้องการยืมวัสดุ หรือ
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานไปใช้ สถาบันวิจัย
ฯ มีการจัดท าแบบฟอร์มบันทึกขอ
อนุญาตยืมคืนวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ของ
หน่วยงาน โดยบันทึกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มค าขอที่ก าหนด พร้อมให้
เหตุผลประกอบ และมีการเสนอขอ
อนุญาตยืมคืน จากผู้บริหารของ
หน่วยงานให้ความเห็นชอบก่อนจึง
สามารถน าไปใช้งานได้ 

7 วัน 100 

ด้านทรัพย์สินของราชการ 1.เพ่ิมมาตรการ
ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
1.แบบฟอร์มการขอยืมใช้วัสดุอุปกรณ์
สวัสดิการและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

2.มีข้ันตอนการขอยืมใช้วัสดุอุปกรณ์
สวัสดิการและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย   
3.มีการเซ็นอนุญาตตามสายล าดับบังคับ
บัญชากรณีน าไปใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าบัญชี
ทรัพย์สินที่สามารถใช้งานได้จริงเพื่อให้
บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยแบ่ง
ประเภทเป็นทรัพย์สินการใช้ห้องประชุม 
กับทรัพย์สินประเภทห้องครัว (ภาขนะ 
จาน ชาม แก้ว ชุดกาแฟ )พร้อมจัดท า
แบบฟอร์มขอยืมวัสดุอุปกรณ์และงาน

ม.ค. 2565 100 ส านักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้ 

 



๘๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ประโยชน์
ส่วนตัว 

ต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ทุกครั้ง 

สวัสดิการ และให้ระบุเหตุผลในการ 
ขอยืม 

2.ส่งเสริมการให้
ความรู้เกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของ
ท่านในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

1.มีข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการขอยืมใช้
วัสดุอุปกรณ์สวัสดิการและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

2.มีการประชาสัมพันธ์ กฎหมาย และนโยบาย
ของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๐ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

แก้ไขเพ่ิมข้ันตอนการขอยืมวัสดุ
อุปกรณ์และงานสวัสดิการ พร้อม
ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย และ
นโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน พระราชบัญญัติ 
ฯ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบรวมถึงผู้ขอใช้บริการ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ ส านักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้ 
https://asl.kpru.ac.th/main/ 

ม.ค. 2565 100 

3.เพ่ิมการ
อ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ท่าน 

1.มีการประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มและ
ขั้นตอนการของยืมใช้วัสดุอุปกรณ์สวัสดิการ
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยผ่านเว็ปไซต์
และสื่อออนไลน์ของส านักบริการวิชาการ
และจัดหารายได้  
2.มีทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ท่ีขอยืมใช้
ทั้งหมด  
3.มีแผนผังและแผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอ
ยืมใช้วัสดุอุปกรณ์สวัสดิการและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 

ได้ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มและ
ขั้นตอนการขอยืมใช้วัสดุอุปกรณ์
สวัสดิการและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ ส านัก
บริการวิชาการและจัดหารายได้ 
https://asl.kpru.ac.th/main/ 
 

ม.ค. 2565 100 

https://asl.kpru.ac.th/main/
https://asl.kpru.ac.th/main/


๘๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
4.เพ่ิมการก ากับ
ติดตาม ถ้ามีการ
ขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่าน 

1.เมื่อครบก าหนดการขอยืมใช้วัสดุอุปกรณ์ฯ 
ผู้ให้ยืมต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขอยืมได้
ส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ตามแบบฟอร์มขอยืมใช้
แล้ว 

2.มีการตรวจนับจ านวนและสภาพของวัสดุ
อุปกรณ์ก่อนและหลังการขอยืมใช้ 
3.ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ช ารุด เสียหาย ให้
ชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

มีการก ากับติดตามแบบฟอร์มการขอ
ยืมใช้วัสดุอุปกรณ์สวัสดิการและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจากผู้
ให้บริการตามระยะเวลาการขอใช้
บริการ ผ่านทางเว็บไซต์ ส านักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ 
https://asl.kpru.ac.th/main/ 
 

ม.ค. 2565 100 

 5.เพ่ิมการก ากับ
ติดตาม ถ้ามีการ
ขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่านต้องมีการ
ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

1.มีการเซ็นอนุญาตตามสายล าดับบังคับ
บัญชากรณีน าไปใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
ต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ทุกครั้ง 

2.มีการตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์
และรายการยืม/คืน ของวัสดุอุปกรณ์เป็นราย
สัปดาห์และรายเดือนเพื่อจัดท าสรุปเป็น
รายงานประจ าเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา
ทราบต่อไป 

เพ่ิมการก ากับติดตามแบบรายสัปดาห์
และรายเดือน ตามการขอใช้บริการ
จากหน่วยงานภายนอกตาม
แบบฟอร์มการขอยืมใช้วัสดุอุปกรณ์
สวัสดิการและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยจากผู้ให้บริการผ่านทาง
เว็บไซต์ ส านักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้ 
https://asl.kpru.ac.th/main/ 
 

ม.ค. 2565 100   

ด้านทรัพย์สินของราชการ 1. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการตรวจสอบ
สภาพและจ านวนของทรัพย์สิน และรายงาน
ต่องานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  

ด าเนินการตรวจสอบสภาพและจ านวน
ของทรัพย์สิน โดยรายงานต่องานพัสดุ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ทุกสิ้น
ปีงบประมาณ 

วันที่ 30 ก.ย. 
ของทุกปี 

100 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

https://asl.kpru.ac.th/main/
https://asl.kpru.ac.th/main/


๘๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว 
กลุ่มพวกพ้อง 

 

2. ส่งเสริมการ
ให้ความรู้
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของ
หน่วยงานของ
ท่านในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ในการประชุม
คณะกรรมการส านัก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ในการประชุมคณะกรรม
ด าเนินงานส านัก ครั้งที่ 1/2565 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

50 

3. เพ่ิมการ
อ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงานใน

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีการจัดท า
ทะเบียนทรัพย์สินที่สามารถยืมและบริการได้ 
ในแบบรูปเล่มและออนไลน์เพ่ือตรวจสอบ
และอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  
 

อยู่ระหว่างการปรับปรุงทะเบียน
ทรัพย์สินรูปแบบออนไลน์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

50 



๘๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานของ
ท่าน 
4. เพ่ิมการ
ก ากับติดตาม ถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงาน 
ของท่าน 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการตรวจสอบ
สภาพของทรัพย์สินทุกครั้งเมื่อผู้ขอใช้ส่งคืน 
และประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการทุกครั้ง เพ่ือ
น ามาปรับปรุงการให้บริการต่อไป 

ด าเนินการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน
ทุกครั้งเมื่อผู้ขอใช้ส่งคืน และประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการยืม
ทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการทุกครั้ง เพื่อ
น ามาปรับปรุงการให้บริการต่อไป 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

80 

 5. เพ่ิมการ
ก ากับติดตามถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่านต้องมีการ
ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการก ากับ
ติดตามการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน จากแบบฟอร์มโดยผ่านหัวหน้า
ส านักงานและผู้อ านวยการ เป็นผู้ตรวจสอบ
และอนุญาต และมอบหมายเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบตรวจและติดตามการคืนทรัพย์สิน
ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม 

ก ากับติดตามการยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน จากแบบฟอร์ม
โดยผ่านหัวหน้าส านักงานและ
ผู้อ านวยการ เป็นผู้ตรวจสอบและ
อนุญาต และมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบตรวจและติดตามการคืน
ทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

75  



๘๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านทรัพย์สินของราชการ 1. เพ่ิมมาตรการ

ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว 
กลุ่มพวกพ้อง 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
1. มีมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินภายในหน่วยงานและภายในอาคาร 
โดยมีแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้และ
แบบฟอร์มบันทึกการขอใช้ 

1. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ภายในหน่วยงานและภายในอาคาร  
โดยก าหนดให้ยื่นขอแบบฟอร์มการขอ
อนุญาตใช้และบันทึกการขอใช้ทรัพย์สิน
ประกอบกับลงลายมือชื่อในแฟ้มการขอ
ยืมทรัพย์สินทุกครั้ง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

100 กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 

2. ส่งเสริมการ
ให้ความรู้
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของ
หน่วยงานของ
ท่านในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

1. มีการประกาศแนวปฏิบัติส าหรับบุคลากร
เพ่ือการขอใช้ทรัพย์สินผ่านเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

1. น าแนวปฏิบัติการขอใช้ทรัพย์สินผ่าน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
https://bit.ly/3kh5MwP 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

100 

3. เพ่ิมการ
อ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอ
อนุญาต 

1. จัดท าข้ันตอนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สิน
พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลเพื่อให้
สามารถติดต่อกันได้โดยง่าย 
2. มอบหมายหัวหน้างานในการก ากับดูแล

1. จัดท าขั้นตอนการขออนุญาตใช้
ทรัพย์สินพร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล
เพ่ือให้สามารถติดต่อกันได้โดยง่าย 
2. มอบหมายหัวหน้างานในการก ากับ

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

100 

https://bit.ly/3kh5MwP?fbclid=IwAR1xgVS9fwBbjd2XgeWtbAMs8LWKSNlflhZbeN-DpLlQiK65AzriMqif418


๘๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ท่าน 
4. เพ่ิมการ
ก ากับติดตาม ถ้า
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงาน 
ของท่าน 
5.เพ่ิมการก ากับ
ติดตาม ถ้ามีการ
ขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่านต้องมีการ

การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการโดยมี
ผู้อ านวยการกองกลางเห็นชอบและอนุมัติ 

ดูแลการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
โดยมีผู้อ านวยการกองกลางเห็นชอบ 



๘๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

ด้านการให้บริการ  
e14 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของ หน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 73.22 
 

การปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
1. ศึกษาเกณฑ์การให้บริการภาครัฐ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพ่ือท าการ
ประเมินผลการให้บริการของทุกหน่วยงาน 
3. ยกย่องการบริการดีเด่นให้กับหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
1. ศึกษาเกณฑ์การให้บริการภาครัฐ อยู่
ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง
เพ่ือท าการประเมินผลการให้บริการของ
ทุกหน่วยงาน และยกย่องการบริการ
ดีเด่นให้กับหน่วยงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

30  
 
 
 
 
 
 
คณะครุศาสตร์ 

1. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

คณะครุศาสตร์ 
1. คณะครุศาสตร์จัดท าช่องทางในการรับฟัง
ข้อเสนอแนะการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ 
ของคณะจากผู้ใช้บริการทั้งบุคคลภายใน 
และบุคคลภายนอก ทั้งในรูปแบบกล่อง
จดหมาย และรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์
ของคณะ รวมทั้ง  
สายตรงคณบดีคณะครุศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ 
1. คณะครุศาสตร์จันการด าเนิดท า
ช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ของคณะจาก
ผู้ใช้บริการทั้งบุคคลภายใน และ
บุคคลภายนอก ทั้งในรูปแบบกล่อง
จดหมาย และรูปแบบออนไลน์บน
เว็บไซต์ของคณะ รวมทั้ง  
สายตรงคณบดีคณะครุศาสตร์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

100 

2.เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ

1. คณะครุศาสตร์จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ ดูแลคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการของฝ่ายต่าง ๆ  

คณะครุศาสตร์ 
ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ ดูแลคุณภาพการ

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

100 



๙๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

2. จัดท าแบบประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการของฝ่ายต่าง ๆ 
ในรูปแบบออนไลน์ เช่น Google Form โดย
ท าการประเมินปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน 
และ รอบ 12 เดือน) 
3. น าผลการประเมินฯ ในแต่ละรอบมา
ประชุมเพ่ือหาแนวทาง และวางมาตรการใน
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการของฝ่ายต่าง ๆ ดีขึ้น 

ปฏิบัติงาน และการให้บริการของฝ่าย
ต่าง ๆ  
2. จัดท าแบบประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการของฝ่าย
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ เช่น Google 
Form โดยท าการประเมินปีละ 2 ครั้ง 
(รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน) 
3. น าผลการประเมินฯ ในแต่ละรอบมา
ประชุมเพ่ือหาแนวทาง และวาง
มาตรการในการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการของฝ่าย
ต่าง ๆ ดีขึ้น 

3.เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจาก
ประชาชน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 

1. คณะครุศาสตร์จัดประชุมเพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้กับบุคลากรทุกฝ่ายเกี่ยวกับการ
ให้บริการการชี้แจง และตอบค าถามของ
ประชาชนหรือผู้รับบริการด้วยความสุภาพ 
และชัดเจน  
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการ
ชี้แจง และตอบค าถาม เพื่อให้ประชาชนและ
ผู้รับบริการได้ประเมิน เพ่ือนน าผลไปพัฒนา
และปรับปรุง 
3. จัดท าเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น (ด้าน
การบริการ)” เพ่ือมอบให้แก่บุคลากรที่ได้รับ

1. คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการ 
จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรทุกฝ่ายเกี่ยวกับการให้บริการ
การชี้แจง และตอบค าถามของ
ประชาชนหรือผู้รับบริการด้วยความ
สุภาพ และชัดเจน  
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการ
ชี้แจง และตอบค าถาม เพื่อให้ประชาชน
และผู้รับบริการได้ประเมิน เพื่อนน าผล
ไปพัฒนาและปรับปรุง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

100 



๙๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ผลการประเมินจากประชาชนหรือ
ผู้รับบริการที่ได้คะแนนประเมินสูงที่สุด (เพ่ือ
สร้างขวัญและก าลังใจ) 

3. จัดท าเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น 
(ด้านการบริการ)” เพ่ือมอบให้แก่
บุคลากรที่ได้รับผลการประเมินจาก
ประชาชนหรือผู้รับบริการที่ได้คะแนน
ประเมินสูงที่สุด (เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจ) 

4. เพิ่มการ
ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 
 
 

1. คณะครุศาสตร์จัดท าเว็บไซต์ของคณะให้
มีความทันสมัย เข้าถึงได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
2. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือบอกขั้นตอน 
กระบวนการติดต่อสอบถามของฝ่ายต่าง ๆ  
3. จัดท าเพจของคณะ เพ่ือสะดวกต่อการ
ติดต่อสอบถาม และให้บริการ 

คณะครุศาสตร์จัดท าเว็บไซต์ของคณะให้
มีความทันสมัย เข้าถึงได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้นดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือบอก
ขั้นตอน กระบวนการติดต่อสอบถามของ
ฝ่ายต่าง ๆ  จัดท าเพจของคณะ เพื่อ
สะดวกต่อการติดต่อสอบถาม และ
ให้บริการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

100 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้
อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด ร้อยละ 78.02 
e11 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

5. ก ากับติดตาม
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานว่ามี
การติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไป
ตามข้ันตอนและ

1. จัดท าประกาศการก ากับติดตามการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และเพ่ือพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
2. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการก ากับติดตาม
การท างานของเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ 
3. จัดประชุมเพ่ือก ากับติดตามการท างาน
ของเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ 
(รายไตรมาส) 

คณะครุศาสตร์ 
1. จัดท าประกาศการก ากับติดตามการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความ
เข้าใจ และเพ่ือพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่คณะครุ
ศาสตร์ 
3. จัดประชุมเพ่ือก ากับติดตามการ
ท างานของเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

100  



๙๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 76.67 
e12 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อย เพียงใด 
ร้อยละ 78.46 
 
 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

(รายไตรมาส) 

6. ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/ 
การให้บริการให้
มีความโปร่งใส 
มากขึ้น 

1. คณะครุศาสตร์จะจัดการประชุมเพ่ือให้
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย
ได้รายงานผลการด าเนินงาน และการ
เบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ/
กิจกรรมทุกไตรมาส 
2. น าผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ขึ้น
ไว้บนเว็บไซต์ และเพจของคณะครุศาสตร์ 

1. คณะครุศาสตร์ 
ได้จัดดการประชุมเพ่ือให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายได้
รายงานผลการด าเนินงาน และการ
เบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ/
กิจกรรมทุกไตรมาสน าผลการด าเนินงาน 
และการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม ขึ้นไว้บนเว็บไซต์ 
และเพจของคณะครุศาสตร์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

100 

7. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับให้
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

1. คณะครุศาสตร์จัดประชุมเพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้กับบุคลากรทุกฝ่ายเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม  
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ เพื่อน าผลไปพัฒนาและปรับปรุง 
3. จัดท าเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น (ด้าน
การบริการ)” เพ่ือมอบให้แก่บุคลากรที่ได้รับ
ผลการประเมินจากประชาชนหรือ
ผู้รับบริการที่ได้คะแนนประเมินสูงที่สุด (เพ่ือ
สร้างขวัญและก าลังใจ) 

1. คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกฝ่าย
เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนอย่าง
เท่าเทียม  
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ เพื่อน าผลไปพัฒนาและ
ปรับปรุง 
3. จัดท าเกียรติบัตร “บุคลากรดีเด่น 
(ด้านการบริการ)” เพ่ือมอบให้แก่
บุคลากรที่ได้รับผลการประเมินจาก
ประชาชนหรือผู้รับบริการที่ได้คะแนน

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

100 



๙๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ประเมินสูงที่สุด (เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจ) 

8. ให้ตรวจสอบ
ว่าประเด็นการ
ปฏิบัติงาน
ให้บริการแก่
ผู้อื่นว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาที่
ก าหนดมากน้อย
เพียงใด 

1. คณะครุศาสตร์จัดประชุมเพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้กับบุคลากรทุกฝ่ายเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม  
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ เพื่อน าผลไปพัฒนาและปรับปรุง 
3. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาความพึงพอใจการ
ให้บริการ และเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ให้บริการว่าเป็นไปตามข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด 

1. คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกฝ่าย
เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนอย่าง
เท่าเทียม จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจการให้บริการ เพื่อน าผลไปพัฒนา
และปรับปรุง จัดประชุมเพ่ือพิจารณา
ความพึงพอใจการให้บริการ และเพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้บริการว่า
เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนดมากน้อยเพียงใด 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

100 

ด้านการให้บริการ e14 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของ หน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 73.22 

1. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ให้บริการของ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ  
พร้อมทั้งก าหนดข้อค าถาม 
ถึงความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือน ามา
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานการให้บริการของคณะ 
รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่และความมี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการ ของคณะฯ ใน
การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ 
หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ เว็ปไซต์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

40 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 



๙๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

หรือแฟนเพจเฟซบุ๊คของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ด าเนินการแล้ว) 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมวางแผน 
และก าหนดประเด็น ขั้นตอนหรือ 
กระบวนการตามความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาการ
ให้บริการตามบทบาทหน้าที่ ที่คณะ
ก าหนดไว้ (ด าเนินการแล้ว) 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม/การให้บริการ
ต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (ด าเนินการแล้ว) 
4. ประเมินผลความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยเพิ่มเติมหัวข้อ 
“ข้อเสนอแนะในการให้บริการครั้ง
ต่อไป” ในแบบสอบถาม (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 
5. น าผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุง
แล้ว มาด าเนินการพัฒนาปรับปรุงตาม
ขั้นตอนการให้บริการของคณะ (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 



๙๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
6. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจาก
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
7. น าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนา
หรือปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในครั้งต่อไป (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

2.เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบ
กลไกการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มี
ระบบและกลไกการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 
ดังนี้ 
1. ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ 
ด าเนินงานการให้บริการของคณะ 
รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่และความมี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการ ของคณะฯ ใน
การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ 
หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ เว็ปไซต์ 
และแฟนเพจเฟซบุ๊คของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ด าเนินการแล้ว) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

40 



๙๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมวางแผน 
และก าหนดประเด็น ขั้นตอนหรือ 
กระบวนการตามความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเข้าร่วม
ประชุมหารือการพัฒนาการให้บริการ
ตามบทบาทหน้าที่ ที่คณะก าหนดไว้ 
(ด าเนินการแล้ว) 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม/การให้บริการ
ต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (ด าเนินการแล้ว) 
4. ประเมินผลความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยเพิ่มเติมหัวข้อ 
“ข้อเสนอแนะในการให้บริการครั้ง
ต่อไป” ในแบบสอบถาม (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 
5. น าผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุง
แล้ว มาด าเนินการพัฒนาปรับปรุงตาม
ขั้นตอนการให้บริการของคณะ (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 
6. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจาก
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 



๙๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
7. น าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนา
หรือปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในครั้งต่อไป (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

3.เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจาก
ประชาชน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีช่อง
ทางการบริการถาม-ตอบหลายช่องทาง  คือ  
สายตรงคณบดี  / Facebook/E-Mail โดยมี
จนท. รับผิดชอบ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชน
เกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 
โดยเฉพาะเพ่ิมช่องทางสนทนา/การ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้ามาสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น การให้
ข้อเสนอแนะ  การปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
อย่างสะดวกและเข้าถึงง่ายมากข้ึน  
ได้แก่  E-Mail เว็ปไซต์ และเพจเฟสบุ๊ค
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่ายงาน
ประชาสัมพันธ์ คือ นายจิรพงษ์ เทียน
แขกและ นายเมตตรัย ตะติยะ คอยตอบ
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
จากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

100 



๙๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนเสีย หรือประชาชน เพ่ือตอบสนอง
ไดอ้ย่างรวดเร็วและตรงประเด็น 
(ด าเนินการแล้ว) 

4. เพ่ิมการ
ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
คณะกรรมการด าเนินงานร่วมกันพิจารณา
การปรับปรุง ทบทวนระบบและกลไกการ
ด าเนินงาน/การให้บริการเป็นประจ าทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดผู้รับบริการ (นักศึกษา 
ประชาชน) ตามพันธกิจของคณะฯ 
(ด าเนินการแล้ว) 
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการในงาน
ด้านต่างๆ ของคณะ (ด าเนินการแล้ว) 
3. ฝึกอบรมพนักงานของหน่วยงานและ
สร้างความเข้าใจเพ่ือการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่
ก าหนดและเป็นไป ตามระยะเวลาที่
ก าหนด รวมถึงส่งเสริมการมีจิตบริการ 
(ด าเนินการแล้ว) 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการ
ทราบจากช่องทางต่าง ๆ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ 

ต.ค.64 – ก.ย.
65 

70 



๙๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
เว็ปไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  (ด าเนินการแล้ว) 
5. การปฏิบัติงาน/ให้บริการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานขั้นตอน  ให้มีความ
โปร่งใสและมีความเท่าเทียมกัน และ
ติดตามการด าเนินงานโดยผู้บริหาร
คณะฯ (ด าเนินการแล้ว) 
6. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ในประเด็นวิธีการและ
ขั้นตอน การด าเนินงาน/การให้บริการ 
ในแบบสอบถาม (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
7. น าผลการประเมินความพึงพอใจมา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มา
ติดต่อรับบริการ และมีประสิทธิภาพตาม
วิธีการและขั้นตอนการให้บริการที่
ถูกต้อง โดยมีการทบทวนระบบและ
กลไกการด าเนินงาน/การให้บริการ เป็น
ประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ) 
 



๑๐๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 
78.02 
e11 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/ 
การให้บริการ ให้ดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด  
ร้อยละ 76.67 
e12 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อย เพียงใด 
ร้อยละ 78.46 

5. ก ากับติดตาม
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานว่ามี
การติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไป
ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การ
ก ากับ ติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ใน
การให้บริการแก่ประชาชนอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่ก าหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่
ของคณะว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด โดย
มอบหมายรองรองคณบดีและหัวหน้า
งานแต่ละด้านในการก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งมีขั้นตอนการให้บริการงานแต่
ละด้านดังนี้ 
1.ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการด้านต่างๆ รวมถึงระบุ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
(ด าเนินการแล้ว) 
2. สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้
บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์การในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการแก่ผู้อ่ืนให้
เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (ด าเนินการแล้ว) 
3.ผู้บริหารคณะ ก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คณะในการ
ให้บริการประชาชนตามล าดับก่อน-หลัง  
ตามข้ันตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด
(ด าเนินการแล้ว) 

ต.ค.64 – ก.ย.
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๑๐๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
4.ประเมินผลความพึงพ่อใจต่อการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ ของเจ้าหน้าที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ใน
ประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืน
เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนด ในแบบสอบถาม  
(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
5.ผู้บริหารคณะฯ หรือหัวหน้างานมีการ
ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของคณะในภายงานที่
รับผิดชอบว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน 
และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
สม่ าเสมอ (ก าลังด าเนินการ) 
6. น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากยิ่งข้ึน 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานให้บริการที่
เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนดมากยิ่งข้ึน (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
 



๑๐๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
6. ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/ 
การให้บริการให้
มีความโปร่งใส 
มากขึ้น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้บริการตามล าดับของการขอรับบริการ
และสามารถตรวจสอบได้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน ดัง
ขั้นอนต่อไปนี้ 
1. สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้
บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์การในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความ
โปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบ  
(ด าเนินการแล้ว) 
2. จัดตั้งคณะกรรมการก ากับติดตาม
การด าเนินงานด้วยความโปร่งใสและการ
ตรวจสอบภายใน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ด าเนินการแล้ว)  
3. ประเมินผลความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน
ประเด็นความโปร่งใส ถูกต้อง และ
ตรวจสอบ ในแบบสอบถาม  
(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
4. น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้

ต.ค.64 – ก.ย.
65 

50 



๑๐๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ที่มาติดต่อรับบริการ และให้เกิดความ
โปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบในการ
ให้บริการ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

7. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับให้
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการ
ให้บริการตามล าดับของการขอรับบริการ
และสามารถตรวจสอบได้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้เพ่ิมมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่า
เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้เป็นไป
ตามข้ันตอนการให้บริการ ดังนี้ 
1. สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้
บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์การในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความ
โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบ และเท่า
เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
(ด าเนินการแลว้) 
2.ผู้บริหารคณะ ก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คณะ 
ในการให้บริการประชาชนตามล าดับ
ก่อน-หลัง เพื่อให้เกิดการให้บริการที่เท่า
เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
(ด าเนินการแล้ว) 
3.ประเมินผลความพึงพ่อใจต่อการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน

ต.ค.64 – ก.ย.
65 

50  



๑๐๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นความเท่าเทียมในการให้บริการ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ในแบบสอบถาม  
(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
4.น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากยิ่งข้ึน 
เพ่ือให้ความเท่าเทียมกันและมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น 
(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

8. ให้ตรวจสอบ
ว่าประเด็นการ
ปฏิบัติงาน
ให้บริการแก่
ผู้อื่นว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาที่
ก าหนดมากน้อย
เพียงใด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ตรวจสอบประเด็นการปฏิบัติ  
การให้บริการให้เป็นไปตามข้ันตอนและตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีการตรวจสอบว่าประเด็นการ
ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดมาก
น้อยเพียงใด ในขั้นตอนการให้บริการ
ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ รวมถึงระบุ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
(ด าเนินการแล้ว) 
2.สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้
บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์การในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการแก่ผู้อ่ืนให้

ต.ค.64 – ก.ย.
65 

60 



๑๐๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (ด าเนินการแล้ว) 
3. ผู้บริหารคณะ ก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คณะในการ
ให้บริการประชาชนตามล าดับก่อน-หลัง 
ตามข้ันตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด
(ด าเนินการแล้ว) 
4. ประเมินผลความพึงพ่อใจต่อการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ใน
ประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืน
เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนด ในแบบสอบถาม  
(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
5.น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากยิ่งข้ึน 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานให้บริการที่
เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนดมากยิ่งข้ึน (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
 
 



๑๐๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการให้บริการ e14 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของ หน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 73.22 

1. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ
ส าหรับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียปีละ 1 ครั้ง  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
จัดท าการประเมินการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ เช่น การขอรับ
บริการด้านวิชาการ  

ตลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

100 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2.เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบและ
กลไกการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ตลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

- 

3.เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจาก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีช่องทางใน
การให้บริการถาม-ตอบ เช่น สายตรงคณบดี 
/ โทรศัพท์ / Facebook / E-mail  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ช่องทางในการให้บริการถาม-ตอบ เช่น 
สายตรงคณบดี / โทรศัพท์ / 
Facebook/Line 

ตลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

100 



๑๐๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ประชาชน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้
ชัดเจน 
มากขึ้น 
4. เพ่ิมการ
ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
ปรับปรุง ทบทวนระบบและกลไกการ
ด าเนินงาน/การให้บริการเป็นประจ าทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อย ู่ระหว่างการด าเนินงาน ตลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

- 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 
78.02 
e11 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/ 

5. ก ากับติดตาม
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานว่ามี
การติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไป
ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการก ากับ 
ติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
ก ากับ ติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่
ในการให้บริการในแต่ละด้านโดย
ผู้บริหารของคณะ 

ตลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

100 



๑๐๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
การให้บริการ ให้ดีขึ้น  
มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 76.67 
e12 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อย เพียงใด 
ร้อยละ 78.46 

6. ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/ 
การให้บริการให้
มีความโปร่งใส 
มากขึ้น 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
ให้บริการตามล าดับของการขอรับบริการ
และสามารถตรวจสอบได้ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
ให้บริการตามล าดับ หรือจัดล าดับ
ความส าคัญของการขอรับบริการให้
สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ตลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

100 

7. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับให้
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
ให้บริการตามล าดับของการขอรับบริการ
และสามารถตรวจสอบได้ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
ให้บริการตามล าดับ หรือจัดล าดับ
ความส าคัญของการขอรับบริการให้
สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ตลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

100 

8. ให้ตรวจสอบ
ว่าประเด็นการ
ปฏิบัติงาน
ให้บริการแก่
ผู้อื่นว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาที่
ก าหนดมากน้อย
เพียงใด 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
ตรวจสอบประเด็นการปฏิบัติการให้บริการ
ให้เป็นไปตามข้ันตอนและตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
ตรวจสอบประเด็นการปฏิบัติการ
ให้บริการให้เป็นไปตามขั้นตอนและตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นผู้
ตรวจสอบในเบื้องต้น และน าเสนอ
ผู้บริหารของคณะพิจารณา  

ตลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

100  



๑๐๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการให้บริการ  
e14 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ   ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของ หน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 73.22 

1. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 
ให้ดีขึ้น 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานการ
ให้บริการของคณะ รวมทั้งก าหนดบทบาท
หน้าที่และความมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 
ของคณะฯ ในการแสดงความคิดเห็น ให้
ข้อเสนอแนะ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ 
หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ เว็ปไซต์ หรือ
และเพจเฟซบุ๊คของคณะวิทยาการจัดการ 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมวางแผน และ
ก าหนดประเด็น ขั้นตอนหรือ 
กระบวนการตามความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาการให้บริการ
ตามบทบาทหน้าที่ ที่ 
คณะก าหนดไว้  
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม/การให้บริการ
ต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4. ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
เพ่ิมเติมหัวข้อ “ข้อเสนอแนะในการ
ให้บริการครั้งต่อไป” ในแบบสอบถาม 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานการให้บริการของคณะ 
รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่และความมี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการ ของคณะฯ ใน
การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ 
หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ เว็ปไซต์ 
หรือแฟนเพจเฟซบุ๊คของคณะวิทยาการ
จัดการ (ด าเนินการแล้ว) 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมวางแผน 
และก าหนดประเด็น ขั้นตอนหรือ 
กระบวนการตามความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาการ
ให้บริการตามบทบาทหน้าที่ ที่ 
คณะก าหนดไว้ (ด าเนินการแล้ว) 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม/การให้บริการ
ต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (ด าเนินการแล้ว) 

เดือนตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 2565 

50 คณะวิทยาการ
จัดการ 

 



๑๑๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
5. น าผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงแล้ว มา
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงตามข้ันตอนการ
ให้บริการของคณะ 
6. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจาก
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
7. น าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในครั้งต่อไป 

4. ประเมินผลความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยเพิ่มเติมหัวข้อ 
“ข้อเสนอแนะในการให้บริการครั้ง
ต่อไป” ในแบบสอบถาม (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 
5. น าผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุง
แล้ว มาด าเนินการพัฒนาปรับปรุงตาม
ขั้นตอนการให้บริการของคณะ (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 
6. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจาก
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
7. น าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนา
หรอืปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในครั้งต่อไป (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

 2.เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของ

คณะวิทยาการจัดการ  
มีระบบและกลไกการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ 
1. ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง 

คณะวิทยาการจัดการ ได้มีระบบและ
กลไกการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ 
1. ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานการให้บริการของคณะ 

เดือนตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 2565 

40  



๑๑๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

พัฒนาการด าเนินงานการให้บริการของคณะ 
รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่และความมีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการ ของคณะฯ ในการแสดง
ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประเมินความพึง
พอใจ หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ เว็ปไซต์ 
หรือและเพจเฟซบุ๊คของคณะวิทยาการ
จัดการ 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมวางแผน และ
ก าหนดประเด็น ขั้นตอนหรือกระบวนการ
ตามความต้องการหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการเข้าร่วมประชุมหารือการ
พัฒนาการให้บริการตามบทบาทหน้าที่ ที่
คณะก าหนดไว้  
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม/การให้บริการ
ต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทั้งประเมินผลความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยเพิ่มเติมหัวข้อ 
“ข้อเสนอแนะในการให้บริการครั้งต่อไป” ใน
แบบสอบถาม 

รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่และความมี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการ ของคณะฯ ใน
การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ 
หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ เว็ปไซต์ 
และแฟนเพจเฟซบุ๊คของคณะวิทยาการ
จัดการ (ด าเนินการแล้ว) 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมวางแผน 
และก าหนดประเด็น ขั้นตอนหรือ 
กระบวนการตามความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาการ
ให้บริการตามบทบาทหน้าที่ ที่ 
คณะก าหนดไว้ (ด าเนินการแล้ว) 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม/การให้บริการ
ต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (ด าเนินการแล้ว) 
4. ประเมินผลความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยเพิ่มเติมหัวข้อ 
“ข้อเสนอแนะในการให้บริการครั้ง



๑๑๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
4. น าผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงแล้ว มา
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงตามข้ันตอนการ
ให้บริการของคณะ 
5. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจาก
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและหา
แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานต่างๆ ของ
คณะอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. น าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในครั้งต่อไป 

ต่อไป” ในแบบสอบถาม (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 
5. น าผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุง
แล้ว มาด าเนินการพัฒนาปรับปรุงตาม
ขั้นตอนการให้บริการของคณะ (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 
6. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจาก
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
7. น าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนา
หรือปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในครั้งต่อไป (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 

 3.เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจาก
ประชาชน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข้ันตอน
การปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการทราบจาก
ช่องทางต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ  
2.เพ่ิมช่องทางสนทนา/การให้บริการแก่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น 
การให้ข้อเสนอแนะ  การปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน ผ่านช่องทางออนไลน์  ได้แก่  E-

คณะวิทยาการจัดการได้เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวล
สงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน โดยเฉพาะ
เพ่ิมช่องทางสนทนา/การให้บริการแก่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึงการแสดง
ความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ  การ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ผ่าน

เดือนตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 2565 

100  



๑๑๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
Mail เว็ปไซต์ IG Twitter และเพจเฟสบุ๊ค
ของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีเจ้าหน้าที่
ประจ าคอยตอบข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน เพ่ือ
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น 

ช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกและขุถึง
ง่ายมากขึ้น  ได้แก่  E-Mail เว็ปไซต์ IG 
Twitter และเพจเฟสบุ๊คของคณะ
วิทยาการจัดการ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ า
ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คือ นางสาวสุพัช
รี ท้ายนาวา คอยตอบข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานจากผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
ประชาชน เพ่ือตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็วและตรงประเด็น (ด าเนินการ
แล้ว) 

4. เพ่ิมการ
ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. ก าหนดผู้รับบริการ (นักศึกษา ประชาชน) 
ตามพันธกิจของคณะฯ  
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการในงานดา้น
ต่างๆ ของคณะ 
3. ฝึกอบรมพนักงานของหน่วยงานและสร้าง
ความเข้าใจเพ่ือการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง/
ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนทีก่ าหนดและ
เป็นไป ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงส่งเสริม
การมีจิตบริการ 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทาง

คณะวิทยาการจัดการ ได้เพ่ิมการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการด าเนนิงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดผู้รับบริการ (นักศึกษา 
ประชาชน) ตามพันธกิจของคณะฯ 
(ด าเนินการแลว้) 
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการในงานดา้น
ต่างๆ ของคณะ (ด าเนินการแลว้) 
3. ฝึกอบรมพนักงานของหน่วยงานและ
สร้างความเข้าใจเพ่ือการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง/ให้บริการเป็นไปตามขัน้ตอนที่
ก าหนดและเป็นไป ตามระยะเวลาที่

เดือนตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 2565 

70  



๑๑๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ เวป็ไซต์
คณะวิทยาการจัดการ 
5. การปฏิบัติงาน/ให้บริการใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานขั้นตอน  ให้มีความโปร่งใสและมี
ความเท่าเทียมกัน และติดตามการด าเนินงาน
โดยผูบ้ริหารคณะฯ 
6. ประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการ ใน
ประเด็นวธิีการและขั้นตอน การด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ในแบบสอบถาม 
7. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มา
ติดต่อรับบริการ และมีประสิทธิภาพตามวิธีการ
และขั้นตอนการให้บริการที่ถูกต้อง โดยมีการ
ทบทวนระบบและกลไกการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ เป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

ก าหนด รวมถึงส่งเสริมการมีจิตบริการ 
(ด าเนินการแล้ว) 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการทราบ
จากช่องทางต่างๆ ของคณะวิทยาการ
จัดการ ได้แก่ เว็ปไซต์คณะวิทยาการ
จัดการ (ด าเนินการแล้ว) 
5. การปฏิบัติงาน/ให้บริการใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานขั้นตอน  ให้มีความโปร่งใสและมี
ความเท่าเทียมกัน และติดตามการ
ด าเนินงานโดยผู้บริหารคณะฯ  
(ด าเนินการแลว้) 
6. ประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
ในประเด็นวิธีการและขั้นตอน การ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ในแบบสอบถาม
(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
7. น าผลการประเมินความพึงพอใจมา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของคณะ
วิทยาการจดัการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
ความต้องการของผู้ที่มาติดต่อรบับริการ 
และมีประสิทธภิาพตามวธิีการและขั้นตอน
การให้บริการที่ถูกต้อง โดยมีการทบทวน
ระบบและกลไกการด าเนินงาน/การ



๑๑๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ให้บริการ เป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง (ยังไม่ได้ด าเนินการ)  

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 
78.02 
e11 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 76.67 
e12 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น  
มากน้อย เพียงใด ร้อยละ 
78.46 

5. ก ากับติดตาม
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานว่ามี
การติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไป
ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่
ก าหนด  

คณะวิทยาการจัดการ 
1. ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการด้านต่างๆ รวมถึงระบุเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
2. สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้
บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์การในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการแก่ผู้อ่ืนให้เป็นไป
ตามข้ันตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ผู้บริหารคณะ ก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คณะในการ
ให้บริการประชาชนตามล าดับก่อน-หลัง ตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ประเมินผลความพึงพ่อใจต่อการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ ของเจ้าหน้าที่คณะ
วิทยาการจัดการ  ในประเด็นการปฏิบัติงาน
ให้บริการแก่ผู้อ่ืนเป็นไปตามขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาที่ก าหนด ในแบบสอบถาม 
5. ผู้บริหารคณะฯ หรือหัวหน้างานมีการ
ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของคณะในภายงานที่รับผิดชอบว่ามีการ
ติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่

คณะวิทยาการจัดการได้ก ากับติดตาม
การท างานของเจ้าหน้าที่ของคณะว่ามี
การติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยมอบหมายรอง
รองคณบดีและหัวหน้างานแต่ละด้านใน
การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีข้ันตอน
การให้บริการงานแต่ละด้านดังนี้ 
1. ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการด้านต่างๆ รวมถึงระบุ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
(ด าเนินการแล้ว) 
2. สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้
บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์การในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการแก่ผู้อ่ืนให้
เป็นไปตามขัน้ตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (ด าเนินการแล้ว) 
3. ผู้บริหารคณะ ก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คณะในการ
ให้บริการประชาชนตามล าดับก่อน-หลัง  

เดือนตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 2565 
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๑๑๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
6. น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของคณะวิทยาการ
จัดการมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงาน
ให้บริการที่เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลา
ที่ก าหนดมากยิ่งขึ้น 

ตามข้ันตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด
(ด าเนินการแล้ว) 
4. ประเมินผลความพึงพ่อใจต่อการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ ของเจ้าหน้าที่
คณะวิทยาการจัดการ  ในประเด็นการ
ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนเป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด ใน
แบบสอบถาม (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
5. ผู้บริหารคณะฯ หรือหัวหน้างานมี
การก ากับติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของคณะในภายงานที่
รับผิดชอบว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน 
และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
สม่ าเสมอ (ก าลังด าเนินการ) 
6. น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการของคณะ
วิทยาการจัดการมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดมาก
ยิ่งขึ้น (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 



๑๑๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
6. ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/ 
การให้บริการให้
มีความโปร่งใส 
มากขึ้น 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้
บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์การในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใส 
ถูกต้อง และตรวจสอบ  
2. จัดตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส 
และการตรวจสอบภายใน คณะวิทยาการ
จัดการ 
3. ประเมินผลความพึงพ่อใจต่อคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/ 
การให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ ใน
ประเด็นความโปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบ 
ในแบบสอบถาม 
4. น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของคณะวิทยาการ
จัดการมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ และให้
เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบใน
การให้บริการ 

คณะวิทยาการจัดการ มีการปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน ดังขั้นอนต่อไปนี้ 
1. สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้
บุคลากรมวีัฒนธรรมองค์การในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความ
โปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบ  
(ด าเนินการแล้ว) 
2. จัดตั้งคณะกรรมการก ากับติดตาม
การด าเนินงานด้วยความโปร่งใสและการ
ตรวจสอบภายใน คณะวิทยาการจัดการ
(ด าเนินการแล้ว)  
3. ประเมินผลความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการของคณะ
วิทยาการจัดการ ในประเด็นความ
โปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบ ใน
แบบสอบถาม (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
4. น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการของคณะ
วิทยาการจัดการมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มา
ติดต่อรับบริการ และให้เกิดความโปร่งใส 

เดือนตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 2565 

50  



๑๑๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ถูกต้อง และตรวจสอบในการให้บริการ 
(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

 7. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับให้
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้

บุคลากรมีวัฒนธรรม 
องค์การในการด าเนินงาน/การให้บริการให้มี
ความโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบ และเท่า
เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

2. ผู้บริหารคณะ ก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คณะ 

ในการให้บริการประชาชนตามล าดับก่อน-
หลัง เพื่อให้เกิดการให้บริการที่เท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

3. ประเมินผลความพึงพ่อใจต่อการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

ของเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ  ใน
ประเด็นความเท่าเทียมในการให้บริการโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ในแบบสอบถาม 

4. น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน/ 

การให้บริการของคณะวิทยาการจัดการมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้ความเท่าเทียมกันและมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น 

คณะวิทยาการจัดการ ได้เพ่ิมมาตรการ
ก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้ันตอน
การให้บริการ ดังนี้ 
1. สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้
บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์การในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความ
โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบ และเท่า
เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ (ด าเนินการ
แล้ว) 
2.ผู้บริหารคณะ ก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คณะ 
ในการให้บริการประชาชนตามล าดับ
ก่อน-หลัง เพื่อให้เกิดการให้บริการที่เท่า
เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ (ด าเนินการ
แล้ว) 
3.ประเมินผลความพึงพ่อใจต่อการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่
คณะวิทยาการจัดการ  ในประเด็นความ
เท่าเทียมในการให้บริการโดยไม่เลือก

เดือนตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 2565 

60  



๑๑๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติ ในแบบสอบถาม (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 
4.น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการของคณะ
วิทยาการจัดการมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ความ
เท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการมากยิ่งข้ึน (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

8. ให้ตรวจสอบ
ว่าประเด็นการ
ปฏิบัติงาน
ให้บริการแก่
ผู้อื่นว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาที่
ก าหนดมากน้อย
เพียงใด 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาใน

การให้บริการด้านต่าง ๆ 
รวมถึงระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

2. สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้
บุคลากรมีวัฒนธรรม 

องค์การในการด าเนินงาน/การให้บริการแก่
ผู้อื่นให้เป็นไปตามข้ันตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนด 

3. ผู้บริหารคณะ ก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

คณะในการให้บริการประชาชนตามล าดับ
ก่อน-หลัง ตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนด 

4. ประเมินผลความพึงพ่อใจต่อการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

คณะวิทยาการจัดการมีการตรวจสอบว่า
ประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืน
ว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนดมากน้อยเพียงใด ในขั้นตอนการ
ให้บริการดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ รวมถึงระบุ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
(ด าเนินการแล้ว) 
2.สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้
บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์การในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการแก่ผู้อ่ืนให้
เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (ด าเนินการแล้ว) 
3. ผู้บริหารคณะ ก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คณะในการ

เดือนตุลาคม 
2564 – 
กันยายน 2565 

60  



๑๒๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ของเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ  ใน
ประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืน
เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด 
ในแบบสอบถาม 
5.น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของคณะวิทยาการ
จัดการมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงาน
ให้บริการที่เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลา
ที่ก าหนดมากยิ่งขึ้น 

ให้บริการประชาชนตามล าดับก่อน-หลัง 
ตามข้ันตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด
(ด าเนินการแล้ว) 
4. ประเมินผลความพึงพ่อใจต่อการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่
คณะวิทยาการจัดการ  ในประเด็นการ
ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนเป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด ใน
แบบสอบถาม (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
5.น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการของคณะ
วิทยาการจัดการมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดมาก
ยิ่งขึ้น (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

ด้านการให้บริการ e14 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของ หน่วยงานให้ดีขึ้น 

1. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมใน
ปรับปรุงพัฒนาแนวทางการพัฒนาคณะ ฯใน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะที่มี
การแสดงความคิดเห็นในบทบาทหน้าที่การ
ด าเนินงาน การบริการของหน่วยงานต่อผู้เข้า
รับบริการ 

คณะฯเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานการให้บริการของ
หน่วยงาน ในรูปแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการในแต่ละ
ด้านตามกิจกรรม โครงการ ที่จัด

ต.ค 64-ก.ย. 65 100 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 



๑๒๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 73.22 

ด าเนินงานการ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ
คณะในรูปแบบสอบถาม หลังจากเสร็จสิ้น
การให้บริการของแต่ละฝ่ายงาน โดยท า
สรุปผลการให้บริการ  ปีละ 2 ครั้ง ระยะ 6
เดือน และ 12 เดือน 

ให้บริการ และในด้านการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในรายวิชานั้นๆ 

2.เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีระบบและ
กลไกการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน โดยการจัด
ระบบงานในฝ่ายงานต่างๆภายในคณะ( 
work flow) เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับถูกต้อง
และลดระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของงาน 
ปีละ 2 ครั้ง ระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน 

ยังอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ 

ต.ค 64-ก.ย. 65 50 

3.เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจาก
ประชาชน
เกี่ยวกับการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีช่องทางในการ
ให้บริการถาม-ตอบ เช่น สายตรงคณบดี / 
โทรศัพท์ / Facebook / แว็บไชต์คณะ  

คณะได้วางระบบเพิ่มเติมช่องทางในการ
ให้บริการถาม - ตอบ ข้อมูลภายในคณะ
จากที่มีอยู่ สายตรงคณบดี / โทรศัพท์ / 
Facebook / แว็บไชต์คณะ  
เพ่ิมทวิตเตอร์ 

ต.ค 64-ก.ย. 65 90 



๑๒๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงานให้
ชัดเจนมากขึ้น 

 4. เพ่ิมการ
ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการปรับปรุง 
ทบทวนระบบและกลไกการด าเนินงาน/การ
ให้บริการในแต่ละฝ่ายงานเป็นประจ าในการ
ประชุมkm งานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

คณะฯได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการให้บริการของงานแต่ละละ
ฝ่ายงาน โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติประจ างาน
ร่วมแสดงและปรับปรุงแบบแสดงความ
คิดเห็นการให้บริการ ตามแบบฟอร์มนี้ 

ต.ค 64-ก.ย. 65 100  

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 
78.02 
e11 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
ร้อยละ76.67 
e12 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและ ขั้นตอนการ

5. ก ากับติดตาม
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานว่ามี
การติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไป
ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการก ากับ 
ติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการแก่ประชาชนจัดท าการประเมิน
ความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

คณะมีการก ากับ ติดตามการท างานของ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการในแต่ละด้าน
โดยผู้บริหารของคณะ 

ต.ค 64-ก.ย. 65 90 

6. ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/ 
การให้บริการให้
มีความโปร่งใส 
มากขึ้น 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการให้บริการ
ตามล าดับของการขอรับบริการและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

คณะมีการให้บริการตามล าดับการขอรับ
บริการให้สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ตามระยะเวลาที่ก าหนดสามารถ
ตรวจสอบได้โดยตระหนักถึงความ

ต.ค 64-ก.ย. 65 100 



๑๒๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อย เพียงใด 
ร้อยละ 78.46 
 

ถูกต้องและโปร่งใสในกระบวนการการ
บริการแก่ผู้รับบริการในงานนั้นๆ 

7. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับให้
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

คณะเทคโนโลยีมีการให้บริการตามล าดับของ
การขอรับบริการและตระหนักถึงความเท่า
เทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคล
หนึ่งและสามารถตรวจสอบได้ 

คณะด าเนินการก าชับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
อย่างเท่าเทียมกันจัดวางล าดับของงานที่
รับบริการ ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียม ไม่
เลือกปฏิบัติ 

ต.ค 64-ก.ย. 65 100 

8. ให้ตรวจสอบ
ว่าประเด็นการ
ปฏิบัติงาน
ให้บริการแก่
ผู้อื่นว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาที่
ก าหนดมากน้อย
เพียงใด 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการตรวจสอบ
การปฏิบัติการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปให้
เป็นตามขั้นตอนและตามระยะเวลาที่ก าหนด
( work flow) เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ
ถูกต้องและลดระยะเวลาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานการให้บริการแก่บุคคล
ทั่วไปให้เป็นตามข้ันตอนและตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด คณะได้จัดท าแบบ
แสดงความคิดเห็นผู้รับบริการ ในงานแต่
ละฝ่ายงานตามประเด็นการให้บริการ
และรายงานผลแสดงความคิดเห็นการ
ให้บริการแก่ผู้บังคับบัญชาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
เช่น บุคคลทั่วไป 

 
 
 
 

ต.ค 64-ก.ย. 65 100 



๑๒๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการให้บริการ  
e14 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของ หน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 73.22 

1. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการใน
ด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ อันได้แก่  
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การ
วิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่และความมีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการ  
3. จัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการ โดย
ชี้แจงถึงรายละเอียดขั้นตอนการขอรับบริการ 
และเผยแพร่มาตรฐานการให้บริการทาง
เว็บไซต์ หรือ Social media เป็นต้น เพ่ือให้
ผู้มาติดต่อขอรับบริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และเกิดความโปร่งใส 
4. วางแผนการท างานอย่างมีส่วนร่วมกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในงานต่างๆ 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างมีส่วน
ร่วมและบูรณาการกับพันธกิจ 
 6. ประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีส่วน
ร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานรวบรวม
แบบสอบถามส ารวจความต้องการ
ผู้รับบริการในด้านต่างๆ คือ การเรียน
การสอน  การบริการวิชาการ  การวิจัย  
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ให้กับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  มีบทบาทหน้าที่และ
ความมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
การให้บริการของหน่วยงานในด้านต่างๆ  
ในหลากหลายช่องทาง เช่น การส่งลิ้งค์
แบบส ารวจ  การเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซค์  
เว็บเพจ Facebookของหน่วยงานและ
งานย่อยต่างๆ  เป็นต้น  
น าผลสรุปจากช่องทางต่างๆ มา
วิเคราะห์และสรุปจัดท าเป็น “รายงาน
ผลส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการตามพันธกิจ ประจ าปี
งบประมาณ 2565” 

30 สิงหาคม 
2565 

10  



๑๒๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
7. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทาง
ปรับปรุงการด าเนินงานต่างๆ  
อย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2.เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึน้ 

1. ระบุขอบเขตภาระงานของแต่ละบุคลากร
เพ่ือสะดวกต่อการผู้รับบริการ  
โดยได้จ าแนกประเภทผู้รับบริการได้แก่ 
นักศึกษา อาจารย์ บุคคลภายนอก เป็นต้น 
2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการของแต่ละ
ฝ่ายงานอย่างชัดเจน 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ
ทราบ เช่น ทางเว็ปไซต์ของคณะฯ  เพจ 
Facebook เป็นต้น และช่องทางอ่ืนๆ 
4. มีการติดตามตรวจสอบการให้บริการของ
แต่ละงานในการปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไป
ตามข้ันตอนหรือไม่ จากการติดตามโดย
แบบสอบถามการบริการของแต่ละงาน  
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ /แบบสอบถาม 
หลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการโดยแยก
ประเภทของผู้รับบริการ และงานที่ให้บริการ 
6. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ 
7.ก าหนดแนวทางในการชื่นชมและยกย่อง 

1.มีการระบุภาระงานของแต่ละบุคลากร
เพ่ือสะดวกต่อการผู้รับบริการตามค าสั่ง
ปฏิบัติ  ระบุผังองค์กรที่ระบุต าแหน่ง
หน้าที่ของบุคลากรผ่านหน้าเว็บไซค์ 
2.ก าหนดขั้นตอนการให้บริการของแต่
ละฝ่ายงานอย่างชัดเจนประงานและ
เผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซค์ของแต่ละงาน 
https://maesot.kpru.ac.th/th/  
3.มีการติดตามตรวจสอบการให้บริการ
ของแต่ละงานในการปฏิบัติงาน/
ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ จาก
การประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
ผ่าน QR Code และลิ้งค์แบบสอบถามแยก
เป็นรายบุคคลที่ให้บริการงานตา่งๆ ใน
ช่องทาง Facebook ,ระบบ e-Office 
Automation  
4.ด าเนินการสรุปผลการประเมนิใน
ภาพรวมและรายบุคคล รอบ 6 เดือนแรก 
รายงานให้กับผู้บริหารทราบ 

31 มีนาคม 
2565 

90  



๑๒๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ให้กับบุคลากรที่บริการประชาชนตาม
มาตรฐานของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือเป็น
รางวัล/มีของรางวัลการให้บริการดีเยี่ยมของ
หน่วยงาน 

5.แจ้งผลการประเมินให้กับแต่ละงาน
ทราบและน าผลการประเมินความพึงพอใจ
มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ  เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มา
ติดต่อรับบริการ  โดยมุ่งเน้นใหเ้กิดความ
สะดวก รวดเรว็ และมีประสิทธภิาพในการ
ให้บริการ  ผ่านในช่องทาง Facebook ,
ระบบ e-Office Automation 

 3.เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจาก
ประชาชน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้
ชัดเจนมากขึ้น 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์หลัก 
2.จัดท าช่องทางการติดต่อไว้ในงานแต่ละ
งาน  เพ่ือให้ประชาชนที่มีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามกับผู้ดูแลงานนั้นๆ และตอบค าถาม
ได้ 
3. จัดท า Q&A ค าถามที่พบบ่อย เพิ่มหน้า
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด 

1.ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ตาม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง 
คือ 
   1)  ทาง Facebook  
   2)  ทาง Line 
   3)  ทางเว็บไซค์  
ของมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อให้ประชาชนที่มี
ข้อสงสัยสามารถสอบถามกับผู้ดูแลงาน
นั้นๆ และตอบค าถามได้ 
2.ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ  อยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อมูลและการจัดท า Q&A 
ค าถามที่พบบ่อย เพ่ิมในหน้าเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด 

30 กรกฎาคม 
2565 

50  



๑๒๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
4. เพ่ิมการ
ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

1. จัดท าและด าเนนิการท าแบบสอบถามการ
ให้บริการงานต่างๆ 
2. ประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการผา่น
ช่องทางออนไลน์ /แบบสอบถาม หลังจากเสร็จ
สิ้นการให้บริการ โดยแยกประเภทของ
ผู้รับบริการ และงานที่ให้บริการ 
3. จัดท าสรปุผลให้กับผู้บรหิารทราบเป็นระยะ
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี พร้อมเสนอแนะการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
4. แจ้งผลการประเมินให้กับแตล่ะงานทราบ
และน าผลการประเมินความพึงพอใจมา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ  
โดยมุ่งเนน้ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธภิาพในการใหบ้ริการ 
5. จัดท าสถานที่การให้บริการงานต่าง ๆ ดังนี ้
    - จัดให้มีเก้าอ้ีรองรับผู้มาติดต่อราชการหรือ
รับบริการอย่างเพียงพอ  
    - มีป้ายบอกทิศทางหรือต าแหน่งในการ
เข้าถึงจุดให้บริการอย่างสะดวก ชัดเจน  
    - จัดท าแผนผงัก าหนดผู้รบัผิดชอบแตล่ะ
ขั้นตอนและช่องทางติดต่อ   

1.ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพใจของผู้รับบริการในงานต่างๆ
ของสายสนบัสนุน จ านวน 21 คน 
2.บันทึกข้อความแจ้งบุคลากรภายใน
หน่วยงานให้รว่มประเมินโดยจดัท าเป็น 
QR Code และลิ้งค์แบบสอบถามแยกเป็น
รายบุคคลที่ให้บริการงานตา่งๆ ในช่องทาง 
Facebook ,ระบบ e-Office Automation  
3.ด าเนินการสรุปผลการประเมนิใน
ภาพรวมและรายบุคคล รอบ 6 เดือนแรก 
รายงานให้กับผู้บริหารทราบ 
4.แจ้งผลการประเมินให้กับแต่ละงาน
ทราบและน าผลการประเมินความพึงพอใจ
มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ  เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มา
ติดต่อรับบริการ  โดยมุ่งเน้นใหเ้กิดความ
สะดวก รวดเรว็ และมีประสิทธภิาพในการ
ให้บริการ  ผ่านในช่องทาง Facebook ,
ระบบ e-Office Automation  
5.จัดท าสถานที่การให้บริการงานต่างๆ 
ดังนี้ 
   -มีเก้าอ้ีรองรับผู้มาติดต่อราชการ     

31 มีนาคม 
2565 
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๑๒๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
    - ท าแบบค าร้องและตัวอย่างการกรอก
ข้อมูล/เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า  
    - การออกแบบ ปรบัปรุง สรา้งใหม่ สถานที่
ค านึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ  
    - ใหบ้ริการอินเตอร์เนต็หรือ wifi  
    - ในจุดอันตรายออกแบบใหส้ามารถมองเหน็
ได้  
    - มีแสงสวา่งเพียงพอ  
    - จุดคัดกรองผู้มาติดต่อเป็นที่วัดอุณหภูมิ
และที่กดเจลอัตโนมัต ิ

   -มีป้ายบอกทิศทางหรือต าแหน่งในการ
เข้าถึงจุดให้บริการอย่างสะดวก ชัดเจน
ตามห้องต่างๆ  
   -ท าแบบค าร้องและตัวอย่างการกรอก
ข้อมูล/เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า  
   -ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตหรือ wifi  
    -มีแสงสว่างเพียงพอ 
    -จุดคัดกรองผู้มาติดต่อเป็นที่วัด
อุณหภูมิและที่กดเจลอัตโนมัติ ก่อนเข้า
อาคารจ านวน 2 อาคาร 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 
78.02 
e11 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

5. ก ากับติดตาม
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานว่ามี
การติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไป
ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. ก าหนดให้จัดท าสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้มารับบริการการใหบ้ริการต่าง ๆ 
ให้กับผู้บริหารทราบเป็นระยะอย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อปี  
พร้อมเสนอแนะการปรบัปรุงใหด้ีขึ้น 
2. แจ้งผลการประเมินให้กับแตล่ะงานทราบ
และน าผลการประเมินความพึงพอใจมา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ 
โดยมุ่งเนน้ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธภิาพในการใหบ้ริการ 

1.ด าเนินการสรุปผลการประเมนิใน
ภาพรวมและรายบุคคล รอบ 6 เดือนแรก 
รายงานให้กับผู้บริหารทราบ 
2.แจ้งผลการประเมินให้กับแต่ละงาน
ทราบและน าผลการประเมินความพึงพอใจ
มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ  เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มา
ติดต่อรับบริการ  โดยมุ่งเน้นใหเ้กิดความ
สะดวก รวดเรว็ และมีประสิทธภิาพในการ
ให้บริการ  ผ่านในช่องทาง Facebook ,
ระบบ e-Office Automation  

31 มีนาคม 
2565 
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๑๓๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 76.67 
e12 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อย เพียงใด 
ร้อยละ 78.46 
 

6. ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/ 
การให้บริการให้
มีความโปร่งใส 
มากขึ้น 

1. ก าหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธารณชนเพ่ือให้สามารถเข้าถึงง่ายและ
โปร่งใส บนเว็บไซต์และช่องทาง สังคม
ออนไลน์ต่างๆ ของคณะ ได้แก่ โครงสร้าง
การแบ่งส่วนการบริหารงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนการ
จัดท างบประมาณประจ าปี แผนพัฒนาด้าน
ต่างๆ ข้อมูลติดต่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่อง
ทางการร้องเรียนสายตรงถึงผู้อ านวยการ  
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ภายนอก 
3. พัฒนาเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่
ทันสมัยและเอ้ือต่อการเข้าถึงได้ง่าย สะดวก 
และรวดเร็ว 
4. ผู้บริหารก ากับติดตามการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ทุก 3 เดือน 
5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล 
ผู้รับบริการ ผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี 

1.ก าหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์และ Page Facebook 
รวมถึงข้อมูลข้อมูลการติดต่อด้านต่างๆ 
2.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3.พัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด 
4.รายงานการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล 
ผู้รับบริการ ผู้มีสว่นได้ส่วนเสยีผ่านระบบ
ออนไลน์ เป็นแบบประเมินความผูกพันธ์
ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด(รอบ6เดือน) สามารถประเมินได้
ไม่เกินวันที่ 28 มี.ค.65 เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา  

ลิ้งในการตอบแบบสอบถาม 
https://bit.ly/3L8LTn0 

สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
https://bit.ly/3wvbEd6 

31 มีนาคม 
2565 และ 30 
กันยายน 2565 
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๑๓๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน หาแนวทาง
ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการอยู่เสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ โดย
มุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

6.ประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ข้อมูล ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงาน
จากการประเมินเมื่อครั้งที่ผ่านมา 

7. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับให้
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

1. สรุปผลผู้มาใช้บริการเสนอให้ผู้บริหาร
ทราบ 
2. ก าหนดแนวทางในการชื่นชมและยกย่อง 
ให้กับบุคลากรที่บริการประชาชนตาม
มาตรฐานของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือเป็น
รางวัล/มีของรางวัลการให้บริการดีเยี่ยมของ
หน่วยงานพร้อมจัดให้มีรางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น 

1.ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้ 
ICT ชุมชน , ศูนย์พอเพียง เป็นต้นและ
ห้องสมุดได้จัดท าสมุดลงชื่อผู้มาขอใช้
หรือมาใช้บริการไว้ แต่ยังไม่มีสรุปผลผู้
มาใช้บริการให้กับผู้บริหารทราบ  และ
ในส่วนการให้บริการงานอ่ืนๆจะก ากับ
การให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่เลือกปฏิบัติดูจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการใน
แต่ละงาน จ านวน 21 งาน และสรุปผล
การประเมินในภาพรวมและรายบุคคล 
รอบ 6 เดือนแรก รายงานให้กับผู้บริหาร
ทราบ 
2.ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางในการ
ชื่นชมและยกย่อง ให้กับบุคลากรที่
บริการประชาชนตามมาตรฐานของ
หน่วยงานที่ก าหนดไว้ เพื่อเป็นรางวัล/มี

30 กันยายน 
2565 

50  



๑๓๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ของรางวัลการให้บริการดีเยี่ยมของ
หน่วยงาน  พร้อมจัดให้มีรางวลัเจ้าหนา้ที่
ดีเด่น 

8. ให้ตรวจสอบ
ว่าประเด็นการ
ปฏิบัติงาน
ให้บริการแก่
ผู้อื่นว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาที่
ก าหนดมากน้อย
เพียงใด 

1. ประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน ระยะเวลาในการให้บริการ 
2. ท ารายงานสรุปแจ้งหัวหน้างานทราบ 
พร้อมทั้งให้หัวหน้างานก ากับดูแลติดตามการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
3. ให้หัวหน้างานเสนอแนะ แนวทาง วิธีการ 
ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (ตามคู่มือปฏิบัติงาน) 

1.ได้ก าหนดขั้นตอน ระยะเวลาในการ
ให้บริการของแต่ละไว้ภายในคู่มือ
ปฏิบัติงานและแจ้งให้เห็นขั้นตอน 
ระยะเวลาเด่นชัดบริเวณโต๊ะท างานใน
การให้บริหารต่างๆ  
2.รายงานผลการประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติงานต่างๆที่รับผิดชอบให้กับ
หัวหน้างานทราบผ่านกระบวนต่างๆ 
ดังนี้ 
  - ประเมินตนเองตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 และ 12 เดือน  
  - การรายงานผลการติดตามการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ
ติดตาม ปค.5) รอบ 6 และ 12 เดือน 
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา
การท างานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนและคู่มือปฏิบัติงานด้วย 
   - รายงานสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการใช้ในแต่ละงาน ใน
ประเด็นค าถามด้านคุณภาพการให้บริการ 

30 กันยายน 
2565 

50 



๑๓๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
2 ประเด็นคือขั้นตอนการให้บรกิารไม่
ยุ่งยากซับซ้อนมีความคล่องตัว และ การ
ให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
วัดผลเป็นระดับความพึงพอใจ  ซึ่งได้จัดท า
สรุปผลการประเมินในภาพรวมและ
รายบุคคล รอบ 6 เดือนแรก รายงานให้กับ
ผู้บริหารทราบเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
แนวทาง วิธีการ ในการปฏิบัติงาน ให้
สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(ตามคู่มือปฏิบัติงาน)ต่อไป 

ด้านการให้บริการ e14 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของ หน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 73.22 

1. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

บัณฑิตวิทยาลัย 
- มีช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Website/Page 
Facebook เพ่ือให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการด าเนินงาน 
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

บัณฑิตวิทยาลัย 
1.บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุง Website บัณฑิตวิทยาลัย 
http://graduates.kpru.ac.th/และ P 

https://www.facebook.com/gradu
ateskpru เพ่ือเป็นช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงาน 
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

 
100 

บัณฑิตวิทยาลัย 



๑๓๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
2.เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

บัณฑิตวิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุง
ระบบการให้บริการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โควิด-19 โดยเพิ่มการ
ปฏิบัติงานออนไลน์ การให้บริการแก่
นักศึกษา ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้ง
การให้บริการด้านการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ การออกหนังสือผ่านระบบ
ออนไลน์และจัดส่งให้นักศึกษาผ่าน
ช่องทางออนไลน์ การจัดสอบ/การจัด
กิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งการ
ประชุมหารือเพ่ือการปฏิบัติงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ด้วย ส่งผลให้งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

 
100 

3.เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจาก
ประชาชน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 

บัณฑิตวิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย มีช่องทางการชี้แจงและ
ตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยจาก
ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงาน ได้แก่  
สายตรงคณบดี/โทรศัพท์/E-mail/ 
Website/Page Facebook 

บัณฑิตวิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเปิดช่องทาง
ออนไลน์เพ่ือเป็นช่องทางการชี้แจงและ
ตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยจาก
ประชาชนเกีย่วกับการด าเนินงาน ได้แก่ 
สายตรงคณบดี/โทรศัพท์/E-mail/ 
Website/Page Facebook 

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

 
100 



๑๓๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
4. เพ่ิมการ
ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

บัณฑิตวิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย มีการปรับปรุง ทบทวน
ระบบและกลไกการด าเนินงาน/การ
ให้บริการเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

บัณฑิตวิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ประจ าปี
2565 และน าผลการประเมินดังกล่าว
มาวิเคราะห์ ทบทวนระบบและกลไกการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานการให้บริการต่าง ๆ ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

 
100 

ด้านการให้บริการ e14 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของ หน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 73.22 

1. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 
ให้ดีขึ้น 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักฯ มีการพัฒนาระบบเพื่อเพ่ิมช่องทาง
และปรับปรุงรูปแบบให้ผู้รับบริการเข้ามามี
ส่วนร่วมในด าเนินงานและการให้บริการ 
ดังนี้ 
1. ส ารวจช่องทางการการรับข้อเสนอแนะ/
การให้บริการ 
2. พัฒนาระบบรับข้อมูลการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนาหน่วยงาน (Feedback) 
3. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายงานมีช่องทางประเมิน
ความพึงพอใจหลังรับบริการของหน่วยงาน 
4. มีการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้
บริการผ่านช่องทาง เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด าเนินการดังนี้ 
1. จัดท าแบบส ารวจการให้บริการ และ
รับข้อมูลข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนา
งานให้บริการ 
2. พัฒนาระบบสายตรงผู้บริหาร เพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะ และรับฟังเสียงสะท้อนใน
การให้บริการ รวมถึงบริการอ่ืนๆ ที่ควร
มีเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 
3. มีการสร้างแบบสอบถาม/ส ารวจ
ความพึงพอใจออนไลน์ ของแต่ละฝ่าย
งาน เพื่อส ารวจและน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจในทุกฝ่ายงานของส านักฯ 
มาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น  

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

 
100 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 



๑๓๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
และไลน์ เป็นต้น 
5. มีการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มผู้รับบริการ 
เพ่ือผู้รับบริการ สามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานและการให้บริการ
ของหน่วยงาน 
6. มีการน าข้อเสนอแนะและผลการประเมิน
ความพึงพอใจจาก ผู้รับบริการน ามาปรับปรุง
การด าเนินงานและการให้บริการให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. พัฒนาระบบแจ้งความประสงค์หรือ
แจ้งทรัพยากรที่ต้องการใช้บริการ 
จากนั้นจะน ามาตรวจสอบ คัดกรอง 
และด าเนินการจัดหาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการต่อไป 
5. มีช่องทางการให้บริการตอบค าถาม
ออนไลน์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ 
ค าถามที่พบบ่อย เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้
สอบถาม หรือค้นหาข้อความที่ตรงกับ
ประเด็นที่ต้องการสอบถาม 

2.เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 
ให้ดีขึ้น 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักฯ มีการก าหนดแนวทางส าหรับการ
พัฒนาระบบออนไลน์รูปแบบต่างๆ ไว้ ได้แก่ 
(1) ระบบสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ (2) ระบบ
รายงานจ านวนทรัพยากรสารสนเทศและ
จ านวนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ (3) 
ระบบรายงานผลการเข้าสอบภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ (4) ระบบสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษออนไลน์ (5) ระบบรายงานผล
การเข้าสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ (6) ระบบลงทะเบียนและรับ
ช าระการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ (7) ระบบถาม – ตอบออนไลน์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
ได้ด าเนินการพัฒนาระบบออนไลน์
รูปแบบต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ให้บริการและอ านวยความสะดวกให้
ผู้รับบริการเข้าถึงบริการของหน่วยงาน
ได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ 
2. พัฒนาระบบรายงานจ านวน
ทรัพยากรสารสนเทศและจ านวนการใช้
งานทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ
ในหน่วยงาน 

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

 
100 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 



๑๓๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และอ่ืนๆ  
เพ่ือสนับสนุนการให้บริการและอ านวยความ
สะดวกให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการ
ของหน่วยงานได้ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

3. พัฒนาระบบรายงานผลการเข้าสอบ
ภาษาอังกฤษออนไลน์  
4. พัฒนาระบบสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษออนไลน์ 
5. พัฒนาระบบรายงานผลการเข้าสอบ
วัดความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ 
6. พัฒนาระบบลงทะเบียนและรับช าระ
การสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ 
5. พัฒนาระบบถาม – ตอบออนไลน์ 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและน ามาปรับปรุงบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น 
      นอกจากนี้ยังมีกระบวนการและ
แผนผังการให้บริการตามข้ันตอนการ
ให้บริการ ทุกงานอย่างชัดเจนตามระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
ได้แก่ บริการการอ่าน บริการยืม-คืน 
บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บริการสื่อ
โสตทัศนวัสดุ บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 



๑๓๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
บริการข้อมูลท้องถิ่น และบริการตอบคา
ถามและช่วยการค้นคว้า เป็นต้น 
7. มีการก าหนดระยะเวลาในการลด
รอบการให้บริการเพ่ืออ านวยความ 
สะดวกแก่ผู้ใช้มากขึ้น เช่น ลดรอบการ
ให้บริการยืมคืน และมีการ ให้บริการ 
ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ บริการสั่งยืม
หนังสือออนไลน์ บริการตอบค าถาม
ออนไลน์ และบริการจองห้องออนไลน์ 
เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
8. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพ 
การให้บริการ 

 3.เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจาก
ประชาชน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักฯ มีการพัฒนาระบบให้บริการผ่าน
ระบบออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมมาตรการชี้แจงและ
ตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจาก
ผู้รับบริการเกี่ยวกับการด าเนินงานชัดเจน
มากขึ้น  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
1. มีช่องทางการ ถาม-ตอบ ผ่าน 
massage facebook ของส านักฯ โดย
เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพ่ือเป็นช่องทาง
หนึ่งในการอ านวยความสะดวกให้กับ 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตั้งค าถามหรือ
ส่งข้อความสอบถามข้อมูล ข้อสงสัยได้ 

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

 
100 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 



๑๓๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
 4. เพ่ิมการ

ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 
 
 
 

ส านักฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ในหน่วยงานให้ทุกคนจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน/
คู่มือการให้บริการ หรือ แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรน า
ข้อเสนอแนะ ผลประเมินความพ่ึงพอใจ และ
การให้ค าปรึกษา น ามาพัฒนาวิธีการท างาน 
และข้ันตอนการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
1. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการ
หรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาระบบงานเพ่ือเสริมประสิทธิภาพ
การท างานและการให้บริการของหน่วยงาน 

ส านักฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรในหน่วยงานให้ทุกคนจัดท า
คู่มือปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการ หรือ 
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
เสริมสร้างให้บุคลากรน าข้อเสนอแนะ 
ผลประเมินความพึงพอใจ และการให้
ค าปรึกษา น ามาพัฒนาวิธีการท างาน 
และข้ันตอนการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
ดังนี้ 
1. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน/คู่มือการ
ให้บริการหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาระบบงานเพ่ือเสริม
ประสิทธิภาพการท างานและการ
ให้บริการของหน่วยงาน 
3. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับ
บริการและรายละเอียดการให้บริการ
ผ่านเว็บไชต์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มี
การให้ค าปรึกษาและแนะน าผู้รับบริการ
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหลาย
ช่องทาง เช่น บริการผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และ LINE 

1 ต.ค.64- 30 
ก.ย.65 

 
100 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 



๑๔๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการให้บริการ e14 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของ หน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 73.22 

1. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. เพิ่มช่องทางการแสดงข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะหลังการใช้บริการเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมแสดง
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงหรือ
พัฒนาการด าเนินงานการให้บริการของ
หน่วยงาน  

 
1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพ่ิมช่องทางในการแสดง
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหลังการใช้
บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
ทุกระบบ รวมไปถึงช่องทางการสนทนา
กรณีท่ีเกิดปัญหา ปรึกษา ให้ค าแนะน า
ผู้ใช้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งแบบ
ส ารวจความพึงพอใจทุกครั้งหลัง
ให้บริการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
ได้มีส่วนร่วมแสดงข้อเสนอแนะ หรือ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ด าเนินงานการให้บริการของหน่วยงาน 

 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
100 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

2.เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

2. ก ากับติดตามและประเมินระบบกลไกการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปรับปรุงคุณภาพปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

2. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ได้มอบหมายให้
หัวหน้างานทุกงาน ประกอบด้วย งาน
เลขานุการ งานหลักสูตรและแผนการ
เรียน งานทะเบียนและประมวลผล และ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก ากับติดตาม
และประเมินระบบกลไกการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้หัวหน้างาน
รายงานประสิทธิภาพการให้บริการอย่าง

  



๑๔๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ต่อเนื่องในที่ประชุมของส านัก ฯ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับปรุง
คุณภาพปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

3.เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจาก
ประชาชน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 

3. ก าหนดมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม
เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานการให้บริการ
ในหลายช่องทาง เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว  
และชัดเจนตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ  

3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมีการก าหนดมาตรการชี้แจง
และตอบค าถามเก่ียวกับข้ันตอนการ
ด าเนินงานการให้บริการในหลาย
ช่องทาง เช่น เว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพจ 
facebook ของหน่วยงาน รวมไปถึง
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบหนังสือ
ราชการของมหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างทั่งถึง เพื่อความสะดวก 
รวดเร็ว  และชัดเจนตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

  

4. เพ่ิมการ
ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

4. ประเมินวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานการ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

4. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ได้มอบหมายให้
หัวหน้างานทุกงาน ประกอบด้วย งาน
เลขานุการ งานหลักสูตรและแผนการ
เรียน งานทะเบียนและประมวลผล และ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมิน
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดย

  



๑๔๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
มอบหมายให้หัวหน้างานรายงาน
ประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ในที่ประชุมของส านัก ฯ เพื่อน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงานการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 
78.02 
e11 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
ร้อยละ 76.67 
e12 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ

5. ก ากับติดตาม
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานว่ามี
การติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไป
ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

5. มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดความส าเร็จในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก ากับ
ติดตามการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน 

5. หัวหน้างานในแต่ละงานของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการเป็นประจ า
โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตาม  2 
ครั้ง โดยการประเมินประสิทธิภาพ
ดังกล่าว ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงาน
ประเมินตนเอง และหัวหน้างานในแต่ละ
งาน เพื่อก ากับติดตามการท างานของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

   

6. ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/ 
การให้บริการให้
มีความโปร่งใส 
มากขึ้น 

6. มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหรือ
มาตรฐานการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และ จุดบริการ ณ ที่ตั้ง   

6. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหรือมาตรฐาน
การให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น 
Infographic, คลิป VDO, Line KPRU 
notify เป็นต้น ผ่านช่องทางออนไลน์ 
และ จุดบริการ ณ ที่ตั้ง   

  



๑๔๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ให้ดีขึ้น มากน้อย เพียงใด 
ร้อยละ 78.46 

7. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับให้
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานให
บริการ
ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

7. มอบหมายให้หัวหน้างานก ากับ ติดตาม 
การให้บริการของบุคลากรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานทุกคน 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่เลือกปฏิบัติ 

7. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมอบหมายให้หัวหน้า
งานก ากับ ติดตาม การให้บริการของ
บุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ให้บริการของหน่วยงานทุกคน ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการของแต่ละ
คน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่
เลือกปฏิบัติ 

  

8. ให้ตรวจสอบ
ว่าประเด็นการ
ปฏิบัติงาน
ให้บริการแก่
ผู้อื่นว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาที่
ก าหนดมากน้อย
เพียงใด 

8. มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดความส าเร็จในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก ากับ
ติดตามการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน 

8. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมอบหมายให้
ผู้ปฏิบัติงานรายงานการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 2 ครั้ง เพื่อก ากับติดตามการ
ท างานของบุคลากรในหน่วยงานและ
น าไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 

  

ด้านการให้บริการ e14 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้

1. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ โดย
การมีการประเมินผลความพึงพอใจภายหลัง
การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม และมีการน าผล

 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการในการจัดกิจกรรมการเขียน

 
ไตรมาสที่ 1-2 

 
80 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 



๑๔๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของ หน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 73.22 

ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 
ให้ดีขึ้น 

ที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการในครั้งต่อไป 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ 
โดยการก าหนดประเภทของผู้รับบริการ เป็น 
กลุ่มบุคลากรภายในประกอบด้วย 1) 
บุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสาย
สนับสนุน 2) นักศึกษา 3) บุคลากรภายนอก
ประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย 
ผู้ประกอบการ 
3. วางแผนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
3.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะจากการให้บริการขอผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
3.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของ
หน่วยงานในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติด
ประกาศ เว็บไซต์สื่อสังคม ออนไลน์ 
จดหมายข่าว วารสาร เป็นต้น  
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หน่วยงานมี
การจัดกิจกรรมโดยมีกลุ่มผู้รับบริการทุกกลุ่ม
เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัยในด้านต่าง ๆ 
กิจกรรมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการของ

ข้อเสนอโครงการเพ่ือการต่อยอดและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับชุมชนส าหรับ
นักวิจัยรุ่นกลาง-อาวุโส และกิจกรรม
การจัดประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 2 
โดยมีการจัดท าแบบประเมินผลความพึง
พอใจภายหลังการจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรม ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.60 
และ  4.35 ตามล าดับ มีการน าผลที่
ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการในครั้งต่อไป  
2. สถาบันวิจัยฯ มีการก าหนด
ผู้รับบริการเป็น 2 ประเภท คือ 1)
บุคลากรภายใน ประกอบด้วย 1.1) 
บุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสาย
สนับสนุน 1.2) นักศึกษา 2) บุคลากร
ภายนอกประกอบด้วย 2.1)นักวิชาการ 
2.2)นักวิจัย 2.3)ผู้ประกอบการ เพ่ือจัด
กลุ่มผู้รับบริการ และจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจตามประเภทของแต่ละ
กลุ่ม 
3. สถาบันวิจัยฯ มีการวางแผนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม 



๑๔๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าของธุรกิจ กิจกรรมการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา 
เป็นต้น 
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานมี
การให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ
ภายหลังจากการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย หน่วยงานมีการน าผลที่ได้รับจากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมา
ปรับปรุงการให้บริการในครั้งต่อไป 

3.1 มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
และข้อเสนอแนะจากการให้บริการของ
ผู้ใช้บริการในปีที่ผ่านมา เพ่ือน ามา
ปรับปรุงการให้บริการ 
3.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการของหน่วยงาน เช่น แหล่งทุน
วิจัย การจัดประชุมวิชาการ การตีพิมพ์
วารสาร ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
ติดประกาศ เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นต้น 
4. สถาบันวิจัยฯ มีการด าเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ หน่วยงานมีการจัด
กิจกรรมโดยมีกลุ่มผู้รับบริการทุกกลุ่ม
เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัยในด้าน
ต่างๆ กิจกรรมพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการของเจ้าของธุรกิจ 
กิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับ
ปริญญาตรีของนักศึกษา เป็นต้น 
มาปรับปรุงการให้บริการในครั้งต่อไป 

 2.เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ

เพ่ือให้การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานดีขึ้น ทางสถาบันวิจัยฯ ได้มี
การก าหนดแนวทางการให้บริการโดยการ

สถาบันวิจัยฯ มีการจัดประชุมบุคลากร
ประจ าสถาบันวิจัยฯ ซึ่งในการประชุมมี
การน าข้อเสนอแนะ ปัญหา และ

7 วัน 100  



๑๔๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

ก าหนดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อม 
และประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการ
การด าเนินงานให้บริการในกิจกรรมต่าง ๆ 

อุปสรรค ที่ได้รับความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการ มาประชุมร่วมกันและหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
กิจกรรมครั้งต่อไป 

3.เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจาก
ประชาชน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 

หน่วยงานมีช่องทางในการให้บริการถาม-
ตอบ เช่น สายตรงผู้อ านวยการ / โทรศัพท์ / 
Facebook / Line / E-mail / ไปรษณีย์ / 
ด้วยตนเอง / Website เป็นต้น  

หน่วยงานมีการด าเนินการจัดท า
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลของ
สถาบันวิจัยฯ  เช่น ทุนสนับสนุนการ
วิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ค่าระดับต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหนุนเสริมทักษะนักวิจัย ดังนี้      
1. มีการจัดท าสายตรงผู้อ านวยการ 
เพ่ือร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
เว็บไซต์หลักของสถาบันวิจัยฯ 
www.research.kpru.ac.th 
2. มีการจัดท าเพจ Facebook 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือสะดวกใน
การถามตอบปัญหาต่าง ๆ 
3. มีการจัดท า Line กรุ๊ป กลุ่มนักวิจัย  
Kpru 
4. มีการจัดท าอีเมล์ 
research@kpru.ac.th ส าหรับการถาม
ตอบ และจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายใน 
และภายนอก ตลอดจนผู้รับบริการ

1 เดือน 100 

mailto:research@kpru.ac.th


๑๔๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
สามารถแจ้งปัญหาต่าง ๆ หรือข้อมูล
ข่าวสาร ผ่านทางช่องทางไปรษณีย์ ด้วย
ตนเอง เป็นต้น 

4. เพ่ิมการ
ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น โดย
การทบทวนวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ในแต่ละงานอย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 

สถาบันวิจัยฯ มีการปรับปรุงคู่มือการ
ให้บริการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือเป็นการให้บริการกับผู้ประกอบใน
การพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ หรือกิจการ 
สามารถประสบความส าเร็จ และมีผล
ประกอบการที่ดี 

1 เดือน 50 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 
78.02 
e11 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 76.67 
e12 หน่วยงานที่ท่าน

5. ก ากับติดตาม
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานว่ามี
การติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไป
ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

หน่วยงานมีการติดตามการท างานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยการจัดประชุม
บุคลากรประจ าหน่วยงาน อย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง 

สถาบันวิจัยฯ มีการติดตามการท างาน
บุคลากรของหน่วยงานทั้งผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ ดังนี้  
(1) กลุ่มผู้บริหารมีการจัดประชุมเพ่ือ
ทบทวนผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่ผ่านมา และวางแผนการด าเนินงานใน
เรื่องต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ เป็นประจ า
ทุกเดือน  
(2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน มี
การประชุม รายไตรมาส เพ่ือเป็นการ
ชี้แจงปัญหา และแนวทางในการแก้ไข
การปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ  

ไตรมาสที่ 1-2 50 

6. ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/ 

หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้บริการที่มีความโปร่งใส เช่น - มีการ

สถาบันวิจัยฯ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในจัดซื้อจัดจ้าง และมีการ

1 เดือน 100 



๑๔๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อย เพียงใด 
ร้อยละ 78.46 

การให้บริการให้
มีความโปร่งใส 
มากขึ้น 

แต่งตั้งคณะกรรมการจากตัวแทนของแต่ละ
คณะในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทุน
วิจัย  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในจัดซื้อจัดจ้าง  

แต่งตั้งคณะกรรมการ ที่มาจากตัวแทน
ของแต่ละคณะในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณทุนวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

7. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับให้
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

หน่วยงานมีมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยการให้บริการ
ตามล าดับก่อน-หลัง และสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ 

สถาบันวิจัยฯ มีการให้บริการแก่
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
ตามล าดับ เช่น ด าเนินการเบิกจ่ายทุน
สนับสนุนการวิจัยให้กับนักวิจัยที่
ด าเนินการแล้วเสร็จตามข้อก าหนดของ
หน่วยงาน ตามล าดับผู้ส่งก่อนหลัง การ
ด าเนินงานตีพิมพ์บทความในวารสารสัก
ทองที่ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
กระบวนการของการจัดท าวารสารจะให้
สิทธิ์ในการลงบทความตามล าดับที่แล้ว
เสร็จก่อนหลัง 

ไตรมาสที่ 1 100 

8. ให้ตรวจสอบ
ว่าประเด็นการ
ปฏิบัติงาน
ให้บริการแก่
ผู้อื่นว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาที่

หน่วยงานมีการตรวจสอบประเด็นการ
ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการให้บริการ
ตามล าดับก่อน-หลัง โดยมีการให้บริการ
เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด 

สถาบันวิจัยฯ มีการให้บริการแก่
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยพิจารณาจากล าดับ
ก่อนหลัง และเป็นไปตามข้ันตอนที่
ก าหนด 

ไตรมาส ที่ 1 100  



๑๔๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดมากน้อย
เพียงใด 

ด้านการให้บริการ e14 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของ หน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 73.22 

1.เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 
ให้ดีขึ้น 
2.เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะจากการให้บริการในรอบปีที่
ผ่านมา ในความต้องการด้านการขอใช้
บริการตรงตามที่ต้องการหรือต้องการให้เพิ่ม
การบริการด้านใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอใช้
บริการมากขึ้น 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ  
ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอ
ใช้บริการและต้องได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากหน่วยงานก่อน พร้อม
ตรวจสอบความเรียบร้อย สภาพก่อนการใช้
บริการทุกครั้ง เพื่อยืนยันความพร้อมการ
ให้บริการ 
3. วางแผนการท างานแบบมีส่วนร่วม  
   3.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะจากการให้บริการขอผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
มีการจัดท าระบบการให้บริการออนไลน์ 
เพ่ือรองรับการขอใช้บริการในด้านต่างๆ 
ตรงตามความต้องการ และก าหนด
ผู้รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องน าผลการ
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ที่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
ปีที่ผ่านมา โดยน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์หาวิธีการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอน
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงระบบการ
ให้บริการแบบออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
มีการประชุมประจ าเดือน เพ่ือก ากับ
ติดตามการด าเนินงานในด้านต่างๆ ตาม
ผู้รับผิดชอบ โดยให้รายงานผลการ
ด าเนินงาน หากพบปัญหาจากการ
ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะบุคคล หรือขั้นตอน 

มี.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 2565 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

ส านักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้ 

 



๑๕๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
   3.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
ของหน่วยงานของหน่วยงานในช่องทางที่
หลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็บไซต์สื่อ
สังคม ออนไลน์จดหมายข่าว วารสาร เป็นต้น 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ     
    4.1 ประชุมคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานเพื่อรายงานผลการให้บริการ 
    4.2 ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน เพ่ือ
รายงานผลการให้บริการและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ขอใช้
บริการต้องกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการ ของหน่วยงานทุกครั้งหลังการ
ใช้บริการ พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตาม
การใช้งานจริง 

และหากมีข้อเสนอแนะจากผู้ขอใช้
บริการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  
ให้ที่ประชุมหาแนวทางวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงให้ตรงตามข้อเสนอแนะนั้น 
แล้วน าผลการแก้ไขปรับปรุงแจ้งผู้ขอใช้
บริการผ่านทางเว็บไซต์ ส านักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ 
https://asl.kpru.ac.th/main/ 
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆของส านักผ่าน
ช่องทางดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 

 3.เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจาก
ประชาชน

1. มีเจ้าหน้าที่ประจ างานมีหน้าที่
ผู้รับผิดชอบหลักในชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อค าถาม ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข
หรือแจ้งด าเนินการต่อไป 

มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบค าถาม รับฟัง
และตอบข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์การบริการที่มี ในช่องทาง
เว็บไซต์ ส านักบริการวิชาการและจัดหา
รายได้ https://asl.kpru.ac.th/main/ 

ม.ค. 2565 100  
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๑๕๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้
ชัดเจนมากขึ้น 

2. มีช่องทางชี้แจงและตอบค าถามและ
ปัญหาที่หลากหลาย เช่น สายตรงส านักงาน 
อีเมล เฟสบุ๊คและเว็บไซต์ของส านักงาน
บริการวิชาการและจัดหารายได้ 

E-mail : asr.kpru2559@gmail.com 
https://www.facebook.com/KPRU.
ASR 

 
4. เพ่ิมการ
ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 
 
 
 

1. หน่วยงานก าหนดประเด็นที่ต้องการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
1.1 งานที่ให้บริการแก่บุคลากรภายใน 
1.2 งานที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอก 
1.3 งานที่ให้บริการทั้งบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอก 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานผู้ขอ
ใช้บริการประสานการขอใช้บริการใน
หน่วยงานตามความต้องการ ดังผังองค์กร
และงานที่รับผิดชอบ 
อย่างชัดเจน 
3. ระยะเวลาในการก ากับติดตามผู้บริหารต้อง
ตรวจสอบทุก 3 เดือน สรุปผล 
การประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
จากการให้บริการทุก 3 เดือน  
เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. การประเมนิความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
ได้เพ่ิมเติมข้อมูลการให้บริการในด้าน
ต่างๆ ที่ผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกใช้
บริการได้อย่างตรงประเด็น และก าหนด
ผู้รับผิดชอบประจ างาน จัดท าเอกสาร 
คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
สารสนเทศ ในรูปแบบระบบการ
ให้บริการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
https://asl.kpru.ac.th/main/ 
ทั้งนี้ มีการน าผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ที่ได้ประเมิน
มาแล้ว น าผลมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

มี.ค. 2565 80 

mailto:asr.kpru2559@gmail.com
https://www.facebook.com/KPRU.ASR
https://www.facebook.com/KPRU.ASR
https://asl.kpru.ac.th/main/


๑๕๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
สารสนเทศ เพื่อการสืบค้น ข้อมูลการ
ให้บริการต่าง ๆของหน่วยงานปรับปรุงและ
พัฒนาหน่วยงานน าผลการประเมินความพึง
พอใจ ของผู้ใช้บริการประจ าปีมาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการ รวมถึงขั้นตอนการ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ด้านการให้บริการ e14 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของ หน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 73.22 

1. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 
ให้ดีขึ้น 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการภายในพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ นักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและผู้ที่
สนใจทั่วไป มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการ โดยการแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการเข้าใช้ – เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิม
พระเกียรติ 

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทั่วไป มีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ 
โดยการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ในการเข้าใช้ – เข้าชมพิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค QR 
Code 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

85 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม   

2.เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของ

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีการมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบตามความสามารถของ
บุคลากรภายในพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
เพ่ือให้การบริการมีประสิทธิภาพและตรงกับ

มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตาม
ความสามารถของบุคลากรภายใน
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) เพ่ือให้การ
บริการมีประสิทธิภาพและตรงกับความ

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

100 



๑๕๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

ความต้องการของผู้รับบริการ และส่งเสริมให้
บุคลากรได้พัฒนาทักษะของตนเอง 
อยู่เสมอ 

ต้องการของผู้รับบริการ และส่งเสริมให้
บุคลากรได้พัฒนาทักษะของตนเอง 
อยู่เสมอ 

3.เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจาก
ประชาชน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีช่องทางให้
ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ในการเข้าใช้ – เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิม
พระเกียรติ (เรือนไทย) เพ่ือน ามาเป็นแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
ประทับใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ รวมถึงมี
ช่องทางในการสอบถามข้อมูลที่สนใจเพิ่มเติม 
ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค เพ่ือให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา
มากยิ่งขึ้น 

ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ในการเข้าใช้ – เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค QR 
Code 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

75 

 4. เพ่ิมการ
ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 
 
 
 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีการจัดท ากฎ 
ระเบียบ มารยาทในการเข้าใช้ – เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิม
พระเกียรติ (เรือนไทย) โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ มารยาทในการ
เข้าใช้ – เข้าชมพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
ให้แก่ผู้มาใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

จัดท ากฎ ระเบียบ มารยาทในการเข้าใช้ 
– เข้าชมพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือน
ไทย) โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มา
ใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ 
เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค รับทราบก่อนเข้าใช้
บริการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

95  



๑๕๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค เพ่ือรับทราบก่อนเข้า
ใช้บริการ 

ด้านการให้บริการ e14 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของ หน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 73.22 

1. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
1. เพ่ิมช่องทางการแสดงข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะหลังการใช้บริการเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมแสดง
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงหรือ
พัฒนาการด าเนินงานการให้บริการของ
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดท า QR Code แต่
ละงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าประเมิน
พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
พัฒนาการด าเนินงานการให้บริการของ
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดท า QR Code 
แต่ละงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ณ ที่ตั้ง ห้องส านักงาน ผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน 
https://ga.kpru.ac.th/mis/survey_s
ystem 
และช่องทางร้อนเรียนพฤติกรรมการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdjqB1S8PLI6rnZ9CHR
gcKF0fMorOtFNus4sc4QB23uUpi
4rw/viewform 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

80 กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 

2.เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของ

2. จัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินงาน
และประเมินระบบกลไกการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

1. จัดท าแผนการติดตามผลการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น ผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 

ผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

100 



๑๕๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพประจ าปี 
การประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยงาน 

การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

การพัฒนาบุคลากร 

การจัดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน 
3.เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจาก
ประชาชน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 

3. ชี้แจงและตอบค าถามเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ด าเนินงานการให้บริการด้วยตนเองและจาก
ช่องทางระบบออนไลน์ถาม-ตอบ  

1. มีการก าหนดช่องทางการตอบค าถาม
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน 
2. น าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้รับเสนอ
ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาข้อมูล
และตรวจสอบกรณีดังกล่าวส่งให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ 
3. น าข้อร้องเรียน ข้อสงสัยที่ได้รับการ
พิจารณาและด าเนินการแล้วตอบข้อ
ซักถามของผู้ยื่นค าร้องผ่านทางออนไลน์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

100 

4. เพ่ิมการ
ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ

4. ออกแบบกระบวนการท างานและข้ันตอน
การด าเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลการ

1. ก าหนดให้หัวหน้างานและบุคลากรใน
งานร่วมกันทบทวนกระบวนการท างาน
และข้ันตอนการให้บริการต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจในระดับดีมาก 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

100 



๑๕๖ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

ประเมินมาปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานการให้บริการให้ดีขึ้น 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 
78.02 
e11 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
ร้อยละ 76.67 
e12 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อย เพียงใด 
ร้อยละ 78.46 

5. ก ากับติดตาม
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานว่ามี
การติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไป
ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

5. มอบหมายให้หัวหน้างานก ากับติดตาม
การท างานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

1. มอบหมายให้หัวหน้างานก ากับ
ติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ให้
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

100  

6. ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/ 
การให้บริการให้
มีความโปร่งใส 
มากขึ้น 

หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้บริการที่มีความโปร่งใส เช่น  
- ก าหนดข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน
ให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- มอบหมายหัวหน้างานในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานการให้บริการอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

1. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นประจ าทุกปี 
ปีงบประมาณ 2564 มีผลการประเมิน
ในภาพรวมการให้บริการสายวิชาการ 
4.47 อยู่ในระดับมาก ภาพรวม 
สายสนับสนุน 4.43 อยู่ในระดับมาก 
2. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการ
ให้บริการเป็นประจ าทุกปีควบคุมโดย
หัวหน้างาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

 



๑๕๗ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
7. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับให้
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ8. 
ให้ตรวจสอบว่า
ประเด็นการ
ปฏิบัติงาน
ให้บริการแก่
ผู้อื่นว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาที่
ก าหนดมากน้อย
เพียงใด 

หน่วยงานให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง และ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 

1. หน่วยงานให้บริการตามล าดับก่อน-
หลัง ตามใบงานและตามการกรอกเข้า
ระบบขอใช้บริการ โดยสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

100 

ด้านการให้บริการ e14 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ

1. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
1.เปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์หลากหลายช่องทาง เช่น สายตรง
ผู้บริหาร ตู้ร้องเรียน และสามารถเข้ามา
ติดต่อร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และเพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกและรวดเร็ว ยังเปิดช่องทางการ

กองพัฒนานักศึกษามีผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่าน
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ โดยมีดังนี้ 
1. Line กลุ่มผู้กู้ยืม กยศ.มีสมาชิกกลุ่ม 
จ านวน 2,052 คน มีการแสดงความ
คิดเห็นและเสนอข้อค าถามต่างๆจาก

1 ตุลาคม 2564 
– 30 กันยายน 
2565 
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กองพัฒนา
นักศึกษา 
ส านักงาน
อธิการบดี 



๑๕๘ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของ หน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  
ร้อยละ 73.22 

ปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 
ให้ดีขึ้น 

รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ เช่น 
Facebook , Line เพ่ิมเข้ามา โดยผู้ที่ยื่นค า
ร้องสามารถติดตามผลค าร้องได้ 
2.จัดตั้งคณะกรรมการจัดการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

นักศึกษา ไปยัง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
กยศ. ซึ่งท าให้การด าเนินการได้รวดเร็ว
ขึ้น 
2.เพจกองพัฒนานักศึกษามีการอินบ็
อกซ์ ข้อความจากผู้รับบริการ และให้
ค าตอบอย่างรวดเร็วและทันการณ์ 
3.มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ 
-กองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

2.เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

1.การตอบแบบประเมินความพึงพอใจหลัง
การได้รับบริการ เพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
2.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การประเมินโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31
มีนาคม 2565 ดังนี้ 
1.มีการประชุมจัดท าแบบประเมินความ
พึงพอใจการให้บริการ 
2.จัดท าระบบแบบประเมินออนไลน์ 
3.เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ 

1 ตค. 64 –  
30 ก.ย. 65 
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๑๕๙ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
4.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการนักศึกษา  
-งานเวชศึกษาป้องกันและบริการ
สุขภาพ มีผู้เข้ามารับบริการ จ านวน 
483 ครั้ง โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ =4.60 
2.ด้านความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ =4.57 
3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก =4.61 
4.ด้านคุณภาพการให้บริการ =4.59 
- งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) 
1.ขั้นตอนการให้บริการ 3.40 
2.ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
3.42 
3.ความพึงพอใจต่อด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 3.69 
- งานการให้บริการนักศึกษา บริการท า
บัตร บริการห้องประชุมบริการข้อมูลใน
เว็บไซต์ 
1.ขั้นตอนการให้บริการ 3.40 
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๑๖๐ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
-กองพัฒนานักศึกษามีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากร สาย
สนับสนุนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยระบบ A2 และบุคลากรตามสัญญา
จ้างด้วยระบบประเมินก่อนต่อสัญญา
ประจ าปี 

3.เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบ
ค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจาก
ประชาชน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 

1.แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนให้
ประชาชนได้รับทราบ และสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ 
2.มีช่องทางที่หลากหลายต่อการตอบข้อ
ค าถามและชี้แจงเมื่อมีข้อกังวลสงสัยจาก
ประชาชน 

 กองพัฒนานักศึกษามีการแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานทุกข้ันตอนให้ผู้รับบริการ
ได้ทราบ และสามารถเข้ามาตรวจสอบ
การปฏิบัติงานได้ ได้แก่  
  - ขั้นตอนการให้บริการงานกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
https://www.studentloan.or.th/th/
system/files/files/news/%E0%B8
%84%E0%B8%B9%E0%B9%88
%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0
%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%
96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E
0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8
%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
%20v.1.01%208%20%E0%B9%
80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.6
4.pdfส าหรับสถานศึกษา 

1 ตค. 64 –  
30 ก.ย. 65 
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https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20v.1.01%208%20%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.64.pdf
https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20v.1.01%208%20%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.64.pdf
https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20v.1.01%208%20%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.64.pdf
https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20v.1.01%208%20%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.64.pdf
https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20v.1.01%208%20%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.64.pdf
https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20v.1.01%208%20%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.64.pdf
https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20v.1.01%208%20%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.64.pdf
https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20v.1.01%208%20%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.64.pdf
https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20v.1.01%208%20%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.64.pdf
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๑๖๑ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
https://www.studentloan.or.th/th/
system/files/files/news/manual%
20for%20student_0.pdf 
ส าหรับนักศึกษา 
 - ขั้นตอนการให้บริการท าบัตรนักศึกษา 
 - ขั้นตอนการเบิกค่าประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา
https://std.kpru.ac.th/th/accident_
2564.php  
 - ขั้นตอนการให้บริการงานเวชศึกษา
ป้องกันและบริการสุขภาพ  
https://std.kpru.ac.th/th/health-
care.php 
-กองพัฒนานักศึกษา เปิดช่องทางการ
ตอบข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
เช่น แฟนเพจ, Facebook กองพัฒนา
นักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตอบข้อ
ค าถามต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 

 
4. เพ่ิมการ
ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ

1. น าระบบออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้นเพ่ือให้สะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ
ทะเบียนจิตอาสา ระบบจองคิวกองทุนให้

-กองพัฒนานักศึกษามีระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทั้งนี้
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน

1 ตค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

80 
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๑๖๒ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 
 
 
 

กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระบบจองหอพักออนไลน์ 
เป็นต้น 
2.ปรับปรุงพฤติกรรมการบริการ โดย
แสดงออกด้านการแต่งกาย สีหน้า แววตา 
กิริยา ท่าทางและการพูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดี 
ย่อมสร้างความสุขให้เกิดกับผู้รับบริการได้
เป็นอย่างดี 

และนักศึกษา  
https://std.kpru.ac.th/th/e-
service.php  
-บุคลากรกองพัฒนานักศึกษามี
พฤติกรรมการบริการที่เป็นลักษณะจิต
บริการ โดยให้บริการด้วยความเต็มใจ 
และ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการแต่งกายที่
สุภาพ ตามระเบียบการแต่งกายของ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ  
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e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 
78.02 
e11 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/ 
การให้บริการ ให้ดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด  
ร้อยละ 76.67 

5. ก ากับติดตาม
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานว่ามี
การติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไป
ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. มีระบบติดตามภาระงานบุคลากรกอง
พัฒนานักศึกษา (Job Description) 
2. มีประกาศขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ การ
เข้ารับบริการงานแต่ละงานที่เป็นลายลักษณ์
อักษรชัดเจน ติดในจุดที่ผู้รับบริการเห็นได้ชัด 
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน น าเสนอผลงานต่อ
ผู้บริหารระดับสูงในการประชุมประจ าเดือน 
4. มีการศึกษาข้อมูลย้อนกลับจากผู้มาใช้
บริการอย่างสม่ าเสมอ 

- กองพัฒนานักศึกษาใช้ระบบติดตาม
ภาระงานบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 
(Job Description) โดยมีระบบบันทึก
การปฏิบัติงานบุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา  
https://std.kpru.ac.th/th/e-
service.php 
-กองพัฒนานักศึกษามีการประกาศ
ขั้นตอนการรับบริการเป็นลายลักษณะ
อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการติดขั้นตอน
การให้บริการบริเวณหน้าห้องส านักงาน 
ได้แก่ งานเวชศึกษาป้องกันและบริการ
สุขภาพ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

1 ตค. 64 –  
30 ก.ย. 65 
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๑๖๓ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
e12 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น  
มากน้อย เพียงใด ร้อยละ 
78.46 
 

การศึกษา (กยศ.) งานให้บริการท าบัตร
นักศึกษา เป็นต้น 
- กองพัฒนานักศึกษาติดตามภาระงาน
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาโดยมีการ
น าเสนอในวาระการประชุมประจ าเดือน 
ซึ่งผู้บริหารรับข้อมูลจากรายงานและ
ประเมินภาระงาน 
- กองพัฒนานักศึกษามีการน าข้อมูลจาก
ผู้มาใช้บริการ เช่น จากการคอมเมนท์ใน
แฟนเพจ การอินบอกซ์ น ามาเสนอในที่
ประชุมประจ าเดือน และพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข 

 

 
50 
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 6. ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/ 
การให้บริการให้
มีความโปร่งใส 
มากขึ้น 

1.มีการรายงานข้อมูลการซื้อ/จ้าง แก่
ผู้บริหาร ก่อนการด าเนินการในทุกโครงการ/
กิจกรรม 
2.การด าเนินการทุกกิจกรรมเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1.กองพัฒนานักศึกษามีแบบฟอร์มใบ
เสนอขอซื้อขอจ้าง เพื่อให้บุคลากรที่จะ
จัดกิจกรรมโครงการต่างกรอก
รายละเอียดการขอซื้อขอจ้างทุกครั้งเมื่อ
มีการจัดกิจกรรม เพ่ือเสนอให้ผู้บริหาร
รับทราบ ตรวจสอบ และอนุญาตให้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.ทุกกิจกรรมมีการตรวจสอบรายการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุและมีเอกสารหลักฐานประกอบการ

1 ตค. 64 –  
30 ก.ย. 65 
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๑๖๔ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
จัดซื้อจัดจ้างและภาพถ่ายการจัด
กิจกรรมโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น 

7. เพ่ิมมาตรการ
ก ากับให้
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

1.มอบหมายเจ้าหน้าที่อบรมการให้บริการ
เพ่ือให้มี service mind 
2.มีมาตรการ ควบคุมการปฏิบัติงานการ
ให้บริการแก่นักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
3.ร่วมหาทางแก้ปัญหาการให้บริการแก่
นักศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล หรือทุรกันดาร 
เพ่ือให้เข้าถึงการได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กัน เช่น แนวทางการจัดการเอกสารของ
นักศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรรโอกาส
การได้รับวัคซีนป้องกัน โควิด-19 

1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมการ
ให้บริการ 
2.จัดท าขั้นตอนการให้บริการต่างๆ และ
จัดท าระบบจองคิว เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
3. จัดท าระบบการให้บริการต่างๆใน
รูปแบบออนไลน์เพ่ือให้สะดวก รวดเร็ว 
ในการติดต่อสื่อสารและสามารถเข้าถึง
ข้อมมูลแม้อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล เช่น  
-ระบบจัดส่งเอกสารกยศ.ออนไลน์  
-ระบบหอพักนักศึกษา KPRU  
-ระบบชมรมนักศึกษา KPRU  
-ระบบกิจกรรมออนไลน์เป็นต้น 

1 ตค. 64 –  
30 ก.ย. 65 
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8. ให้ตรวจสอบ
ว่าประเด็นการ
ปฏิบัติงาน
ให้บริการแก่
ผู้อื่นว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาที่

1.มีการรายงานผลการด าเนินการ ด้าน
ระยะเวลา ด้านปริมาณ อย่างสอดคล้อง เช่น 
ก าหนดระยะเวลาส่งเอกสาร กยศ. และ
จ านวนผู้มาด าเนินการว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 
2.มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ทุกกิจกรรมได้
ตรงตามไตรมาส และกรณีท่ีมีการปรับเลื่อน

-ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ตามปฏิทิน กยศ. แต่ละประจ าปีที่
การศึกษาท่ีก าหนดไว้ และรายงานผล
การด าเนินงานแต่ละข้ันตอนให้ผู้บริหาร
รับทราบทางช่องทาง Line  
2.ทุกโครงการ/กิจกรรมด าเนินการตรง
ไตรมาส หากโครงการ/กิจกรรม มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการนั้นๆ 

1 ตุลาคม 2564 
– 30 กันยายน 
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๑๖๕ 
 

ประเด็น/ด้าน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดมากน้อย
เพียงใด 

กิจกรรม ก็จะพิจารณาจัดได้อย่างเหมาะสม
ทั้งเวลา และกลุ่มผู้รับบริการ 

จะด าเนินการท าบันทึกข้อความขอ
อนุญาตอธิการบดีเพ่ือขอเปลี่ยนแปลง
การจัดกิจกรรม และในปีนี้กองพัฒนา
นักศึกษาได้รับผลกระทบจากปัญหาโรค
ระบาดโควิด- 19  กองพัฒนานักศึกษา
จึงจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเป็นแบบ
ออนไลน์เกือบทุกกิจกรรม 

 


