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รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง/มาตรการการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

--------------------------------- 
1. ความเป็นมา  
   ตามที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร ับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินฯ ไปแล้วนั้น 
    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.9 ซึ่งถือว่า  
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A  โดยในรายงานผลการประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับนั้น คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้สรุปข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน โดยนำข้อมูลจากการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก และความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง  รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาโครงการ สำหรับการประเมินหน่วยงานของท่าน จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนน
สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสำคัญขอ งการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่ง 
    ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
จึงได้จัดทำมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามข้อเสนอแนะ  รวมถึงพัฒนาการดำเนินการที่เป็นอยู่ เพื่อจะได้เป็นแนวทางการ
ดำเนินการของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
2. มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงาน ดังตาราง 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

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

1. การ
ตระหนักรู้
ของบุคลากร
ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต 
มุ่งผลสัมฤทธิ์
สูงสุดและ
คำนึงถึง
ประโยชน์
ส่วนรวมเป็น
หลัก 
อย่างชัดเจน 

 1. อธิการบดีและทีมผู้บริหารในระดับต่าง ๆ 
ประกาศเจตจำนงการบริหาร และนโยบาย
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตฯ  
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบโดยทั่ว
กัน ผ่านการประชุมทางหนังสือบันทึก
ข้อความ หรือสื่อต่าง ๆ ไปยังบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
2. ประชาสัมพันธ์ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์ สุจริตผ่านสื่อต่างๆ 
 

1. หน่วยงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
ได้ทำการเผยแพร่ประกาศเจตจำนงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่น
ในการบริหารงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล ผ่านระบบ
สารสนเทศ E-office Automatic ไปยัง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน  
2.1 จัดทำบันทึกข้อความเพ่ือประชาสัมพันธ์
ค่านิยมสุจริตขององค์กร และพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ให้บุคลากรทุกคนได้นำไปยึดถือ
ปฏิบัติตาม โดยจัดส่งบันทึกข้อความผ่าน
ระบบสารสนเทศ E-office Automatic 
2.2 จัดทำแบรนเนอร์ประชาสัมพันธ์
นโยบายและค่านิยมสุจริตขององค์กร  
ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2564 เป็นต้นมา 
 
 

วันที่ 1 มีนาคม 
2564 
 
 
 
 
 
วันที่ 10 มีนาคม 
2564 

ร้อยละ 
100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 
100 
 

รศ.ดร.ปาจรีย์  
ผลประเสริฐ 
ผศ.ดร.ปรียานุช  
พรหมภาสิต 
- น.ส.อุทุมพร 
สอนบุญเกิด 
 
น.ส.สุนันท์ 
แหวนประดับ 
งาน IT สำนัก
วิทยบริการและ
สารสนเทศ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผดิชอบ 

   3. จัดการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “สร้าง
จิตสำนึกการบริการบนพื้นฐานความเพียงพอ 
”โดยประยุกต์ใช้การพัฒนาบุคลากรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตและให้บริการอย่างเท่าเทียม 

3.จัดโครงการประกาศเจตจำนงสุจริตและ
การบรรยายพิเศษ “สร้างจิตสำนึกการ
บริการบนพื้นฐานความพอเพียง”เผยแพร่
ประกาศฯ ผ่านการจัดโครงการประกาศ
เจตจำนงสุจริตและการบรรยายพิเศษ 
“สร้างจิตสำนึกการบริการบนพ้ืนฐานความ
พอเพียง” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 
08.30 – 09.30 น. โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์  
วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นผู้กล่าวนำในการ
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง
ผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 173 คน
แบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมชมในห้องประชุม 
152 คน และผู้เข้าร่วมชมผ่านการ
ถ่ายทอดสด 21 คน 
 
 
 
 
 

วันที่ 8 มีนาคม 
2564 

ร้อยละ 
100 
 

- น.ส.สุนันท์ 
แหวนประดับ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

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

 เพ่ิมข้อมูลการให้บริการประชาชนผ่านระบบ 
e-service เพ่ือรองรับการให้บริการที่มี
คุณภาพ  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการโดยพัฒนาระบบของหน่วยงานต่าง  ๆ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   สำนักฯ มกีารพัฒนาระบบการให้บริการ
ผ่านระบบออนไลน์เพ่ืออำนวยความสะดวกใน
การเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบยืมหนังสือออนไลน์ 
2. พัฒนาระบบสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ 

     3. พัฒนาระบบรายงานจำนวนทรัพยากร
สารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด 
     4. พัฒนาระบบรายงานผลการเข้าสอบ
ภาษาอังกฤษออนไลน์ 
 
 

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการโดยพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่าน e-service ของแต่ละ
หน่วยงาน ดังนี้ 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการดำเนินการพัฒนาระบบ
การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้ 

1. ระบบยืมหนังสือออนไลน์ 
2. ระบบสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ 
3. ระบบรายงานจำนวนทรัพยากร

สารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด 
4. ระบบรายงานผลการเข้าสอบ

ภาษาอังกฤษออนไลน์ 
5. ระบบรายงานผลการเข้าสอบวัด

ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
 
 

 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2563 -
31 มีนาคม 2564 

 

 
 
 
 
 
ร้อยละ 
100 
 

 
 
 
 
 
สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

      5. พัฒนาระบบรายงานผลการเข้าสอบวัด
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
    6. พัฒนาระบบถาม – ตอบออนไลน์ ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    7. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและการนำไปปรับปรุงการ
ให้บริการของระบบ e-service 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   1. สำหรับการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา
ต่อ และการรายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2564 รวมถึงการชำระ
ค่าลงทะเบียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป โดยสามารถชำระเงินได้
หลายช่องทาง จากเดิมที่สามารถชำระเงินได้ที่ 
งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ชั้น 2 อาคารเรียนรวม และอำนวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

6. ระบบถาม – ตอบออนไลน์ ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    โดยทุกระบบอยู่ระหว่างการให้บริการ
และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เพ่ือนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. การดำเนินงานเกี่ยวกับการเพิ่มช่อง
ทางการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี
การศึกษา 2564 ผู้สมัครสามารถดำเนินการ
ชำระเงินค่าสมัครผ่าน Internet Banking, 
Mobile Banking, บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 
ทำให้การชำระเงินดังกล่าวเกิดความสะดวก 
รวดเร็วต่อผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
15 มกราคม 2564 
- 21 พฤษภาคม 
2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 
100 
 

 
 
 
 
 
 
 
สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   - งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร แม่สอดธนาคารกรุงไทย  
ทุกสาขา 
         - เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 

- เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการชำระ
เงินมากยิ่งขึ้น ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จึงได้เพ่ิมช่องทางการชำระเงิน
ดังกล่าว ดังนี้ 

- Internet Banking หรือMobile 
Banking 

- ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต 
2. ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประจำปี
การศึกษา 2564 ต้องการกู้ กยศ. ด้วย ซึ่งเดิม
จะต้องดำเนินการติดต่อผ่านกองพัฒนา
นักศึกษาภายหลังจากที่นักศึกษารายงานตัว
เป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้สมัครเข้า
ศึกษาต่อส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่จะกู้ กยศ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา
ต่อที่ต้องการลงทะเบียนกู้กยศ.หลังจากผ่าน
การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชรเรียบร้อยแล้ว หาก
นักศึกษาผ่านการพิจารณากู้ กยศ. แล้ว 
นักศึกษาไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่าธรรมเนียม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 มกราคม 2564 
- 21 พฤษภาคม 
2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 
100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   และต้องการรับทราบขั้นตอนการกู้และ
รายละเอียดการกู้ กยศ. ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกำแพงเพชร โดยผู้สมัครส่วนใหญ่ติดต่อ 
สอบถามข้อมูลดังกล่าวจากทางเจ้าหน้าที่ของ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ดังนั้นเพ่ือให้ง่าย สะดวก และเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการรับ
สมัครนักศึกษารอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 
2564 จึงดำเนินการเพ่ิมข้อมูลและรับ
ลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์ท่ี
จะยื่นกู้ กยศ. ผ่านทางเว็บไซต์รับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพ่ือ
นำข้อมูลผู้สมัครที่มีความประสงค์จะกู้ กยศ. 
ให้เจ้าหน้าที่ทางกองพัฒนานักศึกษานำข้อมูล
ดังกล่าวไปดำเนินการต่อและนักศึกษาใหม่
สามารถกู้ กยศ. ได้เลย โดยไม่ต้องชำระ
ค่าลงทะเบียนเองก่อนล่วงหน้า 
 

การศึกษาก่อน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการสมัคร
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2564   
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   บัณฑิตวิทยาลัย 
     1. ปรับปรุงคู่มือการให้บริการที่ชี้แจง
รายละเอียดขั้นตอน การให้บริการ 
ในกระบวนการต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายในรูปแบบ
อินโฟรกราฟฟิก การทำวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 
     2. จัดทำผังการดำเนินงานตามขั ้นตอน
ของการรับบริการ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ 
และเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
     3. จ ัดก ิจกรรมเสร ิมสร ้างสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการระบบ e-service 
บัณฑิตวิทยาลัย 
     4. จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐาน 
TCI สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ใน
การเผยแพร่บทความวิจัย 
  
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
1. บัณฑิตวิยาลัยได้ปรับปรุงคู่มือการ
ให้บริการที่ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน การ
ให้บริการในกระบวนการต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย
ในรูปแบบอินโฟรกราฟฟิก และข้ันตอนการ
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ อินโฟร 
กราฟฟิก โดยมีการจัดประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบร่วมกันกับ
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน พร้อมทั้ง
ทดลองใช้งานจริงและปรับปรุงรูปแบบกา
นำเสนอด้วยอินโฟรกราฟฟิกให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
2. บัณฑิตวิยาลัยได้ประชุมและวางแผนการ
จัดทำผังการดำเนินงานตามขั้นตอนของการ
รับบริการ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ และ
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 
ตุลาคม 2563-
เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีนาคม 2564- 
เมษายน 2564 

 

 
ร้อยละ 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 
40 

 
นางสาวศุภนิดา 
จอมทอง,
นางสาววิภา
วรรณ แซ่อ้ึง 
และ นายทวิทัติ 
ริ้วมงคล 
 
 
 
 
 
 
นางสาวศุภนิดา 
จอมทอง และ 
นางสาวกิตติยา 
ลาเต๊ะ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

    3. บัณฑิตวิยาลัยได้ประชุมและวางแผนการ
ดำเนินงานจัดกิจกรรมเสริมสร้าง สมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการระบบ e-
service บัณฑิตวิทยาลัย โดยมอบหมายให้
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รวบรวมคู่มือ
การให้บริการที่มีอยู่ ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ 
รวมถึงฐานข้อมูลที่สำคัญสำหรับการ
ให้บริการ e-Service เพ่ือเตรียมการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน 
4.บัณฑิตวิยาลัยได้จัดทำฐานข้อมูล
วารสารวิชาการในฐาน TCI สำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถใช้ในการ
เผยแพร่บทความวิจัย โดยมีการแยก
หมวดหมู่และแยกฐานเพื่อให้ง่ายแก่การ
สืบค้นและการเข้าถึงฐานข้อมูลหลักของ
วารสารใดๆที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล 
 
 
 

มีนาคม 2564- 
เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 2563- 
เมษายน 2564 

ร้อยละ 
40 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 
80 

นางสาวศุภนิดา 
จอมทอง และ 
นางสาวกิตติยา 
ลาเต๊ะ 
 
 
 
 
 
นางสาวศุภนิดา 
จอมทอง และ
นางสาววิภา
วรรณ แซ่อ้ึง 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   กองพัฒนานักศึกษา 
1. เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือนำมาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการดำเนินงานต่อไป รวมถึงมีการเปิด
ช่องทางในการสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทาง
ออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น 
2. พัฒนาระบบปฐมนิเทศออนไลน์ และ
ระบบการจองหอพักนักศึกษาออนไลน์ ระบบ
เลือกตั้งออนไลน์ให้แก่ผู้รับบริการ เพ่ือ
อำนวยความสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19  
     3. จัดทำระบบจองคิวออนไลน์ งานกยศ. 
เพ่ืออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และ
จำกัดจำนวนผู้รับบริการในแต่ละช่วง 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
1. ดำเนินการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการให้แก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า ทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ  
2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ  
3. ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งสรุปผลการให้บริการได้ดังนี้ 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ = 4.03 
2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ = 4.04 
3. ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ = 4.06 
2. ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้วยระบบ 
Online เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งมี
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
918 คน(เฉพาะที่ผ่าน) 
 

 
30 มีนาคม 2564 
 

 
ร้อยละ 
100 

 
นายณะราทิ  
น้อยม่วง 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ระยะเวลา เพ่ือให้เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อ
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด – 19 
     4. จัดทำระบบเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาใน
แต่ละคณะเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ  
 

3. ดำเนินการจัดทำระบบจองหอพัก
นักศึกษา Online ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งมี
นักศึกษา จองหอพักผ่านระบบ จำนวน 117 
คน (จ่ายเงิน 111 คน) 
4. ดำเนินการจัดทำระบบจองคิวเพื่อรับการ
ตรวจแบบคำขอกู้ยืมเงิน ของนักศึกษา กยศ 
ในระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม 2564 จำนวน 
1,394 คน (ตรวจเอกสารออกคิว 1,294 คน) 
5. ดำเนินการจัดทำระบบเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารนักศึกษาและนายกสโมสร
นักศึกษาท้ัง 5 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 
2,439 คน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
30 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
นางสาวกัญญา
รัตน์ คำมี 
นางสาวนารี
รัตน์ กนกสิงห์ 
นายอนุวัฒน์  
แนไพร 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 3. เห็น
ความสำคัญ 
ของการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 

   มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะเพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ที่
หลากหลายมากขึ้น  ดังนี้ 

1. มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Twitter  
2. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน

กิจกรรมพิเศษ (Event) 
3. กิจกรรมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook 

live อย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนาแอพลิเคชั่น iKPRU เพ่ือรองรับ

การให้บริการที่ครอบคลุมและทั่วถึง 
5. ปรับปรุงเว็บไซต์ “KPRU4U” เพื่อให้

สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและสามารถแชร์ผ่าน
ช่องทางโซเชียล Facebook  Line  Twitter 
     6.จัดรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล
ความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านระบบไอทีซีส (I-
Thesis) 
 

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะเพ่ือให้มีช่องทางการ
เผยแพร่ที่หลากหลายมากขึ้น  ดังนี้ 

1. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม เช่น Twitter , 
TikTok 

2. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน
กิจกรรมพิเศษ (Event) เช่น การจัด
กิจกรรมโครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OH ! TOP ครั้งที่ 2 “วิถีชีวิต วิถี 
OTOP คิดดี ทำได้”  เมื่อวันที่ 27 - 28 
มีนาคม  2564 ณ ศูนย์การค้าโรบินไลฟ์
สไตล์  สาขากำแพงเพชร 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดผ่าน
Facebook live อย่างต่อเนื่อง เช่น 
กิจกรรมKPRU ROAD SHOW Live 2021 , 
รายการราชภัฏสนทนา ไลฟ์ เป็นต้น  
 
 

1 ต.ค. – 31 
มีนาคม 2564 

ร้อยละ 
100 

รศ.วิสิฐ  
ธัญญะวัน 
ผศ.ดร.พธูรำไพ 
รศ.อรุณลักษณ์ 
กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ 
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

    7.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเผยแพร่
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า
อิสระระดับบัณฑิตศึกษาผ่านเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย 

8. จัดระบบการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลการสอบโครงร่าง การสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า
อิสระแก่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย 
     9.  มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ทีม่ีการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชรโดยผ่านความเห็นชอบ
จาก สกอ. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่าน
ทางเว็ปไซต์ 
https://reg.kpru.ac.th/th/curriculum.asp 

 

4. พัฒนาแอพลิเคชั่น iKPRU เพ่ือ
รองรับการให้บริการที่ครอบคลุมและทั่วถึง 

5. ปรับปรุงเว็บไซต์ “KPRU4U” 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและสามารถ
แชร์ผ่านช่องทางโซเชียล Facebook Line  
Twitter 

6.จัดรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล
ความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านระบบไอทีซีส   
(I-Thesis) 

7.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
เผยแพร่บทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษาผ่านเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

   

https://reg.kpru.ac.th/th/curriculum.asp
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

   8. จัดระบบการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลการสอบโครงร่าง การสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระแก่
สาธารณชนผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
9.  มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชรโดยผ่านความเห็นชอบ
จาก สกอ. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่าน
ทางเว็ปไซต์ 
https://reg.kpru.ac.th/th/curriculum.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

https://reg.kpru.ac.th/th/curriculum.asp
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน IIT 

 1. การรับรู้
ของบุคลากร
เกี่ยวกับ
แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ
ประจำปีของ
หน่วยงาน 
(นำมาจาก
ผลการ
ประเมินที่ได้
คะแนนน้อย
ที่สุด 72.38) 

1. ระดับมหาวิทยาลัย เผยแพร่แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีผ่านทางเว็บไซต์ 
2. ระดับหน่วยงาน เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีผ่านทางเว็บไซต์ ได้แก่  
   1) คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 
   2) คู่มือรหัสการเบิกจ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน  
   3) คู่มือรหัสการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ 
   4) ประกาศการบริหารงบประมาณประจำปี 
   5) แผนปฏิบัติงาน/โครงการงบประมาณ
แผ่นดิน 
   6) แผนปฏิบัติงาน/โครงการงบประมาณ
เงินรายได้ 
   7) รายงานการติดตามผลการเบิกจ่าย
ประมาณตามไตรมาส (งบประมาณแผ่นดิน /
งบประมาณเงินรายได้) 

มีการเผยแพร่ข้อมูลประจำปีผ่านทาง
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน ดังนี้ 
1) คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 
https://plan.kpru.ac.th/api/public 
/uploads/publicationinformation/159
547228523230707202031310909.pdf 
2) คู่มือรหัสการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน
https://plan.kpru.ac.th/api/public/upl
oads/operation/160456260805051111
202030300202.pdf 
3) คู่มือรหัสการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
https://plan.kpru.ac.th/api/public/upl
oads/budget/15912426880404060620
2030301010.pdf     
4) ประกาศการบริหารงบประมาณประจำปี  
https://plan.kpru.ac.th/api  
/public/uploads/news/160213181708
081010202031311111.pdf 
 
 

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

ร้อยละ 
90 

นายภาณุพงศ์ 
สืบศิริ และกอง
นโยบายและ
แผน 

https://plan.kpru.ac.th/api/public%20/uploads/publicationinformation/159547228523230707202031310909.pdf
https://plan.kpru.ac.th/api/public%20/uploads/publicationinformation/159547228523230707202031310909.pdf
https://plan.kpru.ac.th/api/public%20/uploads/publicationinformation/159547228523230707202031310909.pdf
https://plan.kpru.ac.th/api
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   3. เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือนำมาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการดำเนินงานต่อไป รวมถึงมีการเปิด
ช่องทางในการสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทาง
ออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) แผนปฏิบัติงาน/โครงการงบประมาณเงิน
รายได้ 
       5.1)  เล่มที่ 1 ระดับคณะ 
https://plan.kpru.ac.th/api/public/upl
oads/publicationinformation/1614052
38123230202212128281010.pdf 
       5.2) เล่มที่ 2 ระดับสำนัก
https://plan.kpru.ac.th/api/public/upl
oads/news/161646588223230303212
131310909.pdf 
6) รายงานการติดตามผลการเบิกจ่าย
ประมาณตามไตรมาส (งบประมาณแผ่นดิน 
/งบประมาณเงินรายได้) 
https://plan.kpru.ac.th/api/public/upl
oads/disbursement/16178699400808
0404212130300303.pdf 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

 2.การเปิด
โอกาสให้
บุคลากรมี
ส่วนร่วมใน
การ
ตรวจสอบ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(นำมาจาก
ผลการ
ประเมินที่ได้
คะแนน 
77.07) 

1. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ โดยมีระเบียบ
ให้ผู้ดูแลระบบงบประมาณออกรหัสให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆ 
จำนวน 1 รหัส / 1 หน่วยงาน เพื่อใช้เบิกจ่าย
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วย งานในระบบบัญชีสามมิติ 
2. เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือนำมาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการดำเนินงานต่อไป รวมถึงมีการเปิด
ช่องทางในการสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทาง
ออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น 
 
 
 

1. คณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ มีรหัสประจำ
หน่วยงาน จำนวน 1 รหัส / 1 หน่วยงาน 
สามารถใช้ได้ทุกปีงบประมาณ แต่หากมีการ
แก้ไข หน่วยต้องทำหนังสือแจ้งมายังกอง
นโยบายและแผนเพื่อดำเนินการแก้ไข/
ปรับปรุงรหัส 
2. ช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
นำมาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการดำเนินงาน ได้แก่  
    2.1) ช่องข้อความด่วนทางเวบไซต์กอง
นโยบายและแผนhttps://plan.kpru.ac.th/ 
    2.2) Facebook planKPRU 

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

ร้อยละ
100 

นายภาณุพงศ์ 
สืบศิริ และกอง
นโยบายและ
แผน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

 3.การใช้จ่าย
งบประมาณ
โดยคำนึงถึง
ประเด็นไม่
บิดเบือน
วัตถุประสงค์
ของ
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้(นำมา
จากผลการ
ประเมินที่ได้
คะแนน 
79.04) 

1. ประกาศการบริหารงบประมาณประจำปี 
2. มุ่งเน้นให้ คณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ใช้
จ่ายงบประมาณตามคำขอในแผนปฏิบัติงาน/
โครงการ ที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามลำดับ   หากหน่วยงานมีการ
ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควร
ดำเนินการ ดังนี้ 
   1) ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม
โครงการที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
จะต้องทำหนังสือแสดงถึงความจำเป็นในการ
ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณผ่านความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานและผ่านการ 
 
 

1. ประกาศการบริหารงบประมาณประจำปี 
https://plan.kpru.ac.th/api  
/public/uploads/news/160213181708
081010202031311111.pdf 
2. หน่วยงานมีการขอปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและดำเนินการ ดังนี้ 
    2.1) หน่วยงานดำเนินการทำหนังสือ 
แสดงถึงความจำเป็นในการขอปรับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณผ่านความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานและผ่านการเห็นชอบจาก
อธิการบดี ณ สิ้น ไตรมาสที่ 2 มีจำนวน 15 
เรื่อง 
    2.2) หน่วยงานดำเนินการทำหนังสือ 
แสดงถึงความจำเป็นในการขออนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม และกอง
นโยบายและแผนนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา 
 

1 ตุลาคม 2563 – 
10 กันยายน 2564 

ร้อยละ 
50 

นายภาณุพงศ์ 
สืบศิริ และกอง
นโยบายและ
แผน 

https://plan.kpru.ac.th/api
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  พิจารณาเห็นชอบจากอธิการบดี แล้วจึง
ดำเนินการได้ 
   2) ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม 
หน่วยงานต้องนำเสนองบประมาณต่อที่
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 
เมื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้วจึงสามารถดำเนินการตาม
แผนงานนั้นๆ ต่อได้ 
3. เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือนำมาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการดำเนินงานต่อไป รวมทัง้มีการเปิด
ช่องทางในการสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทาง
ออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค  
เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเรว็ และ
ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น 
 

มหาวิทยาลัย และได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนจะ
ดำเนินการออกรหัสและแจ้งหน่วย
รับผิดชอบดำเนินการต่อไปได้ ณ สิ้น ไตร
มาสที่ 2 มีจำนวน 1 เรื่อง คือ การพิจารณา
งบประมาณเงินรายได้2564เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 

   



21 
 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

 4.ความ
สะดวกของ
ขั้นตอนการ
ขออนุญาต
เพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน 
ของ
หน่วยงาน 
(นำมาจาก
ผลการ
ประเมินที่ได้
คะแนน 
75.26) 
 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีการอำนวยความสะดวกใน
การยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีกระบวนการขั้นตอน 
การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก พร้อมทั้ง
มีการจัดทำมาตรการ/แนวทางต่าง ๆ ดังนี้  
1. จัดทำบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่
สามารถให้ยืมและบริการได้ 
2. กลุ่มงานพัสดุออกแบบฟอร์มการยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
3. กำหนดวิธีการข้ันตอนการให้ยืมทรัพย์สิน
และระยะเวลา 
4. คณะ/หน่วยงานแจ้งผู้ขอใช้บริการในการ
ให้ยืมทรัพย์สิน 
5. หน่วยงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน
หลังการคืนจนถึงการตอบกลับไปยังผู้ขอใช้
บริการ 
 
 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมคณะทำงาน
เพ่ือจัดทำมาตรการการอำนวยความสะดวก
ในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 
2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 
14)  โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีการ
บริการด้านทรัพย์สินดำเนินการตามกรอบ
มาตรการที่กำหนด ดังนี้ 
 

มกราคม 2564 ร้อยละ 
100 

กองกลาง 
สำนักงาน
อธิการบดี 
ทุกคณะ/
หน่วยงาน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ 
7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
ทรัพย์สินของราชการซึ่งหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทาง/มาตรการ
ประจำแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

    

คณะครุศาสตร์ 
1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของคณะ ที่สามารถ
ให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้งมอบหมายให้มี
เจ้าหน้าที่ในการบันทึกการยืม – คืนทรัพย์สิน
ของทางคณะ 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออกแบบฟอร์มการ
ยืมคืนวัสดุและครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก 
3. คณะกำหนดแนวทางการปฏิบัติขั้นตอน
การให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลาในการยืม
ทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำบัญชียืม-
คืนวัสดุอุปกรณ์ และการขอรับบริการ 
ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์โน้ตบุค แท๊ปเลต
ไมค์โครโฟน ห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
สำหรับการจัดประชุมและงานนิทรรศการ
ต่าง ๆ โดยจัดทำแบบฟอร์มการยืม-คืน
ทรัพย์สินของคณะ ไปใช้เพื่อการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
     1) ผู้ยืมบันทึกรายการอุปกรณ์ท่ีต้องการ
ยืม ตามแบบฟอร์มที่คณะฯ จัดทำข้ึน โดย
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าอุปกรณ์ใดบ้างที่ 
 

มีนาคม 2564 ร้อยละ 
80 

นางมาริตา จิตชู 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ภายในและภายนอก 
4. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม 
– คืนทรัพย์สินประจำคณะ ดำเนินการแจ้งผู้
ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน 
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม 
– คืนทรัพย์สินประจำคณะตรวจสอบสภาพ
ของทรัพย์สินก่อนใช้-หลังการคืน จนถึงการ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน แก่ผู้ขอใช้บริการ
โดยตรง 
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ 
7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
ทรพัย์สินของราชการ 
 

ต้องการยืม ระบุจำนวนที่ต้องการ วัน/เดือน
ปีที่ยืม และคืน ให้ชัดเจน โดยผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากเจ้าหน้าที่พัสดุของ
คณะฯ 
     2) เจ้าหน้าที่พัสดุนำบันทึกเสนอต่อ
คณบดีคณะครุศาสตร์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     3) เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้รับผิดชอบดูแล
วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว รวมถึงแจ้งไปยัง
ผู้รับบริการ เพ่ือร่วมกันตรวจสอบสภาพ
ทรัพย์สินก่อนการยืม 
     4) เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับผิดชอบดูวัสดุ
อุปกรณ์ และผู้รับบริการ ตรวจสอบสภาพ
ของทรัพย์สินที่ผู้รับบริการนำมาคืนหลังจาก
นำไปใช้งานแล้ว 
     5) ประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการจากผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

         6) สรุปผลการประเมิน เพ่ือนำไป
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดีข้ึน ใน
ครั้งต่อไป 
      7) เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบรายการทรัพย์สินทุกประเภททันที
หลังการใช้งาน เพื่อตรวจสอบสภาพของ
ทรัพย์สิน รวมไปถึงการตรวจสอบจำนวน 
และทะเบียนการยืม-คืนทุกสัปดาห์ หากใน
กรณีท่ีผู้รับบริการไม่ได้คืนทรัพย์สินตาม
กำหนดเวลา 

   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1. จัดทำสมุดทะเบียน สำหรับการยืม
ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ ภายในคณะ เพ่ือความ 
สะดวกในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์ต่างๆ  
2. สำรวจและตรวจสอบสภาพ จำนวนของทรัพย์สิน 
3. จดัทำรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน
ต่องานพัสดุของมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    ดำเนินการจัดทำสมุดทะเบียน สำหรับ
การยืมทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ ภายในคณะ  
   คณะได้สำรวจและตรวจสอบสภาพ
จำนวนทรัพย์สิน พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำ
รายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินต่องาน
พัสดุของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ทั้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยืมทรัพย์สิน 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

ร้อยละ 
80 

หัวหน้า
สำนักงาน
คณบดี 
นางสุมาพร   
จั่นศรี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  4. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยืมทรัพย์สิน
ตามแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สิน ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
5. แต่งตั้งคณะทำงาน ทำหน้าที่ ดูแล จัดเก็บ 
และยืม คืน ตรวจสอบ ทรัพย์สิน  
6. ประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืม
ทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ 
7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
ทรัพย์สินของราชการ 

ตามแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สิน ผ่านระบบ
ออนไลน์  
   คณะได้แต่งตั้งคณะทำงาน ทำหน้าที่ดูแล
จัดเก็บและยืมคืน ตรวจสอบทรัพย์สิน 
   คณะจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจใน
การบริการให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ 

   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของคณะ ที่
สามารถให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ในการบันทึกการยืม 
– คืนทรัพย์สินของทางคณะ 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออกแบบฟอร์มการ
ยืมคืนวัสดุและครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของราชการ 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ดำเนินการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินภายใน
คณะฯ ที่สามารถให้ยืมและบริการได้เท่านั้น 
- คณะฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินและ
พัสดุ ออกแบบฟอร์มการขอยืมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใน
การปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก  

มีนาคม 2564 ร้อยละ 
30 

ผศ.จารุกิตติ์ 
พิบูลนฤดม 
นส.ยุวธิดา พรม
สายใจ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
และภายนอก 
3. คณะกำหนดแนวทางการปฏิบัติขั้นตอน
การให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลาในการยืม
ทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
4. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม 
– คืนทรัพย์สินประจำคณะ ดำเนินการแจ้งผู้
ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน 
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม 
– คืนทรัพย์สินประจำคณะตรวจสอบสภาพ
ของทรัพย์สินก่อนใช้-หลังการคืน จนถึงการ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน แก่ผู้ขอใช้บริการ โดยตรง 
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ 
7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
ทรัพย์สินของราชการ 
 

โดยผู้ประสงค์จะขอยืมกรอกรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และนำเสนอผ่าน
หัวหน้าสำนักงานและผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
ก่อนทุกครั้ง 
- คณะฯ มีแนวปฏิบัติการยืมวัสดุอุปกรณ์
และครุภัณฑ์และขั้นตอนการให้บริการยืม
วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก รับทราบและปฏิบัติตาม 

   



27 
 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  คณะวิทยาการจัดการ 
1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของคณะ ที่
สามารถให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่รับผิดชอบ
ในการบันทึกการยืม – คืนทรัพย์สินของทางคณะ
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออกแบบฟอร์มการ
ยืมคืนวัสดุและครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
3. ประชาสัมพันธ์หรือมีช่องทางการเข้าถงึ
ข้อมูลทรัพย์สินของคณะที่สามารถยืมคืนและ
ให้บริการขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกรับทราบ 
4. คณะกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน
การให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลา รวมถึง
ข้อกำหนดต่างๆ ในการยืมทรัพย์สินไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก 
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม  
 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนนิการแลว้ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ได้จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของคณะ ที่
สามารถให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่
รับผิดชอบในการบันทึกการยืม – คืนทรัพย์สิน
ของทางคณะ คือ นางมัทรี ขาวจุ้ย (ดำเนินการ
แล้ว) 
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออกแบบฟอร์มการ
ยืมคืนวัสดุและครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก (ดำเนินการแล้ว) 
3. ประชาสัมพันธ์หรือมีช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลทรัพย์สินของคณะที่สามารถยืมคืน
และให้บริการขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ให้กบัหน่วยงานภายในและภายนอก
รับทราบ (ยังไม่ได้ดำเนินการ) 

 

เดือนตุลาคม 2563 
– กันยายน 2564 

ร้อยละ 
65 

- นางมัทรี ขาว
จุ้ย เจ้าหน้าที่
ประจำฝ่ายงาน
พัสดุและ
การเงินของ
คณะฯ 
- ผศ.พลอยณัช
ชา  เดชะ
เศรษฐ์ศิริ (รอง
คณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน และ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
คณะ)  
- ผศ.การันต์  
เจริญสุวรรณ 
คณบดีคณะ
วิทยาการ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  – คืนทรัพย์สินประจำคณะ ดำเนินการแจ้งผู้
ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน 
6. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม 
– คืนทรัพย์สินประจำคณะ ในการติดต่อ 
ประสานงาน ให้ข้อมูลบริการ ชี้แจงขั้นตอน
การใช้งาน ตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินก่อน 
ใช้-หลังการคืนและกำกับติดตามการยืม-คืน
แก่ผู้ขอใช้บริการ กับผู้บริการโดยตรง 
7. เสนอผู้บริหารคณะอนุญาตการยืมการยืม 
– คืนทรัพย์สินประจำคณะ 
8. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ให้ยืมคืนและบริการทรัพย์สินจากผู้ขอใช้
บริการ 
9. รายงานผลการประเมินการยืมคืนทรัพย์สิน
ให้ผู้บริหารทราบ 
10. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
คืนและบริการทรัพย์สินของราชการ 

4. คณะกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน
การให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลา รวมถึง
ข้อกำหนดต่าง ๆ ในการยืมทรัพย์สินไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก 
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ยืม – คืนทรัพย์สินประจำคณะ ดำเนินการ
แจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน คือ 
นางมัทรี ขาวจุ้ย (ดำเนินการแล้ว) 
6. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ยืม – คืนทรัพย์สินประจำคณะ ในการติดต่อ 
ประสานงาน ให้ข้อมูลบริการ ชี้แจงขั้นตอน
การใช้งาน ตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน
ก่อน 
ใช้-หลังการคืนและกำกับติดตามการยืม-คืน
แก่ผู้ขอใช้บริการกับผู้บริการโดยตรง 
(ดำเนินการแล้ว) 
7. เสนอผู้บริหารคณะอนุญาตการยืมการยืม 
– คืนทรัพย์สินประจำคณะ 
 

  จัดการ (หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ
คณะ) 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

   8. รายงานผลการประเมินการยืมคืน
ทรัพย์สินให้ผู้บริหารทราบ (ยังไม่ได้
ดำเนินการ) 
9. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ให้ยืมคืนและบริการทรัพย์สินจากผู้ขอใช้
บริการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ) 
10. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
คืนและบริการทรัพย์สินของราชการ (ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ) 

   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการ
ทรัพย์สินของคณะฯ โดยมอบหัวหน้า
สำนักงานคณบดีเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการรักษาการตามมาตรการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของคณะ ที่
สามารถให้ยืมคืนและบริการได้ พร้อมทั้ง 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ในปีงบประมาณ 2564 คณะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านการจัดการทรัพย์สินของ
คณะฯ ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือกำกับดูแล
และบริหารงานเรื่องการจัดการทรัพย์สินของ
คณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

1 ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

ดำเนิน 
งานตาม
ระบบ
และ
กลไกได้
ร้อยละ 
50 

หัวหน้า
สำนักงาน
คณบดี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่ดูแล
ทรัพย์สินคณะให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ  
3. จัดทำระบบสารสนเทศประชาสัมพันธ์หรือ
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินของคณะที่
สามารถยืมคืนและให้บริการข้ันตอนแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกคณะรับทราบ 
4. คณะกำหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอน 
ระยะเวลา ข้อกำหนดของทรัพย์สินแต่ละ
รายการ การให้ยืมคืนทรัพย์สินและบริการไป
ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม
คืนและบริการทรัพย์สินประจำคณะ ให้ข้อมูล
บริการ และชี้แจงขั้นตอนการใช้งาน 
ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินและดำเนินให้ยืม-
รับคืน ประสานงานการแจ้งผู้ขอใช้บริการใน
การให้ยืมคืนทรัพย์สิน 
 

2. มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของคณะ
ที่สามารถให้ยืมคืนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2564 – ปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวน 17 รายการ 
พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คณะเป็น
ผู้ดูแลกำกับติดตามการยิมคืนให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนระบบและกลไก 
3.อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาระบบ
สารสนเทศประชาสัมพันธ์หรือช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินของคณะที่สามารถยืม
คืน โดย ณ ขณะนี้มีการยืมคืนโดย
ดำเนินการผ่านเอกสาร ซึ่งผู้ยืมคืนต้องนำส่ง
ที่สำนักงานคณบดี 
4.คณะได้จัดทำแนวปฏิบัติและข้ันตอน
ระยะเวลาการยืมคืนและบริการ ซึ่งมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25635 
5. คณะได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คณะทุกคนเป็นผู้ให้บริการ กำกับดูแล         
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ให้ยืมคืนและบริการทรัพย์สินจากผู้ขอใช้
บริการ 
7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
คืนและบริการทรัพย์สินของราชการ 

ส่ง-รับคืน ตรวจสอบทรัพย์สินของคณะ และ
มอบให้หัวหน้าสำนักงานคณบดีเป็นผู้
ควบคุมดูแลงาน 

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
1. จดัทำบัญชีทรัพย์สินของหนว่ยงานที่สามารถ
ให้ยืมและบริการได้   
2. แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินแต่ละฝ่ายงาน
ของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มไว้บนในเว็บไซต์ 
3. กำหนดวิธีการข้ันตอนการให้ยืมทรัพย์สิน
และระยะเวลาคืน พร้อมกำหนดระยะเวลาทุก
ขั้นตอน 
4. แจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
1. ดำเนินการจัดทำ “รายการทรัพย์สิน
สำหรับการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน” จำนวน 7 
งาน 100 รายการพร้อมจัดส่งไฟล์เอกสาร
ให้กับกองกลางเพ่ือรวบรวมเป็นของ
มหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว 
2. จัดทำแบบฟอร์การยืมทรัพย์สินแต่ละฝ่าย
งานของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  ดังนี้ 
   - แบบฟอร์มสมุดบันทึก การยืม-คืน วัสดุ
งานบ้านงานครัว 
 

10-16 กุมภาพันธ์ 
2564 

 
 
 
 
 
ภายใน  20 
เมษายน 2564 

 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
ร้อยละ 
80 

สำนัก
ผู้อำนวยการ   
งานอาคาร
สถานที่ งาน IT   
งานยานพาหนะ 
งาน
ศิลปะวัฒนธรร
มมรภ.กพ. 
แม่สอด 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  5. กำกับและตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน
หลังการคืน พร้อมให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการ
ยืมคืนทุกครั้ง จนถึงการตอบกลับผู้ขอใช้ 
บริการทุกช่องทาง 
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการทุกครั้งที่มี
การยืมทรัพย์สิน  โดยทำเป็น QR Code  
ที่ใช้คำถามไม่มากจนเกินไป 
7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
ทรัพย์สินของราชการ เป็นประจำทุกเดือน  
8. รายงานผลการประเมินการยืมคืนทรัพย์สิน
ให้ผู้บริหารทราบ 
9. จดัทำคู่มือปฏิบัติงานการยืมทรัพย์สินทุกงาน
ที่มีให้บริการยืมคืน 
 

   - แบบฟอร์มการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ ของ
งานอาคารสถานที่และสำนักงาน 
   - แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ผ่านระบบ 
e-Office 
   - แบบฟอร์มการขอยืมวัสดุ IT 
(ยังไม่ได้นำไว้บนเว็บไซค์ของหน่วยงานเพื่อ
ดาวน์โหลด) 
3. มีข้ันตอนให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลา
คืน พร้อมกำหนดระยะเวลาทุกข้ันตอนของ
แต่ละงานเรียบร้อยพร้อมทั้งแจ้งกับผู้ขอใช้
บริการทุกครั้งที่มีการยืม 
4. มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสภาพและ
นับจำนวนวัสดุ อุปกรณ์ทุกครั้งที่มีการส่งคืน
ก่อนเก็บเข้าคลัง  ตลอดจนตอบข้อซักถาม
ของผู้ขอรับบริการผ่านช่องทางต่างๆ  
ด้วยความยินดีและเต็มใจ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
30 มีนาคม 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 
100 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

   5.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจและทำ QR Code 
เพ่ือให้ผู้มายืมทรัพย์สิน ประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการยืมวัสดุของแต่ละฝ่าย 
จึงไม่มีผลการประเมินเพ่ือนำไปปรับปรุงและ
รายงานผู้บริหารทราบ 
6.อยู่ระหวา่งการดำเนินการปรับปรุงคู่มือ  
การให้บริการยืม-คืนเชน่ งานบา้นงานครวั  
งานอาคารสถานที่ งานศิลปะวฒันธรรม   
งานเทคโนโลยสีารสนเทศ งานยานพาหนะ  
และงานศิลปะวฒันธรรม 

ภายในวันที่ 1 
พฤษภาคม 2564 
และรายงานผล
ให้กับผู้บริหาร
ทราบภายใน 30 
พฤษภาคม 2564 

ภายใน 30 
พฤษภาคม 2564 

ร้อยละ 
30 

 
 
 
 
ร้อยละ 
40 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
1. จัดทำบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่
สามารถให้ยืมและบริการได้ 
2. ออกแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
- มีการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงาน 
 
- มีแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

ร้อยละ 
40 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  3. กำหนดวิธีการข้ันตอนการให้ยืมทรัพย์สิน
และระยะเวลา 
4. คณะ/หน่วยงานแจ้งผู้ขอใช้บริการในการ
ให้ยืมทรัพย์สิน 
5. หน่วยงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน
หลังการคืนจนถึงการตอบกลับไปยังผู้ขอใช้
บริการ 
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ 
7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
ทรัพย์สินของราชการ 

- มีขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สิน 
 
- ยังไม่มี คณะ/หน่วยงานแจ้งขอใช้บริการใน
การให้ยืมทรัพย์สิน 
- ยังไม่มี คณะ/หน่วยงานแจ้งขอใช้บริการใน
การให้ยืมทรัพย์สิน 
 

   

บัณฑิตวิทยาลัย    
บัณฑิตวิทยาลัย ไม่มีทรัพย์สินทางราชการ
สำหรับให้ยืมและให้บริการแก่หน่วยงาน 
 
 
 
 

- - - - 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
การอำนวยความสะดวกในการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการดังนี้ 
1. จัดทำระบบทะเบียนครุภัณฑ์ในการจัดเก็บ
และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์ต่างๆ  ของ
สำนักฯ ทั้งเป็นรูปเล่มและออนไลน์เพื่อ
ตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ  
2.มีการสำรวจและตรวจสอบสภาพและ
จำนวนของทรัพย์สินและรายงานผลต่องาน
พัสดุของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  
 3. ให้บริการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานโดย
หน่วยงานหรือผู้ขอใช้บริการต้องดำเนินการ
ตามขั้นตอนการยืมตามแบบฟอร์มที่ออกโดย
งานพัสดุของมหาวิทยาลัย  
 
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการดำเนินการอำนวยความ
สะดวกในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ดังนี้ 
1.ดำเนินการจัดทำระบบทะเบียนครุภัณฑ์ใน
การจัดเก็บและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์
ต่างๆ  ของสำนักฯ ทั้งเป็นรูปเล่มและ
ออนไลน์เพ่ือตรวจสอบและอำนวยความสะดวก
ในการให้บริการ   
2. ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบสภาพ
ความพร้อมในการใช้งานและจำนวนของ
ทรัพย์สินและรายงานผลต่องานพัสดุของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  
 3. ดำเนินการให้บริการยืมทรัพย์สินของ
หน่วยงานโดยหน่วยงานหรือผู้ขอใช้บริการ
ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการยืมตาม 

 
 

1 ต.ค. 2563-30 
ก.ย. 2564 

ร้อยละ 
100 

สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

    4. มีการดำเนินการตรวจสอบสภาพของ
ทรัพย์สินทุกครั้งเมื่อผู้ขอใช้ส่งคืน และ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการยืม
ทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการทุกครั้ง เพื่อนำมา
ปรับปรุงการให้บริการต่อไป   
 
 

แบบฟอร์มที่ออกโดยงานพัสดุของ
มหาวิทยาลัย  
4. ดำเนินการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน
ทุกครั้งเมื่อผู้ขอใช้ส่งคืน และประเมินความ
พึงพอใจในการให้บริการยืมทรัพย์สินจากผู้
ขอใช้บริการทุกครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการ
ให้บริการต่อไป   

   

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. จัดทำบัญชีทรัพย์สินของของสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนที่สามารถให้ยืมและ
บริการได้ พร้อมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่
ในการบันทึกการยืม – คืนทรัพย์สินของทาง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. กลุ่มงานพัสดุออกแบบฟอร์มการยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดวิธีการข้ันตอนการให้ยืมทรัพย์สินและ 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. จัดทำบัญชีทรัพย์สินของของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่สามารถ
ให้ยืมและบริการได้ และมอบหมายให้
นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง เป็นผู้บันทึกการยืม 
– คืนทรัพย์สินของทางสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
2. กลุ่มงานพัสดุออกแบบฟอร์มการยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
 
 

 
มีนาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 

 
ร้อยละ 

100 

 
สำนักสง่เสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ระยะเวลาในการยืมทรัพย์สินไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
4. ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืน
ทรัพย์สินประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนดำเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการใน
การให้ยืมทรัพย์สิน 
5. ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืน
ทรัพย์สินประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน
หลังการคืนจนถึงการตอบกลับในไลน์ หรือ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารอ่ืน ๆ แก่ผู้ขอใช้บริการ 
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ 
7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
ทรัพย์สินของราชการ 
 
 

3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดวิธีการข้ันตอนการให้ยืมทรัพย์สิน
และระยะเวลาในการยืมทรัพย์สินไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
4. จากการดำเนินการเก่ียวกับแนวปฏิบัติใน
การยืม – คืนทรัพย์สินของสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน พบว่า  
4.1 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 มีรายการยืม
สายไฟ จำนวน 5 เส้น เพื่อใช้ในพิธีซ้อม
พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-
2560 และนำมาคืนในสภาพพร้อมใช้งานได้
ตามเดิม 
4.2 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 มีรายการยืม
ปลั๊กไฟ จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้ในพิธีซ้อม
พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-
2560 และนำมาคืนในสภาพพร้อมใช้งานได้
ตามเดิม 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
  มีการอำนวยความสะดวกในการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
   1. มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินที่สามารถ 
ยืมและบริการได้ ในแบบรูปเล่มและออนไลน์
เพ่ือตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ  
   2. มีการตรวจสอบสภาพและจำนวนของ 
ทรัพย์สิน และรายงานต่องานพัสดุ กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  
   3.ให้บริการยืมทรัพย์สินของสำนักฯ โดย 
หน่วยงานหรือผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการยืมตามแบบฟอร์มที่ออกโดยงาน
พัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
    4. มีการดำเนินการตรวจสอบสภาพของ 
ทรัพย์สินทุกครั้งเมื่อผู้ขอใช้ส่งคืน และ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการยืม 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สินที่สามารถยืมและบริการ
ได้ ในแบบรูปเล่ม ส่วนในรูปแบบออนไลน์
อยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยมีการตรวจสอบ
สภาพและจำนวนของทรัพย์สินที่สามารถยืม
และบริการได้ทุก 6 เดือน และรายงานต่อ
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ  
     ผู้ขอใช้บริการปฏิบัติตามขั้นตอนการยืม 
และตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินทกุครั้ง
เมื่อผู้ขอใช้ส่งคืน และประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการ เพ่ือผลการประเมินมา
ปรับปรุงการให้บริการ 

ตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 

ร้อยละ 
70 

นางสาวสุวลัย  
อินทรรัตน์ 
นางสาว
อภิญญา  แซ่ยั้ง 
นางสาว 
จีรวรรณ   
ผึ่งบางแก้ว 
นายวีระ  
วัดพ่วงแก้ว 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการทุกครั้ง เพื่อนำมา
ปรับปรุงการให้บริการต่อไป 

    

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
1. จัดทำบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่
สามารถให้ยืมและบริการได้ 
2. จัดทำแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

3. หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา อนุญาตหรือไม่
อนุญาตการยืมทรัพย์สิน 

4. หน่วยงานแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืม
ทรัพย์สิน โดยการประสานตามหมายเลข
โทรศัพท์/ไลน์ ที่ระบุไว้ 
5. หน่วยงานจัดทำทะเบียนการยืม/คืน
ทรัพย์สิน 
6. หน่วยงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินการ
คืนทั้งสองฝ่ายรว่มกัน 

 
 

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
1. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดบัญชีทรัพย์สิน
ที่สามารถใช้งานได้จริงเพ่ือให้บริการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยแบ่งประเภทเป็น
ทรัพย์สินการใช้ห้องประชุม กับทรัพย์สิน
ประเภทห้องครัว (ภาชนะ จาน ชาม แก้ว 
ชุดกาแฟ ) 
2. ผู้รับผิดชอบเช็คความพร้อมของทรัพย์สิน
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นประชำทุกเดือน
และจัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
ทราบ 
3. ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพย์สินโดย
สามารถตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่จาก
ทะเบียนทรัพย์ก่อนเขียนใบยืม ทำให้
ผู้ใช้บริการทราบทันทีว่ามีทรัพย์สินที่ 

 
ต.ค. 63 

 
 
 
 
 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
 
 
 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
 

 
ร้อยละ 

100 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 

ร้อยละ 
100 

 

 
งานจัดหา
รายได้และ
สวัสดิการ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  7. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ โดยใช้แบบสอบถาม 

8. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
ทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงาน 

แจ้งข้อที่ควรปรับปรุงให้ผู้รับผิดชอบรับทราบ 
และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแนวทาง
ในการปรับปรุง เพ่ือให้การบริการดีข้ึน 

สามารถยืมได้จริงและบันทึกการยืมในสมุด
ยืมคืน 
4. ผู้ยืมทรัพย์สินนำส่งคืนและมีการ
ตรวจสอบสภาพก่อนนำส่งทำให้ไม่เกิด
ปัญหาภายหลังระหว่างผู้ยืมกับผู้ให้ยืม 
5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
 
 

มิ.ย 64. 

 
 

ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 

30 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. จัดทำบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่
สามารถให้ยืมและบริการได้ 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาออกแบบฟอร์มการ
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
3. กำหนดวิธีการขั้นตอนการใหย้ืมทรัพย์สินและ
ระยะเวลาการสง่คืน 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผู้ขอใช้บริการ
ในการให้ยืมทรัพย์สิน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน เพ่ือการ
ให้ยืม-คืนและการขอรับบริการ เช่น 
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  
เครื่องเสียง ห้องประชุม เป็นต้น โดยจัดทำ
แบบฟอร์มการยืม-คืนทรัพย์สินของสถาบน
วิจัยฯ ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีข้ันตอน
ดังต่อไปนี้ 
      
 

มีนาคม 2564 ร้อยละ 
80 

นายทวิช  
ปิ่นวิเศษ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  5. สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบสภาพของ
ทรัพย์สินหลังการส่งคืน  
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
จากผู้ขอใช้บริการ 
7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการ 

   1) มีการบันทึกแบบขออนุญาตนำไปใช้
โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากเจ้าหน้าที่
พัสดุของสถาบันวิจัยฯ 
   2) กำหนดระยะเวลาการส่งคืนท่ีระบุ
ชัดเจนในแบบบันทึกขออนุญาต 
   3) ตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินที่ต้องการ
ยืมร่วมกับผู้รับบริการก่อนนำไปใช้งาน 
   4) ตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินที่
ต้องการยืมร่วมกับผู้รับบริการหลังจาก
นำไปใช้งาน      
   5) ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
จากผู้ขอใช้บริการ 
    6) ผลการประเมินดังกล่าวสามารถนำมาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการในครั้ง
ต่อ ๆ ไป 
   7) ตรวจสอบรายการยืมทรัพย์สินทุกสิ้นเดือน 
เพ่ือติดตามทรัพย์สินที่พ้นระยะเวลาการส่งคืน 
จากนั้นติดตามทวงถามต่อไป 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
1. จัดทำบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่สามารถ
ให้ยืมและบริการได้ 
      กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีการ
กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในกองกลาง 
จัดทำบัญชีทรัพย์สินการยืมวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย วัสดุสำนักงาน 
อุปกรณ์งานบ้านงานครัว อุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประกอบพิธีทาง
ศาสนา วัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป ฯลฯ เพ่ือ 
ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
2. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีการจัดทำ
แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและ  
ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานผู้ยืมมีความ 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
ดำเนินการ ดังนี้ 
   1. หน่วยงานภายในกองกลางที่มีทรัพย์สิน
ทางราชการให้ยืมได้ จะทำการจัดทำบัญชี
ทรัพย์สินการยืมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ประกอบด้วย ครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์  
วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์งานบ้านงานครัว 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประกอบพิธี
ทางศาสนา วัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป ฯลฯ โดย
บัญชีทรัพย์สินอยู่ที่งานพัสดุ กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี ผ่านเว็บไซต์ 
https://pcm.kpru.ac.th/contents/Fliedownl
oad/list.pdf 
    2. มีแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้างานพัสดุ 
https://pcm.kpru.ac.th/contents/Fliedownl
oad/format.pdf 
 
 

มกราคม 2564 ร้อยละ 
70 

งานพัสดุ 
กองกลาง 
สำนักงาน
อธิการบดี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  จำเป็นต้องใช้หรือเป็นกรณีรีบด่วนสำคัญ และมี
หลักฐานการยืมเปน็ลายลักษณ์อักษร 
3. กำหนดวิธีการข้ันตอนการให้ยืมทรัพย์สิน
และระยะเวลา 
    การยืมทรัพย์สินให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืม
เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลความ
จําเป็น และสถานที่ที่จะนําวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ไปใช้และกําหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อม
ระบุชื่อ ตําแหน่ง และหน่วยงานของผู้ยืมให้
ชัดเจน การยืมจะต้องยืมล่วงหน้าก่อน 3 วันทำการ       
        1.1 การยืมระหว่างหน่วยงาน จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน  
      1.2 การให้บุคคลยืม - ยืมใช้ภายใน
สถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้หัวหน้า
หนว่ยงานที่รับผิดชอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
นั้น เป็นผู้อนุมัติ ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือ
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน  

      3. งานพัสดุกำหนดวิธีการขั้นตอนการ
ให้ยืมทรัพย์สิน ผ่านเว็บไซต์ 
https://pcm.kpru.ac.th/?page_id=207
&lang=TH โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
       3.1 ตรวจสอบรายการทรัพย์สินจาก
ทะเบียนทรัพย์สินที่มีให้ยืม 
      3.2 ดาวโหลดแบบฟอร์มการยืม
ทรัพย์สินเพื่อให้ผู้ขอใช้บริการกรอก
แบบฟอร์ม 
      3.3 เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายการ
ทรัพย์สิน ประสานไปยังหน่วยงานผู้ดูแล
พัสดุนั้น ๆเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถให้ยืมได้ 
      3.4 หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ
และผ่านเรื่อง 
      3.5 นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม
อนุมัติ 
      3.6 เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้ขอใช้ทรัพย์สิน
และแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 

   

https://pcm.kpru.ac.th/?page_id=207&lang=TH
https://pcm.kpru.ac.th/?page_id=207&lang=TH
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

               - ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน 
จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับรอง
อธิการบดี/อธิการบดี หรือ ผู้ได้รับมอบอํานาจ
จากในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน 
     1.3 การให้บุคคลภายนอกยืมใช้การยืมใช้
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเท่านั้น และต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี/อธิการบดี 
โดยจัดทําเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี 
4. หน่วยงานแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืม
ทรัพย์สินหน่วยงานเมื่อได้รับการประสานและ
การขอใช้บริการในการยืมทรัพย์สินแต่ละ
ประเภทแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมี
การตรวจสอบทรัพย์สินที่พร้อมใช้งาน นับ
จำนวนที่ผู้ขอยืมระบุให้ครบถ้วน แจ้งประสาน 
ผ่านทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ผู้ขอยืมให้มารับ
และกำหนดวันส่งคืนอย่างชัดเจน 
 
 

      3.7 เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามเม่ือครบ
กำหนดเวลา 
      3.8 ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน หากมี
ความชำรุดเสียหาย ให้เรียกเก็บค่าเสียหาย
ทันที 
4. อยู่ระหว่างสร้างระบบการประเมินความ
พึงพอใจหลังการใช้งานในทุก ๆ ครั้ง 
 ผ่านระบบไลน์ QR Code 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  5. หน่วยงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน
หลังการคืนจนถึงการตอบกลับในไลน์ผู้ขอใช้
บริการ ผู้ยืมจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนใน
สภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชํารุด
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้
ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  
ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ ตามหนังสือหรือ
ข้อตกลงที่กําหนดไว้ 
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการกองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี มีระบบการประเมิน
ความพึงพอใจหลังการใช้งานในทุก ๆ ครั้ง 
ผ่านระบบไลน์ QR Code 
7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
ทรัพย์สินของราชการ  
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีการนำผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
ประเด็นการยืมทรัพย์สินมาจัดประชุมหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นในผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดทำแผน
ปรับปรุงการให้บริการ 

    

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
1. จัดทำบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่สามารถ
ให้ยืมและบริการได้ 
2. งานพัสดุ กองพัฒนานักศึกษา จัดทำ
แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
3. กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สิน
และระยะเวลา 
4. หน่วยงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน
หลังการคืน 
5. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ 
 

กองพัฒนานักศึกษามีการจัดทำระบบการยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน โดยสามารถติดต่อขอยืมผ่าน
ช่องทาง website กองพัฒนานักศึกษา 
https://std.kpru.ac.th/th/ 

 

1 ตุลาคม 2563- 
5 พฤษภาคม 

2564 
 

ร้อยละ 
80 

ผศ.ดร.เลเกีย  
เขียวดี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  6. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการยืม
ทรัพย์สินของราชการ 

    

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
    เน้นความสะดวกของผู้รับบริการเป็นหลัก
แต่ยังคงมีกระบวนการที่รัดกุม ดังนี้ 
1. ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  
ส่วนที่ 2 การยืม 
2. แบ่งประเภทของพัสดุของสำนักประกัน
คุณภาพการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
    2.1 พัสดุประเภทใช้คงรูปของสำนัก
ประกันคุณภาพการศึกษา 
    2.2 พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของสำนัก
ประกันคุณภาพการศึกษา 
     

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษาได้
ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ดังนี้ 
1. แบ่งประเภทของพัสดุของสำนักประกัน
คุณภาพการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
    1.1 พัสดุประเภทใช้คงรูปของสำนัก
ประกันคุณภาพการศึกษา 
    1.2 พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของสำนัก
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2. จัดทำใบยืมโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีสำคัญ
ดังนี้  
     
 
 

มี.ค. – เม.ย. 
64 

ร้อยละ 
100 

1. บุคลากรงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 

https://sites.google.com/site/rbcgd2560/
https://sites.google.com/site/rbcgd2560/
https://sites.google.com/site/rbcgd2560/
https://sites.google.com/site/rbcgd2560/
https://sites.google.com/site/rbcgd2560/
https://sites.google.com/site/rbcgd2560/
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  3. จดัทำใบยืมโดยอยูภ่ายใต้เงื่อนไขที่สำคัญดังนี้  
    3.1 พัสดุประเภทใช้คงรูปของสำนัก
ประกันคุณภาพการศึกษา การยืมระหว่าง
หน่วยงานและใช้ในมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของสำนักประกัน
คุณภาพการศึกษา  แต่ถ้ายืมไปใช้นอก
มหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
    3.2 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ระหว่างหน่วยงาน ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานผู้ยืมมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้น 
เป็นการรีบด่วน จะดำเนินการจัดหาได้ไม่ทัน
การ และหน่วยงานผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น 
ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่
หน่วยงานของตน และมีหลักฐานการยืมเป็น
ลายลักษณ์อักษร  
4. จดัทำใบคืนโดยอยูภ่ายใต้เงื่อนไขที่สำคัญดังนี้ 
     

   2.1 พัสดุประเภทใช้คงรูปของสำนัก
ประกันคุณภาพการศึกษา การยืมระหว่าง
หน่วยงานและใช้ในมหาวิทยาลัย จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของสำนัก
ประกันคุณภาพการศึกษา  แต่ถ้ายืมไปใช้
นอกมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
   2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ระหว่างหน่วยงาน ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานผู้ยืมมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้น
เป็นการรีบด่วน จะดำเนินการจัดหาได้ไม่ทัน
การและหน่วยงานผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะ
ให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสยีหายแก่หน่วยงาน
ของตน และมีหลักฐานการยืมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  
3.จัดทำใบคืนโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญดังนี้ 
3.1 การคืนพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่าง
หน่วยงานจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  4.1 การคืนพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่าง
หน่วยงานจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ใน
สภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด 
ชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญ
หายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คง
สภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือ    
โดยมีหลักเกณฑ์ ของราชการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
4.2 การคืนพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งนี ้โดยหน่วยงานผู้ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณ
เช่นเดียวกันส่งคืนใหส้ำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
5. เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับ
หน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป
คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด 

ให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหากเกิด
ชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญ
หายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คง
สภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือ
ชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ
และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็น
เงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมี
หลักเกณฑ์ ของราชการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
   3.2 การคืนพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ระหว่างหน่วยงานทั้งนี ้โดยหน่วยงานผู้ยืม
จะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และ
ปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้สำนักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
4. เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับ
หน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืม
ไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายนอก EIT 

 1.เจ้าหน้าที่
ของ
หน่วยงานที่
ติดต่อ
ปฏิบัติงาน/
ให้บริการ
เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่
กำหนดและ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด 
(นำมาจาก
ผลการ
ประเมินที่ได้
คะแนนน้อย
ที่สุด 77.07) 
 
 

มหาวิทยาลัยฯยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
โดยมีมาตรการ/แนวทางเสริมต่าง ๆ ดังนี้ 
1. มีการจำแนกประเภทผู้รับบริการ  
2. กำหนดขั้นตอนการให้บริการ 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ
จากช่องทางต่าง ๆ 
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือไม่ ติดตามโดยผู้บริหาร 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ 
โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัมี
มาตรการ/แนวทาง ดังนี ้
 

มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมคณะทำงาน
เพ่ือจัดทำมาตรการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดและเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เมื่อวันจันทร์ที่ 25 
มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ 
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและ
อำนวยการ (อาคาร 14)  โดยกำหนดให้ทุก
หน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่กำหนดและเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนดดำเนินการตามกรอบมาตรการที่
กำหนด ดังนี้ 
 

มกราคม 2564 ร้อยละ 
100 

กองกลาง 
สำนักงาน
อธิการบดี 
ทุกคณะ/
หน่วยงาน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   คณะครุศาสตร์ 
1. ระบุขอบเขตภาระงานของแต่ละบุคลากร
เพ่ือสะดวกต่อการผู้รับบริการ โดยได้จำแนก
ประเภทผู้รับบริการได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ 
บุคคลภายนอก เป็นต้น 
2. กำหนดขั้นตอนการให้บริการของแต่ละฝ่าย
งานอย่างชัดเจน ดังนี้  
 - งานธุรการ ให้บริการเก่ียวกับ งานสาร
บรรณ งานติดต่อประสานงาน/แจ้งข่าวสาร 
เป็นต้น 
 - งานการเงิน ให้บริการเกี่ยวกับ การเบิก-
จ่ายเงินทุกประเภท 
(บกศ. กศ.บป. งปม. ค่าวัสดุฝึก) เป็นต้น 
 - งานประชาสัมพันธ์ ให้บริการเกี่ยวกับ 
ประชาสัมพันธ์งาน  
กิจกรรม ต่างๆผ่านช่องทางการสื่อสารทุก
ประเภท เป็นต้น 

คณะครุศาสตร์ ดำเนินการ ดังนี้ 
    1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง และกำหนดภาระ
งานของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ชัดเจน 
เพ่ือความสะดวกของผู้รับบริการ ที่
ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากรภายนอก
คณะ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
   2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอบเขตของ
งานประเภทต่าง ๆ ในเว็บไซต์คณะครุ
ศาสตร์ Facebook page เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ได้ทำความรู้จักกับผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ  
   3. จัดทำขั้นตอนของการขอรับบริการด้าน
ต่าง ๆ และเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานใน
เว็บไซต์ ได้แก่ 
    - งานการเงิน และพัสดุ 
    - งานธุรการ ประชาสัมพันธ์ และติดต่อ
ประสานงาน 
    - งานพัฒนานักศึกษา 
    - งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

มีนาคม 2564 ร้อยละ 
80 

นางมาริตา จิตชู 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  - งานบริการวิชาการ ให้บริการเกี่ยวกับ 
ประสานงาน ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนสังคม 
เป็นต้น 
 - งานกิจการนักศึกษาให้บริการเกี่ยวกับ ดูแล
และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกเรื่องดูแล
เรื่องทุนการศึกษาต่าง ๆ แนะแนวการศึกษา
ต่อ แนะแนวการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 
 - งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการ
เกี่ยวกับ ประสานงาน  ติดต่อ  ติดตามผลฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมความพร้อมก่อน-
หลังฝึกให้กับนักศึกษา รวมรวมแหล่งสถาน
ประกอบการเพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ
ของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ เป็นต้น 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการเก่ียวกับ
การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะ ให้มีความทันสมัย  
สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ
ขอผู้ใช้บริการ 
 

- งานวางแผนและประกันคุณภาพ 
    - งานยืมคืนวัสดุอุปกรณ์ 
    - งานสารสนเทศ  
    - งานอาคารสถานที่ 
   4. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทุก 6 เดือน เพ่ือนำผลที่ได้จาก
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการที่ดีขึ้นในอนาคต 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ 
เช่น ทางเว็ปไซต์ของคณะฯ  เพจ Facebook 
ของคณะฯ เป็นต้น และช่องทางอ่ืนๆ 
4. มีการติดตามตรวจสอบการให้บริการของ
แต่ละงานในคณะครุศาสตร์ในการปฏิบัติงาน/
ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ จากการ
ติดตามโดยแบบสอบถามการบริการ 
ของแต่ละงาน  
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ /แบบสอบถาม หลังจาก
เสร็จสิ้นการให้บริการโดยแยกประเภทของ
ผู้รับบริการ และงานที่ให้บริการ 
6. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น
แหล่งวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ของชุมชนท้องถิ่น ผลิตบัณฑิต 
สร้างองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน และ
ให้บริการ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนในการ
เรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
บุคคลภายนอก ฯลฯ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้
บริการได้อย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ คณะ
ได้กำหนดมาตรการ ไว้ดังนี้  
1. จำแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา
,ประชาชน) 
2. กำหนดขั้นตอนการให้บริการ 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ
จากช่องทางต่าง ๆ 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะได้จำแนกประเภทผู้รับบริการ โดยผ่าน
ช่องทางระบบออนไลน์ มีช่องทางให้ทำ
เครื่องหมาย ระบุว่าเป็นนักศึกษาหรือ
ประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป คณะได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น
https://huso.kpru.ac.th/main/https://
huso.kpru.ac.th/main/ ฯลฯ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

ร้อยละ 
80 

หัวหน้า
สำนักงาน

คณบดี นางสุมา
พร  จั่นศรี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  4. ติดตามการปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไป
ตามข้ันตอน 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ 

    

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. ระบุขอบเขตภาระงานของแต่ละบุคลากร
เพ่ือสะดวกต่อการผู้รับบริการ โดยได้จำแนก
ประเภทผู้รับบริการได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ 
บุคคลภายนอก เป็นต้น 
2. กำหนดขั้นตอนการให้บริการของแต่ละฝ่าย
งานอย่างชัดเจน ดังนี้  
- งานธุรการ ให้บริการเก่ียวกับ งานสาร
บรรณ งานติดต่อประสานงาน/แจ้งข่าวสาร 
เป็นต้น 
- งานการเงิน ให้บริการเกี่ยวกับ การเบิก-
จ่ายเงินทุกประเภท(บกศ. กศ.บป. งปม. ค่า
วัสดุฝึก) เป็นต้น 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะ มีโครงสร้างของสำนักงานคณบดี 
โดยระบุขอบเขตภาระงานของบุคลากรที่
ชัดเจน ได้แก่ ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา ฝ่าย
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายงาน
การเงินและพัสดุ  ฝ่ายธุรการและอาคาร
สถานที่ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการด้าน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกต่อ
ผู้รับบริการ สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคคลภายนอก 
- บุคลากรแต่ละฝ่ายมีข้ันตอนการให้บริการ
อย่างชัดเจน ได้แก่ งานธุรการมีข้ันตอนงาน 

 
มีนาคม 2564 

 
คืบหน้า 
ร้อยละ 

30 

 
ผศ.จารุกิตติ์ 
พิบูลนฤดม 

นส.ยุวธิดา พรม
สายใจ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  - งานประชาสัมพันธ์ ให้บริการเกี่ยวกับ 
ประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรม ต่าง ๆผ่านช่อง
ทางการสื่อสารทุกประเภท เป็นต้น 
- งานบริการวิชาการ ให้บริการเกี่ยวกับ 
ประสานงาน ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนสังคม 
เป็นต้น 
- งานกิจการนักศึกษาให้บริการเกี่ยวกับ ดูแล
และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกเรื่อง ดูแล
เรื่องทุนการศึกษาต่าง ๆ แนะแนวการศึกษา
ต่อ แนะแนวการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการ
เกี่ยวกับ ประสานงาน  ติดต่อ  ติดตามผลฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมความพร้อมก่อน-
หลังฝึกให้กับนักศึกษา รวมรวมแหล่งสถาน
ประกอบการเพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ
ของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ เป็นต้น 
 - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
 

สารบรรณ หนังสือราชการ/การแจ้งข่าวสาร
ให้กับบุคลากรและคณาจารย์ งานการเงิน
และพัสดุมีข้ันตอนการให้บริการ อาทิเช่น 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ 
ขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ ขั้นตอน
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน-ค่าใช้สอย ขั้นตอน
การเคลียเงิน และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
กรณีใช้งบประมาณไม่ถึง 5,000 บาท  
เป็นต้นงานประชาสัมพันธ์ มีขั้นตอนการ
ให้บริการการประสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
สื่อสารเว็บไซต์คณะและเฟสบุ๊ค เป็นต้น 
และงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีขั้นตอน
การนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
เป็นต้น 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ให้ให้มีความ
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความ
ต้องการขอผู้ใช้บริการ 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ 
เช่น ทางเว็ปไซต์ของคณะฯ  เพจ Facebook 
ของคณะฯ เป็นต้น และช่องทางอ่ืนๆ 
4. มีการติดตามตรวจสอบการให้บริการของ
แต่ละงานในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใน
การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอน
หรือไม่ จากการติดตามโดยแบบสอบถามการ
บริการของแต่ละงาน 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ /แบบสอบถาม หลักจาก
เสร็จสิ้นการให้บริการ โดยแยกประเภทของ
ผู้รับบริการ และงานที่ให้บริการ 
6. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  คณะวิทยาการจัดการ 
1. กำหนดผู้รับบริการ (นักศกึษา ประชาชน) 
ตามพันธกิจของคณะฯ  
2. กำหนดขั้นตอนการให้บริการในงานด้านตา่งๆ 
ของคณะ 
3. ฝึกอบรมพนักงานของหนว่ยงานและสร้าง
ความเข้าใจเพ่ือการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง/
ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดและเป็นไป 
ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงส่งเสริมการมีจิต
บริการ 
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ผู้รบับริการทราบจากช่องทางต่างๆ 
ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ เว็ปไซต์คณะ
วิทยาการจดัการ 
4. การปฏิบัติงาน/ใหบ้ริการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานขั้นตอน  ให้มีความโปร่งใสและมีความ
เท่าเทียมกัน และติดตามการดำเนินงานโดย
ผู้บริหารคณะฯ 
 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนนิการแลว้ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. กำหนดผู้รับบริการ ซึ่งประกอบด้วย 
นักศึกษา ประชาชน ตามพันธกิจของคณะฯ 
(ดำเนินการแล้ว) 
2. กำหนดขั้นตอนการให้บริการในงานด้าน 
ต่าง ๆ ของคณะ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) 
3. ฝึกอบรมพนักงานของหนว่ยงานและสร้าง
ความเข้าใจเพ่ือการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง/
ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดและ
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงส่งเสริม
การมีจิตบริการ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทาง
ต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ เวป็
ไซต์คณะวิทยาการจัดการ (อยู่ระหว่างการ
ดำเนินงาน) 
 

เดือนตุลาคม 2563 
– กันยายน 2564 

ร้อยละ 
70 

- เจ้าหน้าที่
ประจำทุกฝ่าย
งานที่ให้บริการ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกตาม
พันธกิจของ
คณะฯ 
- นางสาวสุพัชรี 
ท้ายนาวา
เจ้าหน้าที่
ประจำงาน
ประชาสัมพันธ์
ของคณะฯ 
- นายวัชรินทร์ 
ปัญญาเสน 
เจ้าหน้าที่
ประจำงาน
เทคโนโลยี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มา
ติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 

5. การปฏิบัติงาน/ใหบ้ริการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานขั้นตอน  ให้มีความโปร่งใสและมี
ความเท่าเทียมกัน และติดตามการดำเนินงาน
โดยผูบ้ริหารคณะฯ 
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ) 
7. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มา
ติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
(ยังไม่ได้ดำเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 

  สารสนเทศและ
พัฒนาเว็ปไซต์
ของคณะฯ 
- กำกับติดตาม
โดย ผศ.
พลอยณัชชา  
เดชะเศรษฐ์ศิริ 
(รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน คณะ
วิทยาการ
จัดการ) 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ง
คณะกรรมการบริหารการให้บริการของ 
หน่วยงาน เพ่ือศึกษาแนวทาง ขอบเขต และ
ประเภทการให้บริการให้ครอบคลุมพันธกิจ
ของคณะ โดยมอบรองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
รักษาการตามมาตรการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
2.คณะกรรมการร่วมกันระบุขอบเขตภาระ
งานบริการ จากความต้องการร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ 
บุคคลภายนอก เป็นต้น 
3. กำหนดขั้นตอนการให้บริการและจัดทำ
คูม่ือการให้บริการในแต่ละงานให้มีความ
ชัดเจน และเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของ
คณะฯ ดังนี้  
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการ
ประจำงานต่างๆ เพื่อกำกับดูแลขอบเขตของ
งานและภาระหน้าที่ของคณะให้เป็นไปตาม
พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
2. มีการกำหนดภาระงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนของคณะด้านการให้บริการของ
จากความต้องการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคคลภายนอก ไว้
อย่างชัดเจน ตามคำสั่งประจำงานประจำปี
2564 
3.งานวิชาการมอบหมาย นายกฤษณะ 
จันทร เป็นผู้รับผิดชอบด้านการให้บริการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น การเปิด สอนหลักสูตรที่ตรง
ตามความต้องการของตลาด การจัดทำ 

1 ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

ร้อยละ 
50 

หัวหน้างานและ
เจ้าหน้าที่

ประจำสำนัก
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  - งานวิชาการ ให้บริการด้านการจัดการเรียน
การสอนให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การ
เปิด สอนหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาด การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น การจัด
ฝึกอบรมต่างๆ การจัดสอบ 
- งานธุรการ ให้บริการเกี่ยวกับระบบงานสาร
บรรณ หนังสือราชการ การลาราชการต่างๆ 
งานติดต่อประสานงานรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เป็นต้น 
 - งานการเงิน ให้บริการเกี่ยวกับ การเบิก-
จ่าย-ยืมเงินทุกประเภท (บกศ. กศ.บป. งปม. 
ค่าวัสดุฝึก รายได้ของคณะ) เอกสารทาง
การเงินทุกประเภท การจัดทำบันทึกข้อความ
ขอจัดกิจกรรม      การเขียนโครงการตาม
แผนงานประจำปี  เป็นต้น 
- งานประชาสัมพันธ์ให้บริการเกี่ยวกับ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานกิจกรรม 

หลักสูตรระยะสั้น การจัดฝึกอบรมต่างๆ 
การจัดสอบ 
4. งานธุรการ มอบหมายให้นางสาวกัญญา
รัตน์ ศรีณรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการ
ให้บริการเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ 
หนังสือราชการ การลาราชการต่างๆ งาน
ติดต่อประสานงานรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ทั้งระบบเอกสารและระบบออนไลน์ เป็นต้น 
5. งานการเงิน มอบหมายนายอนุชิต     
อ่อนเกษ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการให้บริการ
เกี่ยวกับ การเบิก-จ่าย-ยืมเงินทุกประเภท 
(บกศ. กศ.บป. งปม. ค่าวัสดุฝึก รายได้ของ
คณะ) เอกสารทางการเงินทุกประเภท         
การจัดทำบันทึกข้อความขอจัดกิจกรรม  
การเขียนโครงการตามแผนงานประจำปี      
เป็นต้น และงานกิจการพิเศษของคณะ เช่น 
งานด้านกิจกรรมกับหน่วยงานต่างประเทศ 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
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  ต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภท  
เช่น เวปไซต์คณะ facebook คณะ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ตู้จดหมายส่วนบุคคลภายใน
คณะ เป็นต้น 
- งานบริการวิชาการ ให้บริการโดยศึกษา
ขอบข่ายของงานบริการวิชาการโดยเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมรับฟังความ
คิดเห็น และแลกเปลี่ยนความต้องการด้าน
บริการวิชาการ สำรวจความคิดเห็น ของ
ผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา อาจารย์ โรงเรียน 
และชุมชนทั้งภายในและภายนอกคณะ 
- งานกิจการนักศึกษา ให้บริการเกี่ยวกับดูแล
และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกเรื่อง ดูแล
เรื่องทุนการศึกษาต่างๆ แนะแนวการศึกษา
ต่อ แนะแนวการประกอบวิชาชีพ และร่วมรับ
ฟังความต้องการบริการจากนักศึกษาผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เป็นต้น 
  

งานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ งานศูนย์ต่างๆของคณะ เป็นต้น 
6.งานบริการวิชาการ มอบหมายนางสาว   
นงนุช ดวงอ่อน และนางสาวกัญญารัตน์        
ศรีณรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการให้บริการ
โดยศึกษาขอบข่ายของงานบริการวิชาการ
โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมรับ
ฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความ
ต้องการด้านบริการวิชาการ สำรวจความ
คิดเห็น ของผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา 
อาจารย์ โรงเรียน และชุมชนทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ 
7. งานกิจการนักศึกษา ได้มอบหมายนาย
ธาดา พรมทับ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการ
ให้บริการเก่ียวกับดูแลและให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษาทุกเรื่อง ดูแลเรื่องทุนการศึกษา
ต่างๆ แนะแนวการศึกษาต่อ แนะแนวการ
ประกอบวิชาชีพ และร่วมรับฟังความ 
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  - งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการ
เกี่ยวกับประสานงาน  ติดต่อ  ติดตามผลฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมความพร้อมก่อน-
หลังฝึกให้กับนักศึกษา รวบรวมแหล่งสถาน
ประกอบการเพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ
ของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ เป็นต้น 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการ
เกี่ยวกับการบริการด้านซอร์ฟแวร์ การ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะให้มีความทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการขอ
ผู้ใช้บริการและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
- งานกิจการพิเศษของคณะ เช่น งานด้าน
กิจกรรมกับหน่วยงานต่างประเทศ กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ งานศูนย์
ต่างๆของคณะ เป็นต้น 
 
 

ต้องการบริการจากนักศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เป็นต้น และมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ
ด้านงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการ
เกีย่วกับประสานงาน  ติดต่อ  ติดตามผล 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมความพร้อม
ก่อน-หลังฝึกให้กับนักศึกษา รวบรวมแหล่ง
สถานประกอบการเพ่ือเป็นทางเลือกในการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ 
เป็นต้น 
8. งานประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายนาย
ประทีป เพ็ญแจ้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านการ
ให้บริการเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร งานกิจกรรมเช่น เวปไซต์คณะ 
facebook คณะ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ตู้จดหมายส่วนบุคคลภายในคณะ เป็นต้น 
และมอบหมายงานด้านการให้บริการงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการเกี่ยวกับการ
บริการด้านซอร์ฟแวร์ การปรับปรุงและ 
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  3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ทางเว็ปไซต์ของ
คณะฯ  เพจ Facebook ของคณะฯ เป็นต้น 
และช่องทางอ่ืนๆ 
4. มีการกำกับและติดตามตรวจสอบการ
ให้บริการของแต่ละงานในการปฏิบัติงาน/
ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและความ
เรียบร้อย 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ /แบบสอบถาม หลักจาก
เสร็จสิ้นการให้บริการ โดยแยกประเภทของ
ผู้รับบริการ และงานที่ให้บริการ 
6. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
ให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วสอดคล้อง
กับความต้องการขอผู้ใช้บริการและสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 
-โดยให้ทุกการให้บริการของงานมีระยะเวลา
การดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

   



65 
 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  คณะพยาบาลศาสตร ์
1. กำหนดผู้รับบริการ (นักศึกษา และ 
ประชาชน)  
2. กำหนดขั้นตอนการให้บริการในงานด้านตา่งๆ 
ของคณะโดยแบ่งเป็นด้าน 
3. ฝึกอบรมพนักงานของหนว่ยงานและสร้าง
ความเข้าใจเพ่ือการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง/
ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดและเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงส่งเสริมการมีจิต
บริการ 
4. จดัการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ผู้รบับริการทราบจากช่องทางเว็บ 
ไซด์และช่องทาง Social media ของคณะ
พยาบาลศาสตร ์
5. การปฏิบัติงาน/ใหบ้ริการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานขั้นตอน  ให้มีความโปร่งใสและติดตาม
การดำเนินงานโดยผู้มีอำนาจและคณะกรรมการ
บริหารคณะพยาบาลศาสตร ์ 
 

คณะพยาบาลศาสตร ์
- มีการกำหนดผู้รับบริการ  โดยประชาชน
เป็นผู้รับบริการภายนอก  นักศึกษาเป็น
ผู้รับบริการภายใน 
- ยังไม่มีการกำหนดขั้นตอนการให้บริการ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการส่งบุคลากรเข้าอบรมการมีจิตบริการ
กับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ครบ
ทุกคน 
- ยังไม่ไดจ้ัดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการทราบ
จากช่องทาง Social media ต่างๆ 
- มีการติดตามการดำเนินงานโดยผู้บริหาร
แต่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาล
ศาสตร์ 
- ยังไม่ได้มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการแต่รอดำเนินการหลังผู้รับบริการ 

กำลังดำเนินการอยู่ 
ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่เปิดภาค
การศึกษาที่ 1/63 
ถึงปัจจุบัน 
กำลังดำเนินการ
เริ่ม 1 เม.ย.64 ถึง
ปัจจุบัน 

ร้อยละ 
50 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์
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  6. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยทำ
แบบสอบถามผา่น QR CODE 
7. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ที่มาติดต่อรบับริการ 

ภายนอก คือ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
- กำลังดำเนินการโดยผู้รับบริการภายนอก  
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จึงยัง
ไม่ได้มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
1. จำแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา,
ผู้ปกครอง,ประชาชน,ร้านค้า/ผู้ขาย,หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน) 
2. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
การให้บริการตามประเภทของผู้รับบริการ  
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ
จากช่องทางต่าง ๆ  
4. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
เป็นไปตามขั้นตอน โดยผู้บริหาร 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
รอบ 6 12 เดือน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
1.จัดทำขัน้ตอน และระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
การให้บริการตามประเภทของผู้รับบริการ  
เช่น งานส่งเสริมและงานทะเบียนจัดทำตาม
ประเภทคำร้องต่างๆ   อัตราค่าใช้จ่ายการ
ขอใช้สถานที่ต่างๆภายในหน่วยงาน   
2.มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ
ทราบจากช่องทางต่างๆ  เช่น  หน้าเว็ปไซต์ 
https://maesot.kpru.ac.th/th/   เพจ
เฟสบุ๊คของหน่วยงาน 
https://www.facebook.com/kprumspr  
 

31 มีนาคม 2564 
 

ร้อยละ 
100 

สำนัก
ผู้อำนวยการ
และงาน
ทะเบียน 
มรภ.กพ.แม่
สอด 

 

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

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  6. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง 
พัฒนาการให้บริการ พร้อมรายงานผู้บรหิาร
ทราบ 
7.จัดทำคู่มือปฏิบัติการให้บริการต่างๆ 

เพจสำนักส่งเสริมวิชาการฯ  
https://www.facebook.com/tabianma
esot   
3. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทุก 6 เดือน  เช่น งานทะเบียน 
งานการเงินและบัญชี งานธุรการ เป็นต้น  
ซึ่งยังไม่มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการเนื่องจากได้รับการ
ประเมินระดับดีถึงดีมาก 
ในรอบ 6 เดือน มีผลความพึงพอใจใน
ภาพรวม 4.53 
4.มีคู่มือปฏิบัติการให้บริการต่างๆ เช่น  
คู่มือการรับ-ส่งเงินรายได้ค่ารับรองและอ่ืนๆ
ของนักศึกษา  และคู่มือการขอรับบริการ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 
30 มีนาคม 2564 
แล้วเสร็จจำนวน 2 
เล่ม 2 งาน 
และอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงคู่มือ
การให้บริการของ
งานธุรการ งาน
ยานพาหนะแล้ว
เสร็จและเริ่มใช้ได้ 
ในเดือน 
พฤษภาคม 2564 

 

 
 
 
ร้อยละ 
100 
 
ร้อยละ 
90 

 

https://www.facebook.com/tabianmaesot
https://www.facebook.com/tabianmaesot
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  บัณฑิตวิทยาลัย 
1. จำแนกประเภทผู้รับบริการ  
(นักศึกษา,ประชาชน) 
งานท่ีให้บริการ ประเภทผู้รับบริการ 
งานการจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
บุคคลภายนอก 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อาจารย์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
บุคคลภายนอก 

2. กำหนดขั้นตอนการให้บริการ 
    - งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้บริการหลักเก่ียวกับการประสานการจัด
การศึกษา การรับสมัครนักศึกษา การ
ประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณ การให้ข้อมูล
ให้คำปรึกษาทางการศึกษา คลินิก I-Thesis 
การให้บริการยืม-คืนหนังสือ e-library  
การให้บริการผ่านเว็ปไซต์และเพจเฟซบุ๊ค 
 - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการหลัก 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
1. จำแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา
,ประชาชน) 
งานท่ี
ให้บริการ 

ประเภทผู้รับบริการ 

งานการจัด
การศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
บุคคลภายนอก 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อาจารย์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
บุคคลภายนอก 

2. กำหนดขั้นตอนการให้บริการ 
- งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้บริการหลักเก่ียวกับการประสานการจัด
การศึกษา การรับสมัครนักศึกษา การ
ประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณ การให้ข้อมูล
ให้คำปรึกษาทางการศึกษา คลินิก I-Thesis  
 

1 ตุลาคม 2563-
30 กันยายน 2564 

ร้อยละ 
100 

เจ้าหน้าที่
บัณฑิตวิทยาลัย
ทุกคน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยให้มี
ความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับ
ความต้องการขอผู้ใช้บริการ   
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ
จากช่องทางต่างๆ บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการผ่านทางเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
เพจเฟซบุ๊คบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือให้ผู้รับบริการ
รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือไม่ ติดตามโดยผู้บริหาร 
    บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการติดตามการ
ปฏิบัติงานการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการจากผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี
การรายงานผลการดำเนินงานในการประชุม
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือติดตามว่าการปฏิบัติงาน 
 
 

การให้บริการยืม-คืนหนังสือ e-library การ
ให้บริการผ่านเว็ปไซต์และเพจเฟซบุ๊ค  
   - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการ
หลักเก่ียวกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยให้
มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สอดคล้อง
กับความต้องการขอผู้ใช้บริการ   
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ
ทราบจากช่องทางต่าง ๆ    
   บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
ผ่านทางเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เพจเฟซบุ๊ค
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือให้ผู้รับบริการรับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือไม่ ติดตามโดยผู้บริหาร 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  การให้บริการเป็นไปตามข้ันตอนหรือไม่ 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
    บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเก็บแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยเก็บ
จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์
ประจำหลักสูตร และผู้ใช้บริการอื่น ๆ โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม  
6. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ  
   บัณฑิตวิทยาลยัได้นำผลการประเมินความพึง
พอใจมาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้ริการโดย
พิจารณาจากข้อทีมีผลการประเมินต่ำที่สุดมา
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อน 
 

บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการติดตามการ
ปฏิบัติงานการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการจากผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี
การรายงานผลการดำเนินงานในการประชุม
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือติดตามว่าการปฏิบัติงาน
การให้บริการเป็นไปตามข้ันตอนหรือไม่  
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
    บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเก็บแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดย
เก็บจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ใช้บริการ
อ่ืน ๆ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม  
6. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ  
    บัณฑิตวิทยาลัยได้นำผลการประเมินความ
พึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการโดย
พิจารณาจากข้อทีมีผลการประเมินต่ำที่สุด
มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. มีกระบวนการและแผนผังการให้บริการตาม
ขั้นตอนการให้บริการทุกงานอย่างชัดเจนตาม
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
ได้แก่  บริการการอ่าน บริการยมื-คืน  บริการ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  บริการสื่อโสตทัศนวสัดุ 
บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์  บริการข้อมูลท้องถิ่น 
และบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เป็นต้น   
 2. มีการกำหนดระยะเวลาในการลดรอบการ
ให้บริการเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้มากขึ้น 
เช่น ลดรอบการให้บริการยืมคนื และมีการ
ให้บริการในรปูแบบออนไลน ์ ได้แก่ บริการสั่ง
ยืมหนังสือออนไลน์ บริการตอบคำถามออนไลน์ 
และบริการจองห้องออนไลน์ เปน็ต้น เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถใช้บริการได้อย่างรวดเรว็และมี
ประสิทธภิาพเพ่ิมขึ้น   
 3. มีการประชาสัมพันธง์านบรกิารต่างๆ  
ผ่านเวบ็ไซต์  Facebook  และ Line    

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินงานดังนี้  
 1. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานทุกงานและจัดทำ
แผนผังการให้บริการตามขั้นตอนการให้บริการ
ทุกงานอย่างชัดเจนตามระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ไดแ้ก่  บริการการ
อ่าน บริการยืม-คืน  บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  
บริการสื่อโสตทัศนวสัดุ บริการสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  บริการข้อมูลท้องถิ่น และ
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  เป็นต้น   
 2. กำหนดระยะเวลาในการลดรอบการ
ให้บริการเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้มาก
ขึ้น เช่น ลดรอบการให้บริการยมืคืน และมีการ
ให้บริการในรปูแบบออนไลน ์ ได้แก่ บริการสั่ง
ยืมหนังสือออนไลน์ บริการตอบคำถาม
ออนไลน์ และบริการจองห้องออนไลน์ เป็นตน้ 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธภิาพเพ่ิมขึ้น   
 

 
1 ต.ค. 2563-30 
ก.ย. 2564 

 
ร้อยละ 

90 

 
สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือนำผลการประเมินมาปรับปรุง
การให้บริการให้มีประสิทธภิาพเพ่ิมมากขึ้น 

3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆ  
ผ่านเวบ็ไซต์  Facebook  และ Line    
 4. ประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น (อยู่
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการ) 

   

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. จำแนกประเภทผู้รับบริการ ได้แก่ 
นักศึกษา อาจารย์ บุคคลภายนอก เป็นต้น  
2. กำหนดขั้นตอนการให้บริการในแต่ละงาน
อย่างชัดเจน ดังนี้ 
    - งานเลขานุการให้บริการหลักเก่ียวกับ
งานรับสมัครเข้าศึกษาต่องานสารบรรณ  
เป็นต้น 
    - งานหลักสูตรและแผนการเรียนให้บริการ
หลักเก่ียวกับการกำกับดูแลมาตรฐานการ
พัฒนาหลักสูตร งานแผนการเรียน  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มีการกำหนดประเภทผู้รับบริการพร้อมทั้ง
กำหนดขั้นตอนการให้บริการในแต่ละงาน
อย่างชัดเจน โดยผู้รับบริการสามารถ
สอบถามหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน
ทางเว็ปไซต์ เพจ facebook กระดานถาม
ตอบผ่านช่องทางต่างๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่
คอยให้คำปรึกษาในทุกช่องทาง ซึ่งมีการ
กำกับติดตามและควบคุมดูแลโดยหัวหน้า
งานของแต่ละงาน และมีการประเมินความ
พึงพอใจจากการให้บริการของสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเฉลี่ย 4.03 อยู่ใน 
 
 

มีนาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 

ร้อยละ 
100 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  - งานทะเบียนและประมวลผลให้บริการหลัก
เกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา ให้ข้อมูลหรือให้คำปรึกษาทางการ
ศึกษา เป็นต้น 
   - งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการหลัก
เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนให้มีความทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ
ขอผู้ใช้บริการ   
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ 
เช่น ทางเว็ปไซต์ของสำนักฯ  เพจ Facebook 
ของสำนักฯ และเพจ Facebook 
ของแต่ละงานในสำนักฯ เป็นต้น และช่องทางอ่ืน  ๆ 
4. มีการติดตามตรวจสอบการให้บริการของ
แต่ละงานในสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ในการปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไป 
 
 

ระดับพึงพอใจมาก และในระหว่างที่
ให้บริการมีข้อเสนอแนะ และแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงจากหลายช่องทางจาก
ผู้ใช้บริการ โดยทางสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนได้ประชุมหารือเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ตามข้ันตอนหรือไม่ จากการติดตามโดยงาน
ตารางสอน – ตารางสอบ เป็นต้นผู้บริหาร
ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์หลักจากเสร็จสิ้นการ
ให้บริการ โดยแยกประเภทของผู้รับบริการ 
และงานที่ให้บริการ 
6. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ 

    

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ผู้รับบริการภายในพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
กำแพงเพชร  
เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทั่วไป 
2. มีการจัดทำกฎ ระเบียบ มารยาทในการเข้า
ใช้ – เข้าชมพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
กำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จำแนก
ประเภทผู้รับบริการ แบ่งออกเป็น ครู 
อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา 
จัดทำกฎ ระเบียบ มารยาทในการเข้าใช้ – 
เข้าชมพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) โดย
ประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ มารยาทในการ
เข้าใช้ – เข้าชมพิพิธภัณฑสถานจังหวัด 
 

 
มกราคม – มีนาคม 

2564 

 
ร้อยละ 

70 
 
 
 
 
 

 

 
นางชนิกา   
ศรีวรรธนศิลป์ 
นายวีระ   
วัดพ่วงแก้ว 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  3. มีการประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ มารยาท
ในการเข้าใช้ – เข้าชมพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
กำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
ให้แก่ผู้มาใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ 
ได้แก่ เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค เพ่ือรับทราบก่อนเข้า
ใช้บริการ 
4. มชี่องทางให้ผู้รับบริการได้แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการเข้าใช้ – เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิม
พระเกียรติ (เรือนไทย) เพ่ือนำมาเป็นแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
ประทับใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ รวมถึงมี
ช่องทางในการสอบถามข้อมูลที่สนใจเพิ่มเติม 
ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค เพ่ือให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา
มากยิ่งขึ้น 
 
 

กำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
ให้แก่ผู้มาใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ 
ได้แก่ เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค เพ่ือรับทราบก่อน
เข้าใช้บริการ พร้อมทั้งช่องทางแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะการเข้าใช้-เข้าชม 
รวมถึงช่องทางในการสอบถามข้อมูลที่สนใจ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ
ประหยัดเวลาของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น     
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
1. จำแนกประเภทผู้รับบริการ (อาจารย์,
เจ้าหน้าที่,นักศึกษา,ประชาชน) 
2. กำหนดขั้นตอนการให้บริการ 
  2.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อประสานงาน
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือขอใช้บริการและ
รายละเอียดต่างๆ 
  2.2 กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการหรือ
จัดทำเป็นหนังสือราชการเพื่อขอใช้บริการ
กรณีเป็นหน่วยงานราชการ 
  2.3 ผู้ขอใช้บริการต้องชำระเงินก่อนวันใช้
บริการหรือได้รับความอนุเคราะห์ไม่เก็บ
ค่าบริการเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน
ก่อน จึงสามารถใช้บริการได้ตามระยะเวลา
กำหนด 
  2.4 ผู้ขอใช้บริการได้รับอนุญาตหรือไม่จาก
หน่วยงานไม่เกิน3วันทำการ 
   
 

1. ผู้รับผิดชอบจัดทำขั้นตอนการใช้บริการ
ในงานของหน่วยงานเพื่อให้ผู้รับบริการได้
ทราบขั้นตอนอย่างชันเจนติดประชาสัมพันธ์
หน้าสำนักงานและเว็บไซต์ 
2. ผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์มการขอรับ
บริการหรือกรอกผ่านระบบออนไลน์ และ
ดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดโดยผู้รับบริการ
สามารถทราบระยะเวลาการให้บริการจาก
ขั้นตอนที่กำหนดเวลาไว้ และรอรับใบเสร็จ
กรณีมีค่าใช้บริการ เช่น ห้องประชุม การทำ
ใบขับข่ี  
3. การดำเนินงานในกรณีห้องประชุม
สามารถจองห้องและทราบผลได้ทันที 
4. ผู้รับผิดชอบเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผ่านเว็บไซต์ สำนักบริการวิชาการและจัดหา
รายไดh้ttps://asl.kpru.ac.th/main/ 
 
 

 
ต.ค. 63 

 
 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
 

พ.ย. 63 
 

 

 
ร้อยละ 
100 

 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 
 

 
งานจัดหารายได้ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

     2.5 ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ข้อห้ามการใช้บริการอย่างเคร่งครัดและยินดี
ชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่เกิดข้ึนจากผู้ขอใช้
บริการเอง 
   2.6 ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์ม
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ทุกครั้ง
หลังการใช้บริการ เพื่อผู้ให้บริการจะนำไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ
จากช่องทางต่าง ๆ 
เว็บไซต์ สำนักบริการวิชาการและจัดหา
รายไดh้ttps://asl.kpru.ac.th/main/ 
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือไม่  
ติดตามโดยผู้บริหาร ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการขอใช้บริการและต้องได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่
ขอใช้บริการก่อนทุกครั้ง 
 

5. ผู้รับริการประเมินความพึงพอใจการใช้
บริการในงานของหน่วยงาน โดยมีผลความ
พึงพอใจ 4.15 

เม.ย. 64 
 

ร้อยละ 
100 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบประเมินความพึง
พอใจการให้บริการ ของหน่วยงานทุกครั้งหลัง
การใช้บริการ 
6. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ นำผลการประเมินความ
พึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ มาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
ประจำปี เพื่อนำมาปรับปรุงขั้นตอนการ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



79 
 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. จำแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา
,ประชาชน) 
2. กำหนดขั้นตอนการให้บริการ 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ
จากช่องทางต่าง ๆ 
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอน
หรือไม่ติดตามโดยผู้บริหาร 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ 

     สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการ
จำแนกผู้รับบริการจากสถาบันวิจัยฯ เช่น 
นักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการทั่วไป 
โดยมีการกำหนดขั้นตอนการให้บริการได้รับ
ทราบ ผ่านช่องทางทางเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยฯ หลังจากการเข้ารับบริการได้
ให้ผู้รับบริการประเมินผลความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของสถาบันวิจัยฯ 

มีนาคม 2564 ร้อยละ 
80 

ผศ.กนกวรรณ 
เขียววัน 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
1. จำแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา
,ประชาชน) 
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีการ
ให้บริการในภารกิจด้านต่าง ๆ  โดยจำแนก
ประเภทผู้รับบริการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 
   

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการในงานต่าง ๆ ดังนี้ 
1. งานบริการหนังสือราชการ งานธุรการ 
2. งานบริการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย และงานจดหมาย 
3. งานบริการทางการเงิน ชำระ 

ตุลาคม 63- 
กันยายน 64 

ร้อยละ 
90 

กองกลาง 
สำนักงาน
อธิการบดี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

        1.1 นักศึกษา ติดต่อการให้บริการจดหมาย การ
ชำระค่าศึกษาเล่าเรยีน  
      1.2 ประชาชนทั่วไป ติดต่อการบริการ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังสือราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 
      1.3 ผูร้ับเหมา ติดต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
เกี่ยวกับพัสดุ 
       1.4 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
2. กำหนดขั้นตอนการให้บริการ เป็นการ
ปฏิบัติการตามข้ันตอน และเทคนิคของวิธี
ปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ได้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการมากที่สุด 
โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่ให้บริการจัดทำ
เป็นแผนผังการให้บริการ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
    1. กำหนดให้แจ้งข้อมูลให้ทราบเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาในการ 
 

ค่าลงทะเบียน การยืมเงินของบุคลากรต่างๆ 
4. งานให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
5. งานรับสมัครงาน งานขอหนังสือรับรอง 
6. งานซ่อมแซมอาคาร  
7. งานบริการติดตั้ง ตรวจสอบไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ 
8. งานบริการยานพาหนะ 
โดยจำแนกประเภทผู้รับบริการออกเป็น 4
ประเภท ได้แก ่  
        1.1 นักศึกษา ติดต่อการให้บริการจดหมาย 
การชำระค่าศึกษาเล่าเรียน  
      1.2 ประชาชนทั่วไป ติดต่อการบริการ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังสือ
ราชการหรือสอบถามรายละเอียดทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 
      1.3 ผูร้ับเหมา ติดต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
เกี่ยวกับพัสดุ 
      1.4 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ให้บริการ ให้บริการตามลำดับขั้นตอนการ
ขอรับบริการก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 
2. ให้บริการด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมกับ
สภาพงานบริการหรือตามประกาศกำหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
3. ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วน 
ถูกต้องและให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
4. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมสำหรับ
ให้บริการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์
สำนักงาน เครื่องสแกนเอกสาร 

5. มีที่นั่งรอสำหรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
6. มีป้ายแสดงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ
ผู้รับบริการ ดังนี้  
      ป้ายแสดงฝ่ายหรือกลุ่มงาน (บอกจุด 
บริการ) ป้ายจุด ประชาสัมพันธ์ ป้ายบอก
ขั้นตอนการให้บริการ 
 
 

2.กำหนดขั้นตอนการให้บริการติดตั้ง ณ 
ห้องทุกห้องในแต่ละงาน 
3. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมสำหรับ
ให้บริการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์
สำนักงาน เครื่องสแกนเอกสาร 

4. มีที่นั่งรอสำหรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
5. มีป้ายแสดงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ
ผู้รับบริการ ป้ายแสดงฝ่ายหรือกลุ่มงาน 
(บอกจุดบริการ) ป้ายจุด ประชาสัมพันธ์  
6. มีตู้แสดงความคิดเห็น และรับเรื่อง
ร้องเรียนในสายตรงผู้บริหาร 
7. มีระบบประเมินผลการให้บริการแบบ
ทันท่วงที 
https://ga.kpru.ac.th/mis/survey_system 
8.มีการกำหนดงานที่ให้บริการด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน และให้บริการ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว ได้แก่ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  8. สถานที่ให้บริการในภาพรวมมีความสะอาด 
และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
9. เปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่อ
การให้บริการ เช่น มีตู้แสดงความคิดเห็น  
เป็นต้น 
10. มีระบบประเมินผลการให้บริการแบบ
ทันท่วงที และสรุปผลเป็นรายไตรมาส โดยนำ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการที่ดีข้ึน 

1. งานประชาสัมพันธ์ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการให้บริการด้านพัสดุไปรษณีย์  
2. งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการไฟฟ้า 
3. งานพัสดุ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
ให้บริการยืมทรัพย์สินทางราชการ 
4. งานบริหารทั่วไป ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการให้บริการการตรวจเชคและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอนเบื้องต้น 
การให้บริการจองห้องประชุมออนไลน์ ชั้น 8 
และชั้น 9 
5. งานเลขานุการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การให้บริการจองห้องประชุมออนไลน์ ชั้น 4 

   

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
1. จำแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา
,ประชาชน) 
2. กำหนดขั้นตอนการให้บริการ 
 

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการ
นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
1. website กองพัฒนานักศึกษา 
https://std.kpru.ac.th/th/ 
 
 

1 ตุลาคม 2563-
30 กันยายน 2564 

 

ร้อยละ 
100 

 

ผศ.ดร.เลเกีย  
เขียวดี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ
จากช่องทางต่าง ๆ 
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือไม่ติดตามโดยผู้บริหาร 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. นำผลการประเมินความพึงพอใจมา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
 
 

2. เพจ Facebook กองพัฒนานักศึกษา 
https://www.facebook.com/std.kpru 
3. Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร  
https://www.facebook.com/search/ 
4. website มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร https://www.kpru.ac.th/ 
2. ดำเนินการการประเมินผลความพึง
พอใจในการจัดบริการให้แก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ทั้งหมด 3 
ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ  
2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ  
3. ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งสรุปผลการให้บริการได้ดังนี้ 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ = 4.03 
2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ = 4.04 
3. ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ = 4.06 
 

 
 
 
 
 
 
 
30 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.เลเกีย  
เขียวดี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
1. จัดทำข้อมูลการให้บริการของบุคลากร
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้มา
ติดต่อมีช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทาง 
และตรงตามข้อมูลของผู้รับบริการต้องการ 
บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. ในการติดต่อประสานงานให้เป็นไปตามที่
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
กำหนดของงานแต่ละด้าน อาทิเช่น  
ผ่านหนังสือราชการ หรือผ่านแอพลิเคชั่นฯ  
โดยมีหลักฐานการติดต่อ 
3. บุคลากรแจ้งข้อมูลของระยะเวลา
ดำเนินงานแต่ละงาน หรือบุคลากรกำหนด
ขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการแต่ละงาน
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิเช่น 
ผ่านหนังสือราชการ หรือผ่านแอพลิเคชั่นฯ 
และแจ้งให้ผู้บริหารทราบ 
 

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
1. บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
จัดทำข้อมูลการให้บริการของบุคลากรสำนัก
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้มาติดต่อ
มีช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทาง 
และตรงตามข้อมูลของผู้รับบริการต้องการ 
บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. ในการติดต่อประสานงานให้เป็นไปตามที่
ระเบยีบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร กำหนดของงานแต่ละด้าน อาทิ
เช่น ผ่านหนังสือราชการ หรือผ่านแอพลิ
เคชั่นฯ โดยมีหลักฐานการติดต่อ 
3. บุคลากรแจ้งข้อมูลของระยะเวลา
ดำเนินงานแต่ละงาน หรือบุคลากรกำหนด
ขัน้ตอนระยะเวลาการให้บริการแต่ละงาน
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิเช่น  

มี.ค. – เม.ย. 
64 

ร้อยละ 
100 

- บุคลากรงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  4. หากผู้รับบริการยังไม่ได้รับบริการตามเวลา
ที่กำหนดสามารถสายตรงไปยังผู้อำนวยการ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเว็บไซด์
ของสำนักฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านหนังสือราชการ หรือผ่านแอพลิเคชั่นฯ 
และแจ้งให้ผู้บริหารทราบ  
4. หากผู้รับบริการยังไม่ได้รับบริการตาม
เวลาที่กำหนดสามารถสายตรงไปยังหัวหน้า
สำนักประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเว็บไซด์
ของสำนักฯ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

  2. หน่วยงาน
เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ดำเนินงาน/
การให้บริการ
ของ
หน่วยงาน 
(นำมาจากผล
การประเมินที่
ได้คะแนน 
77.29) 
 

มหาวิทยาลัยฯมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล โดยมีกระบวนการการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำ
มาตรการ/แนวทางเสริมต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ 
3. วางแผนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
มีมาตรการ/แนวทางเสริม ดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมคณะทำงาน
เพ่ือจัดทำมาตรการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 
น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียน
รวมและอำนวยการ (อาคาร 14)  โดย
กำหนดให้ทุกหน่วยงานเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน ดำเนินการตามกรอบมาตรการที่
กำหนด ดังนี้ 
 

25 มกราคม 2564 ร้อยละ 
100 

กองกลาง 
สำนักงาน
อธิการบดี  
และทุก
หน่วยงาน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   คณะครุศาสตร์ 
1. กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานการ
ให้บริการของคณะ 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกำหนดประเด็น 
ขั้นตอนหรือกระบวนการตามความต้องการ
หรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเข้าร่วม 
ประชุมหารือการพัฒนาการให้บริการตาม
บทบาทหน้าที่ ที่คณะกำหนดไว้แล้ว
ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง 
3. นำผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงแล้ว มา
ดำเนินการตามขั้นตอนการให้บริการของคณะ 
4. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจาก
ผู้รับบริการ 
5. นำผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ มีการดำเนินการ ดังนี้ 
   1. มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการของคณะครุศาสตร์  
โดยผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำ
คณะที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก จำนวน 2 ท่าน รวมถึงมีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้รับบริการโดยผ่านกล่อง
แสดงความคิดเห็น รวมไปถึงในช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
    2. ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ
กำหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนา 
ผ่านการประชุม 
    3. นำข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้รับบริการมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้การดำเนินงานดียิ่งขึ้น 
 

มีนาคม 2564 ร้อยละ 
80 

นางมาริตา จิตชู 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ 
3. วางแผนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ  พร้อมทั้งกำหนดข้อคำถามถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อนำมา
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

ร้อยละ 
80 

หัวหน้า
สำนักงาน
คณบดี  
นางสุมาพร   
จั่นศรี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานการ
ให้บริการของคณะ 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกำหนดประเด็น 
ขั้นตอนหรือกระบวนการตามความต้องการ
หรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเข้าร่วม 
ประชุมหารือการพัฒนาการให้บริการตาม
บทบาทหน้าที่ ที่คณะกำหนดไว้แล้ว
ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง 
3. นำผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงแล้ว มา
ดำเนินการตามขั้นตอนการให้บริการของคณะ 
4. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจาก
ผู้รับบริการ 
5. นำผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
  
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะมีช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิเช่น 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น สำหรับ
ติดต่อสื่อสารจากบุคคลภายนอก มี
ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมปรับปรุงและ
พัฒนาในครั้งต่อไป 

 
มีนาคม 2564 

 
ร้อยละ 

60 

 
ผศ.จารุกิตติ์ 
พิบูลนฤดม 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   คณะวิทยาการจัดการ 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการในด้าน
ต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ 
อันได้แก่ การเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. กำหนดบทบาทหน้าที่และความมีส่วนร่วม
ของผู้รับบริการ ของคณะฯ 
3. จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ โดย
ชี้แจงถึงรายละเอียดขั้นตอนการขอรับบริการ 
และเผยแพร่มาตรฐานการให้บริการดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Social media เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิดความโปร่งใส 
4. วางแผนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในงานต่างๆ 
  
 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนนิการแลว้ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการใน
ด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะวิทยาการ
จัดการ อันได้แก่ การเรียนการสอน  
การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม (ดำเนินการแล้ว) 
2. กำหนดบทบาทหน้าที่และความมีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการ ของคณะฯ (ดำเนินการ
แล้ว) 
3. จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ โดย
ชี้แจงถึงรายละเอียดขั้นตอนการขอรับ
บริการ และเผยแพร่มาตรฐานการให้บริการ
ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Social 
media เป็นต้น เพ่ือให้ผู้มาติดต่อขอรับ
บริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และเกิดความโปร่งใส (อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ) 

เดือนตุลาคม 2563 
– กันยายน 2564 

ร้อยละ 
75 

ผศ.การันต์  
เจริญสุวรรณ 
(คณบดีคณะ
วิทยาการ
จัดการ) และ
รองคณบดีทุก
ฝ่าย 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   5. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างมี 
ส่วนร่วมและบูรณาการกับพันธกิจของคณะ
วิทยาการจัดการ 
6. ประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
จากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
7. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทาง
ปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ ของคณะอย่างมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. วางแผนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับ 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในงานต่างๆ ในแผนต่างๆ ของคณะ
วิทยาการจัดการ ในแต่ละด้าน เช่น แผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนการบริการ
วิชาการ แผนการพัฒนาบุคลากร แผนการ
พัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล แผนการ
พัฒนานักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
แผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แผนการ
จัดการความรู้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทำงาน เป็นต้น   
(ดำเนินการแล้ว) 
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างมีส่วน
ร่วมและบูรณาการกับพันธกิจของคณะ
วิทยาการจัดการ (อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ) 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

   6. ประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
จากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (ยังไม่ได้ดำเนินการ) 
7. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทาง
ปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ ของคณะอย่าง
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ยังไม่ได้
ดำเนินการ) 

   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานการ
ให้บริการของคณะ 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกำหนดประเด็น 
ขั้นตอนหรือกระบวนการตามความต้องการ
หรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเข้าร่วม 
หารือการพัฒนาการให้บริการตามบทบาท
หน้าที่ ที่คณะกำหนดไว้แล้วดำเนินการพัฒนา 
ปรับปรุง 
 
 
 

1.คณะได้กำหนดช่องทางในการรับ
ข้อเสนอแนะจากงานบริการให้ช่องทางสาย
ตรงคณบดี/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ และ
บล็อกแสดงความคิดเห็นที่อยู่หน้าเวปไซต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถ
เข้าถึงได้ที่ www.scitech.kpru.ac.th 
2.เมื่อมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จะ
นำมาประชุมพิจารณาร่วมในการประชุม
ผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการประจำ
คณะเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงต่อไปโดย
ยึดจากระบบและกลไกเดิมที่คณะมีอยู่ และ 

 
1 ต.ค. 63 – 31 
มี.ค. 64 

 
ร้อยละ 
50 

 
นายประทีป 
เพ็ญแจ้ง 

http://www.scitech.kpru.ac.th/
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  3. นำผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงแล้ว มา
ดำเนินการตามขั้นตอนการให้บริการของคณะ 
4. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจาก
ผู้รับบริการ 
5. นำผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 

ในส่วนโครงการที่คณะดำเนินการในแต่ละ
ปีงบประมาณจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียให้ข้อเสนอแนะการรับบริการผ่านทาง
แบบประเมินความพึงพอใจในแต่ละ
โครงการหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ 

   

คณะพยาบาลศาสตร ์
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การเรียนการสอน กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย 
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
2. กำหนดบทบาทหน้าที่และความมีส่วนร่วม
ของผู้รับบริการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
3. จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ โดย
ชี้แจงถงึรายละเอียดขั้นตอนการขอรับบริการ 
และเผยแพร่มาตรฐานการให้บริการดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Social media เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการเข้าถึงข้อมูลได้ 
 

คณะพยาบาลศาสตร ์
- ยังไม่มีการศึกษาความต้องการของ
ผู้รับบริการในด้านต่างๆ 
 
 
- ไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความมี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการ 
- ไม่มีคู่มือมาตรฐานการให้บริการเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ หรือ Social media 
 
 
 

- ร้อยละ 
0.00 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   อย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิดความโปร่งใส 
4. วางแผนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในงานต่างๆ 
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยบูรณาการ
ร่วมกับหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ 
6. ประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
จากผู้รับบริการ และผู้มาติดต่อ รวมทั้งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
7. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทาง
ปรับปรุงการดำเนนิงานต่างๆ ภายใต้การ
บริหารจัดการของคณะพยาบาลศาสตร์โดย
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 

- ยังไม่มีการวางแผนการทำงานอย่างมีส่วน
ร่วมกับผู้รับบริการ 
- มีกิจกรรมที่บูรณาการกับงานต่างๆ ได้แก่
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

   



95 
 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการใน
ด้านต่าง ๆ 
3. วางแผนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดตามหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
5. ประเมินผลความพึงพอใจการมีส่วนร่วม
จากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  และให้เพิ่มเติมหัวข้อ “ข้อเสนอแนะ
นัยการให้บริการครั้งต่อไป” ในแบบสอบถาม 
6. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. เพ่ิมวาระการประชุมทุกงาน ในหัวข้อ 
“ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน” 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
1.อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลความต้องการ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่าง ๆ จากกิจกรรม/งานต่าง ๆ  
2.แจ้งให้บุคลากรทุกงานนำข้อความ 
“ข้อเสนอแนะในการให้บริการครั้งต่อไป” 
และ“ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน” ในแบบสอบถามและการประชุม
ต่าง ๆ ที่มีผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564  

ร้อยละ 
50 

 
บุคลากรทุกฝ่าย
งานของ
มรภ.กพ.แม่
สอด 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   บัณฑิตวิทยาลัย 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
 นำผลการประเมินความพึงพอใจ หรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการผ่านทางช่องทาง
ต่าง ๆ ของผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการมา
ปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
ให้บริการในแต่ละงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ 
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ  
   ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีบทบาทหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็น 
ให้ข้อเสนอแนะ โดยการประเมินความพึง
พอใจ หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ 
เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย และเพจเฟซบุ๊ค
บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ     
นำผลการประเมินความพึงพอใจ หรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ ของผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 
มาปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
ให้บริการในแต่ละงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ 
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ  
   ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีบทบาทหน้าทีใ่นการแสดงความ
คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ โดยการประเมิน
ความพึงพอใจ หรือแจ้งผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ได้แก่ เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
และเพจเฟซบุ๊คบัณฑิตวิทยาลัย 
3. วางแผนการทำงานแบบมีส่วนร่วม     
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี 

เมษายน – 
พฤษภาคม 2564 

ร้อยละ 
 50 

เจ้าหน้าที่
บัณฑิตวิทยาลัย
ทุกคน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   3. วางแผนการทำงานแบบมีส่วนร่วม  
    เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร่วมแสดงความ 
คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมิน
ความพึงพอใจ หรือช่องทางออนไลน์ ได้แก่ 
เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เพจเฟซบุ๊คบัณฑิต
วิทยาลัย  
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   
   บัณฑิตวิทยาลัยจัดช่องทางออนไลน์สำหรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น 
และการให้ข้อเสนอแนะผ่านทางเว็ปไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย และเพจเฟซบุ๊คบัณฑิต
วิทยาลัย 
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการบัณฑิตวิทยาลัย 
ดำเนินการจัดเก็บแบบประเมินความพึงพอใจ
กับผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน 
 

ส่วนได้ส่วนเสียสามารถร่วมแสดงความ
คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมิน
ความพึงพอใจ หรือช่องทางออนไลน์ ได้แก่ 
เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เพจเฟซบุ๊คบัณฑิต
วิทยาลัย  
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   
   บัณฑิตวิทยาลัยจัดช่องทางออนไลน์
สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดง
ความคิดเห็น และการให้ข้อเสนอแนะผ่าน
ทางเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย และเพจเฟซบุ๊ค
บัณฑิตวิทยาลัย 
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการบัณฑิตวิทยาลัย 
ดำเนินการจัดเก็บแบบประเมินความพึง
พอใจกับผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อให้
ผู้ใช้บริการร่วมแสดงความคิดเห็น อีกท้ังยังมี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   เสียโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
ร่วมแสดงความคิดเห็น อีกทั้งยังมีช่องทาง
ออนไลน์ ได้แก่ เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เพจ
เฟซบุ๊คบัณฑิตวิทยาลัย ที่เปิดช่องทางสำหรับ
การแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
    บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมผลการประเมิน
จากผู้ใช้บริการ ผู้มา 
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์ผล
สรุปผลเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็ปไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย เพจเฟซบุ๊คบัณฑิตวิทยาลัย ที่เปิด
ช่องทางสำหรับการแสดงความคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
    บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมผลการประเมิน
จากผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มาวิเคราะห์ผลสรุปผลเพื่อนำมา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
ได้แก่ การสำรวจความต้องการในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการ 
ในห้องสมุดจากผู้ใช้บริการ  
2. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้แก่ นักศึกษา  
อาจารย ์ บ ุคลากรของมหาว ิทยาล ัยและ
บุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของห้องสมุด โดยเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่องทาง  
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ เป็นต้น 
3. มีการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มผู้รับบริการ 
เพ่ือผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงานและการให้บริการของห้องสมุด  
4. มีการนำข้อเสนอแนะและผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการนำมาปรับปรุง
การดำเนินงานและการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ 
การสำรวจความต้องการในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการ 
ในห้องสมุดจากผู้ใช้บริการ  
2. จัดทำช่องทางการสื่อสาร  เช่น  เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค และไลน์ เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการได้แก่ นักศึกษา  อาจารย์ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือ
นำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
3. วางแผนและกำหนดวันในการจัดกิจกรรม
สนทนากลุ่มผู้รับบริการ เพ่ือผู้รับบริการ
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานและการให้บริการของห้องสมุด  
 

 
1 ต.ค. 2563-30 
ก.ย. 2564 

 
ร้อยละ 

70 

 
สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



100 
 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. นำผลการประเมินความพึงพอใจ หรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ ของผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ มา
ปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
ให้บริการในแต่ละงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ 
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน
หรือกระบวนการตามความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการประชุมหารือเพ่ือ
ดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุง 
3. นำผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงแล้ว มา
ดำเนินการตามขั้นตอนการให้บริการของ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4. ประเมินการมีส่วนรว่มดังกล่าวจากผู้รับบริการ 
5. นำผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. นำผลการประเมินความพึงพอใจ หรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ของผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 
มาปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
ให้บริการในแต่ละงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ 
2. มอบหมายให้ผู้ดูแลระบบการให้บริการ
ต่างๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน
หรือกระบวนการตามความต้องการหรือ 

 
มีนาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 

 
ร้อยละ 
100 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    มีการศึกษาและสำรวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ  ในการให้บริการวิชาการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมหรือบริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง
และผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม ร่วมเป็นคณะทำงานดำเนินการจัด
กิจกรรม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะใน
การดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป เพื่อให้
การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะจากการใหบ้ริการในรอบปีที่ผ่านมา 
ในความต้องการด้านการขอใช้บริการตรง 
 
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ศึกษาและ
สำรวจความต้องการของผู้รับบริการในการ
ให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ซ่ึงผลการสำรวจพบว่ามีความต้องการให้จัด
กิจกรรมเกีย่วกับการทำขนมไทย การแต่ง
กายชุดไทย จึงได้จัดโครงการสร้างความเป็น
เลิศด้านศิลปวัฒนธรรม ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ในระหว่าง
วันที่ 13-14  มีนาคม  2564 ณ 
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิม
พระเกยีรติ  
 

13-14 มีนาคม 
2564 

ร้อยละ 
80 

นางสาว 
ธฤษวรรณ  
ธรรมสอน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   ตามท่ีต้องการหรือต้องการให้เพ่ิมการบริการ
ด้านใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอใช้บรกิารมากขึ้น 
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ  
ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใช้
บริการและต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากหน่วยงานก่อน พร้อมตรวจสอบ
ความเรียบร้อย สภาพก่อนการใช้บริการทุก
ครั้ง เพ่ือยืนยันความพร้อมการให้บริการ 
3. วางแผนการทำงานแบบมีส่วนร่วม  
3.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและ
ข้อเสนอแนะจากการให้บริการขอผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ 
3.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของ
หน่วยงานของหน่วยงานในช่องทางที่ 
หลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็บไซต์สื่อสังคม 
ออนไลน์จดหมายข่าว วารสาร เป็นต้น 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   4. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
  4.1 ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
เพ่ือรายงานผลการให้บริการ 
  4.2 ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน เพ่ือ
รายงานผลการให้บริการและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างหน่วยงาน เพ่ือนำมาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบประเมินความพึง
พอใจการให้บริการ ของหน่วยงานทุกครั้งหลัง
การใช้บริการ พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตาม
การใช้งานจริง 
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
6.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของ
หน่วยงานทางเว็บไซต์ 
6.2 จัดนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์
ให้บริการของหน่วยงาน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะจากการให้บริการในรอบปีที่ผ่าน
มา ในความต้องการด้านการขอใช้บริการตรง
ตามท่ีต้องการหรือต้องการให้เพ่ิมการบริการ
ด้านใดทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ขอใช้บริการมากขึ้น 
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ  
ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอ
ใช้บริการและต้องได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากหน่วยงานก่อน พร้อม
ตรวจสอบความเรียบร้อย สภาพก่อนการใช้
บริการทุกครั้ง เพื่อยืนยันความพร้อมการ
ให้บริการ 
3. วางแผนการทำงานแบบมีส่วนร่วม  
   3.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและ
ข้อเสนอแนะจากการให้บริการขอผู้ใช้บริการ  
 
 

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
1. ผู้รับผิดชอบการบริการวิชาการวางแผน
สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการกับ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือนำข้อมูลมาจัดทำแผน
บริการวิชาการเพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 
2. นำแผนบริการวิชาการให้กลุ่มเป้าหมาย
รับทราบเพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
ว่าได้นำมาบรรจุไว้ในแผนเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และปรับแผนหากมีข้อเสนอแนะ 
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนบริการวิชาการท่ี
กำหนดในช่วง เดือน พ.ย. 63-ก.ค. 64 
4. ติดตามการดำเนินงานร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายในไตรมาสแรกและมีการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้การ
ดำเนินงานช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพ 
5. เผยแพร่ข้อมูล แผนบริการวิชาการ 
กิจกรรมที่ลงไปดำเนินการให้สาธารณชน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
 
 
 
 

พ.ย. 63 
 
 
 

พ.ย. 63 
 

ม.ค. 64 
 

 
 

ธ.ค. 63 
 

 

ร้อยละ 
100 

 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
30 
 
 

ร้อยละ 
50 

 

งานจัดหารายได้ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ 

   3.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
ของหน่วยงานของหน่วยงานในช่องทางที่
หลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็บไซต์สื่อ
สังคม ออนไลน์จดหมายข่าว วารสาร เป็นต้น 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ     
    4.1 ประชุมคณะกรรมการประจำ
หน่วยงานเพ่ือรายงานผลการให้บริการ 
   4.2 ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน เพ่ือ
รายงานผลการให้บริการและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างหน่วยงาน เพ่ือนำมาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ขอใช้บริการ
ต้องกรอกแบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ ของหน่วยงานทุกครั้งหลังการใช้
บริการ พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตามการใช้งานจริง 
 

รับทราบผ่านเว็บไซต์ 
https://asl.kpru.ac.th/main/? 
6. การประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือ
รายงานผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
7. จัดทำสรุปรายงานและแนวปฏิบัติที่ดีอยู่
ระหว่างดำเนิบการ 

 
 

ก.ค. 64 
 

พ.ย. 64 
 

 
 

อยู่
ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

 

https://asl.kpru.ac.th/main/
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
   6.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
ของหน่วยงานทางเว็บไซต์ 
   6.2 จัดนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์
ให้บริการของหน่วยงาน 

    

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ 
3. วางแผนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
      มีการศึกษาความต้องการของ
ผู้รับบริการ เช่น บุคลากรภายใน โดยการ
สำรวจข้อมูลจากคณะว่ามีความเห็นในการ
พัฒนาคณาจารย์ของหน่วยงานให้มี
ความสามารถในการพัฒนางานวิจัยว่ามี
ความต้องการด้านใดเพ่ิมมากขึ้น มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยให้กับ
คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ภายหลังการ
จัดกิจกรรมในแต่ละครั้งมีการประเมินผล
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม และนำผล
ที่ได้รับมากปรับปรุงการใหบ้ริการในครั้งต่อไปได้ 
 
 

 
มีนาคม 2564 

 

ร้อยละ 
100 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ  
    กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีการสำรวจข้อมูล
ความต้องการของผู้ใช้บริการเพ่ือนำมาเป็น
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ
ดำเนินงาน โดยใช้แบบสอบถาม แสดงความ
คิดเห็นและรับแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ   
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ 
     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีการ
กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา
ที่มารับบริการ บทบาทหน้าที่ของประชาชน
ทั่วไป และบทบาทหน้าที่ของผู้รับเหมา  
โดยแจ้งความประสงค์/ความต้องการในการ
เข้ามาติดต่อขอรับบริการในแต่ละเรื่องอย่าง  

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการ
ดังนี้ 
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ  
 โดยสำรวจข้อมูลความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเพื่อนำมาเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการดำเนินงานและ
ปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้
แบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นและรับแจ้ง
ข้อร้องเรียนต่าง ๆทำโดยงานประชาสัมพันธ์ 
กองกลาง สำนักงานอธิกรบดี 
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ 
ประเภทบุคคลภายนอก ได้แก่ บทบาท
หน้าที่ของนักศึกษาที่มารับบริการ บทบาท
หน้าที่ของประชาชนทั่วไป และบทบาท
หน้าที่ของผู้รับเหมา 
 
 
 
 
 

มกราคม 2564 ร้อยละ 
60 

กองกลาง 
สำนักงาน
อธิการบดี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ชัดเจน พร้อมทั้งยังเป็นผู้ประสานงานในการ
ปฏิบัติงานได้ด้วย  
3. วางแผนการทำงานแบบมีส่วนร่วม  
    กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีการจัด
ประชุมหรือนำผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อภาพลักษณ์องค์กรหรือการให้บริการจาก 
ผู้มีส่วนเสียมาวางแผนการทำงานแบบมีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขอุปสรรค
ที่เกิดจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
กระบวนการทำงาน มีส่วนร่วมในโครงการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลการทำงานทีใ่ห้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีการจัด
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
(นักศึกษา ประชาชน ผู้รับเหมา) เช่น 

3. วางแผนการทำงานแบบมีส่วนร่วม  
    งานประชาสัมพันธ์ มีการจัดประชุม 
นำผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
ภาพลักษณ์องค์กรหรือการให้บริการจาก 
ผู้มีส่วนเสียมาวางแผนการทำงานแบบ 
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไข
อุปสรรคที่เกิดจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
กระบวนการทำงาน มีส่วนร่วมในโครงการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลการทำงานทีใ่ห้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร
เรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 
ดังนี้  
     1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ร่วมกับนักศึกษาและชุมชนเพ่ือพัฒนา  
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

     1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยที่
ร่วมกับนักศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   2. กิจกรรมการรณรงค์การลด ละ เลิก การ
ใช้ถุงพลาสติกและโฟมภายในมหาวิทยาลัย
และบริเวณร้านค้าภายนอกมหาวิทยาลัย 
    3. การใช้บริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานภายใน 
กับผู้รับจ้าง 
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีการให้
ผู้รับบริการทำการประเมินความพึงพอใจหลัง
การใช้งานในทุก ๆ ครั้ง ผ่านระบบไลน์ QR 
Code  
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีการนำ 
 
 

สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ วัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.
กำแพงเพชร 
2. ข้อตกลงร่วมกันในการใช้บริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง
หน่วยงานภายในกับผู้รับจ้าง 
 

   



110 
 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในประเด็นการยืมทรัพย์สินมาจัดประชุม
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นในผล
การประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดทำแผน
ปรับปรุงการให้บริการ 

    

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
1. กำหนดช่องทางการติดต่อให้แก่ผู้รับบริการทราบ
2. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับฟัง
ข้อเสนอแนะ 
3. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย 

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
1. ผู้รับบริการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรงุพัฒนาการดำเนินงานโดยผา่นทางดังนี ้   
    1.1 ข้อความ Facebook กองพัฒนานักศึกษา 
https://web.facebook.com/std.kpru 
    1.2 ระบบสายตรงรองอธิการบดี 
https://std.kpru.ac.th/complaint/admin.php 
    1.3 ทางโทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 
1303, 1373 
2. นำข้อมูลจากผู้รับบริการเข้ามาเข้าที่
ประชุมเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
3. นำผลสรุปจากการประชุม มาปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการ 
 

1 ตุลาคม 2563- 
5 พฤษภาคม 

2564 

ร้อยละ 
80 

ผศ.ดร.เลเกีย  
เขียวดี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
1. กำหนดกิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วม และกำหนดรูปแบบการมีส่วนร่วม
ในการดำเนินกิจกรรม 
2. จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการ
การรับบริการของสำนักประกันคุณภาพ
การศึกษาจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการระหว่างปี และบรรจุในแผนการ
ปฏิบัติราชการในปีถัดไป ซึ่งคำนึงถึงความ
เร่งด่วนของงานนั้น ๆ 
3. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยการประเมินรายบุคคล 
4. กำหนดระยะเวลาการจัดทำแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความต้องการการรับบริการของสำนัก
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
1. กำหนดกิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วม และกำหนดรูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการดำเนินกิจกรรม 
2. จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
ต้องการการรับบริการของสำนักประกัน
คุณภาพการศึกษาจากผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไป
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการระหว่างปี และ
บรรจุในแผนการปฏิบัติราชการในปีถัดไป 
ซึ่งคำนึงถึงความเร่งด่วนของงานนั้น ๆ 
 

มี.ค. – ก.ย. 
64 

ร้อยละ 
40 

- บุคลากรงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 



112 
 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  5. กำหนดระยะเวลาการจัดทำแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับการทำงานของ
บุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 
6. กำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม เพราะแต่ละงานมีระยะเวลา
การเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน 
7. กำหนดวันส่งข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเสนอ
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
โดยต้องรายงานความต้องการในการรับ
บริการ และความพึงพอใจต่อการรับริการ5. 
นำข้อมูลที่ได้มาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อหารือและ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

  3. หน่วยงาน
ที่ติดต่อมีการ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/
การ
ให้บริการ ให้
มีความ
โปร่งใสมาก
ขึ้น(นำมา
จากผลการ
ประเมินที่ได้
คะแนน 
79.24) 

มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการปรับปรุงการ
ดำเนินงานการให้บริการอย่างโปร่งใสมากข้ึน 
ดังนี้ 
1. มีการกำหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 
3. ระยะเวลาในการกำกับติดตามผู้บริหารต้อง
ตรวจสอบทุก 3 เดือน 
4. มีการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยหน่วยงานต่าง ๆภายใน
มหาวิทยาลัย มีแนวทาง/มาตรการต่าง ๆดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมคณะทำงาน
เพ่ือจัดทำแนวทางการปรับปรุงการ
ดำเนินงานการให้บริการอย่างโปร่งใส 
มากขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมชั้น 4 
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)  
โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
ดำเนินการตามกรอบมาตรการที่กำหนด 
ดังนี้ 
 

25 มกราคม 2564 ร้อยละ 
100 

กองกลาง 
สำนักงาน
อธิการบดีทำ
หน้าที่ประสาน  
และทุก
หน่วยงาน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   คณะครุศาสตร์ 
1. คณะครุศาสตร์  มีการเผยแพร่การ
ดำเนินการและการให้บริการต่างๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ  
โดยแยกเป็นงานย่อย คือ งานประชาสัมพันธ์ 
งานหลักสูตร งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานบริการดาวน์
โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ง่ายและสะดวก
ต่อผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 
2. คณะครุศาสตร์  ได้กำหนดผู้รับผิดชอบใน
การดำเนินงานของหน่วยงานและเผยแพร่
โครงสร้างการดำเนินงานดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์
ของคณะ 
3. คณะครุศาสตร์  มีการกำหนดระยะเวลาในการ
กำกับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน 
4. กำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือ
เพ่ิมช่องทางการให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง 
 

คณะครุศาสตร์ มีการดำเนินการ ดังนี้ 
   1. เผยแพร่รูปแบบของการให้บริการ
ประเภทต่าง ๆ บนเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ 
และ facebook page โดยมีผู้รับผิดชอบ 
ขอบเขตการให้บริการ และคู่มือปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ศึกษา และ
ประกอบการตัดสินใจ 
   2. จัดทำแบบฟอร์มการขอรับบริการใน
รูปแบบออนไลน์ โดยผู้รับบริการสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ทันที รวมไปถึงการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
ให้บริการ โดยมีการพัฒนาระบบการจอง
ห้องประชุมของคณะครุศาสตร์ เพ่ือให้รู้
บริการสามารถเข้าไปเลือกใช้บริการ และ
ตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุมได้ทันที 
 
 
 

มีนาคม 2564 ร้อยละ 
80 

นางมาริตา จิตชู 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูล หรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตาม
ความต้องการหรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ข้อมูล
หรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 

    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. คณะ/หน่วยงานกำหนดประเด็นที่ต้องการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 
3. ระยะเวลาในการกำกับติดตามผู้บริหารต้อง
ตรวจสอบทุก 3 เดือน 
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล 
5. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะได้มีการกำหนดหัวข้อที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ เช่น ข้อมูลหลักสูตร บุคลากร การ
ดำเนินงานด้านวิชาการ วิจัย ประกัน
คุณภาพการศึกษา แผนและโครงการต่างๆ 
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่คณะดำเนินการจัด
ขึ้น โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการทำงาน มี
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดทำ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล 
โดยผู้บริหารคณะติดตามและตรวจสอบทุก
ไตรมาส 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

ร้อยละ 
80 

หัวหน้า
สำนักงาน

คณบดี นางสุมา
พร  จั่นศรี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการเผยแพร่
การดำเนินการและการให้บริการต่างๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ โดยแยก
เป็นงานย่อย คือ งานประชาสัมพันธ์ งาน
หลักสูตร งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ งานบริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอใช้บริการ และงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ 
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กำหนด
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของหน่วยงาน
และเผยแพร่โครงสร้างการดำเนินงานดังกล่าว
ผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการกำหนด
ระยะเวลาในการกำกับติดตามผู้บริหารต้อง
ตรวจสอบทุก 3 เดือน 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะ มีการเผยแพร่ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
ด้านการดำเนินงานและการให้บริการต่างๆ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ โดยแบ่งแยกเป็น
หมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล
บุคลากร งานหลักสูตร งานประชาสัมพันธ์ 
งานวิจัยและบริการวิชาการ งานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ งานกิจการนักศึกษา
งานประกันคณุภาพการศึกษา งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการดาวน์
โหลดแบบฟอร์มการขอใช้บริการต่างๆ เป็น
ต้นเพื่อความสะดวกสำหรับการติดต่อหรือ
ให้บริการ  
คณะฯ มีโครงสร้างการบริหารงานโดยมี
คณบดีเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงาน ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทีช่่วยให้
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และกําหนด 
 

 
มีนาคม 2564 

 
ร้อยละ 

60 

 
ผศ.จารุกิตติ์ 
พิบูลนฤดม 

นส.ยุวธิดา พรม
สายใจ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  4. กำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือ
เพ่ิมช่องทางการให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูล หรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตาม
ความต้องการหรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ข้อมูล
หรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 

นโยบายการบริหารงาน โดยมีรองคณบดี
ฝ่ายต่างๆ ช่วยในการบริหารงานทั่วไป ได้แก่ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษและวิเทศสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังมี
โครงสร้างสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทีส่นับสนุนการดําเนินงานของ
คณะ ซึ่งแบ่งเป็น ดังนี้ งานกิจการนักศึกษา 
ทำหน้าที่ให้บริการด้านการจัดการศึกษา 
การพัฒนานักศึกษา งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ทำหน้าที่ ให้บริการด้านการ
วางแผนและพัฒนาการประกันคุณภาพ การ
จัดเก็บและติดตามข้อมูลให้สอดคล้องกับ
แผนของคณะตลอดจนการรายงาน และงาน
การเงินและพัสดุ ทําหน้าที่ให้บริการด้าน
การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ  
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

   และจัดซื้อจัดจ้าง  งานธุรการ ทำหน้าที่ ร่าง 
โต้ตอบ พิมพ์หนังสือราชการ  งานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทำหน้าที่ บริหารงาน
เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา  และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ
หน้าที่ การให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับอาจารย์ นักศึกษา การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของคณะ การจัด
ระเบียบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา โดยมีการ
เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ 

   

คณะวิทยาการจัดการ 
1. คณะกำหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณชนเพ่ือให้สามารถเข้าถึงง่าย
และโปร่งใส บนเว็บไซต์และช่องทาง สังคม
ออนไลน์ต่างๆ ของคณะ ได้แก่ โครงสร้างการ
แบ่งส่วนการบริหารงาน ข้อมูลผู้บริหาร แผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนการจัดทำ 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนนิการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. คณะไดก้ำหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณชนเพ่ือให้สามารถเข้าถึงง่าย
และโปร่งใส บนเว็บไซต์และช่องทาง สังคม
ออนไลน์ต่างๆ ของคณะ ได้แก่ โครงสร้าง
การแบ่งส่วนการบริหารงาน ข้อมูลผู้บริหาร  
 

เดือนตุลาคม 2563 
– กันยายน 2564 

ร้อยละ 
75 

- นางสาวสุพัชรี 
ท้ายนาวา
เจ้าหน้าที่
ประจำงาน
ประชาสัมพันธ์
ของคณะฯ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  งบประมาณประจำปี แผนพัฒนาด้านต่างๆ 
ข้อมูลติดต่อของคณะวิทยาการจัดการ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนสายตรง
คณบดี ฯลฯ 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้าน
ต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหาร 
หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานภายนอก 
3. พัฒนาเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่
ทันสมัยและเอ้ือต่อการเข้าถึงได้ง่าย สะดวก 
และรวดเร็ว 
4. ผู้บริหารคณะฯ กำกับติดตามการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะวิทยาการ
จดัการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนดไว้ ทุก 3 เดือน 
5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนการ
จัดทำงบประมาณประจำปี แผนพัฒนาด้าน
ต่างๆ ข้อมูลติดต่อของคณะวิทยาการจัดการ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน 
สายตรงคณบดี ฯลฯ (ดำเนินการแล้ว) 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้าน
ต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหาร 
หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานภายนอก (ดำเนินการแล้ว) 
3. พัฒนาเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่
ทันสมัยและเอ้ือต่อการเข้าถึงได้ง่าย สะดวก 
และรวดเร็ว (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) 
4. ผู้บริหารคณะฯ กำกับติดตามการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะวิทยาการ
จัดการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ ทุก 3 เดือน (อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ) 
 

  - นายวัชรินทร์ 
ปัญญาเสน 
เจ้าหน้าที่
ประจำงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
พัฒนาเว็ปไซต์
ของคณะฯ 
- กำกับติดตาม
โดย ผศ.
พลอยณัชชา  
เดชะเศรษฐ์ศิริ 
(รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน คณะ
วิทยาการ
จัดการ) 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  6. ประเมินผลการดำเนินงาน หาแนวทาง
ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของคณะวิทยาการจัดการอยู่เสมอ
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มา
ติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 
 

5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ยังไม่ได้
ดำเนินการ) 
6. ประเมินผลการดำเนินงาน หาแนวทาง
ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของคณะวิทยาการจัดการอยู่เสมอ
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มา
ติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความ 
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ) 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. มีการเผยแพร่การดำเนินการและการ
ให้บริการต่างๆ  
ของหน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ โดย
แยกเป็นงานย่อย คือ งานวิชาการ งาน
การเงินและงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์  
งานหลักสูตร งานวิจัย งานบริการวิชาการ  
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานกิจกรรม 
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สายตรง
ผู้บริหาร งานบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
และขอใช้บริการ และงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของ
หน่วยงานและเผยแพร่โครงสร้างการ
ดำเนินงานดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ 
3. มีการกำหนดระยะเวลาในการกำกับติดตามโดย 

  
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.คณะมีการเผยแพร่งานต่างๆ เพื่อการ
เข้าถึงของผู้รับบริการผ่านทาง 
www.scitech.kpru.ac.th ซึง่มีรายละเอียด
จัดเป็นหมวดหมู่บนหน้าเวปไซต์ของคณะ
เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงของ
ผู้รับบริการ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แยก
เป็นงานย่อย คือ งานวิชาการ งานการเงิน
และงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์  
งานหลักสูตร งานวิจัย งานบริการวิชาการ  
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานกิจกรรม 
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สายตรง
ผู้บริหาร งานบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
และขอใช้บริการ และงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. คณะได้กำหนดให้นายประทีบ เพ็ญแจ้ง 
และนางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์  

 
1 ต.ค. 63 – 31 
มี.ค. 64 

 
ร้อยละ 

50 

 
นายประทีบ 
เพ็ญแจ้ง และ
นางสาวกัญญา
รัตน์ ศรีณรงค์ 

http://www.scitech.kpru.ac.th/
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  คณะกรรมการและผู้บริหารต้องตรวจสอบทุกไตร
มาส และทุกภาคการศึกษา 
4. กำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือ
เพ่ิมช่องทางการให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตาม
ความต้องการหรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ข้อมูล
หรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ภาพกิจกรรม และเรื่อง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และกำกับติดตามผล
ของการเผยแพร่ 
3.คณะได้กำหนดให้รองคณบดีทุกฝ่ายเป็น
ผู้ติดตามงานทุกไตรมาส 
4.คณะกำหนดให้มีการประเมินความพึง
พอใจหรือเพ่ิมช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูล
หรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการทุกโครงการ
และรวบรวมเป็นข้อมูลนำเสนอในการ
ประชุมกรรมการประจำคณะทุกไตรมาส 
และประเมินผลลัพธ์การบริการและทุก
โครงการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  คณะพยาบาลศาสตร์ 
1.คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
ตั้งหัวข้อที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน
เพ่ือสามารถให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าถึงง่ายเพ่ือความโปร่งใส เช่น บน
เว็บไซต์และช่องทาง Social Media ต่างๆ 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่  
   1. โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงาน 

     2. ข้อมูลผู้บริหาร 
     3. แผนกลยุทธ์  
     4. แผนปฏิบัติราชการ  
     5. แผนการจัดทำงบประมาณประจำปี  
     6. แผนพัฒนาด้านต่างๆ  
     7. ข่าวประชาสัมพันธ์  
     8. ช่องทางการร้องเรียนสายตรงคณบดี 
     9. ช่องทางการติดต่อคณะ 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้าน
ต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
- มีข้อมูลบางหัวข้อที่เผยแพร่สู่สาธารณชน 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์และช่องทาง Social 
Media ต่างๆ  ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วน
การบริหารงาน   ข้อมูลผู้บริหาร  ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนสาย
ตรงคณบดี  และช่องทางการติดต่อคณะ 
- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
ด้านต่างๆ โดยประกอบด้วยผู้บริหารหัวหน้า
งาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตั้งแต่มีเว็ปไซด์
คณะพยาบาล 
 
 
 
- ตั้งแต่ภาค
การศึกษา1/63 

 
ร้อยละ 
66.66 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
 
 
 
- คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ดำเนินงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์  
โดยประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ภายนอก 
3. มีพัฒนาเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ เข้าถึง
ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
4. ผู้มีอำนาจและคระกรรมการบริหารคณะ
พยาบาลศาสตร์กำกับติดตามการดำเนินงาน
ด้านต่างๆ ภายในหน่วยงานคณะฯให้เป็นไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทุก 3-
6 เดือน 
5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. ประเมินผลการดำเนินงาน และมีการ
ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานตลอดจนรวมถึงการ
ให้บริการของหน่วยงานด้านต่างๆของคณะ 
 

 
 
 
 
- มี 
 
 
- ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินงานจาก
หัวหน้างาน 

 
 
 
 
- ตั้งแต่ภาค
การศึกษา1/63 
 
- ตั้งแต่ภาค
การศึกษา1/63 

  
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สนับสนุน 
 
- คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  อยู่เสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้นให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพใน
การให้บริการ 

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
ดำเนินการโดย 
1. กำหนดประเด็นการให้บริการที่ต้องการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 
3. ระยะเวลาในการกำกับติดตามผู้บริหารต้อง
ตรวจสอบ ทุก 3 เดือน 
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล 
5. นำผลการประเมินปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงาน 
6.นำขั้นตอน คู่มือปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
1. มีรูปแบบและขั้นตอนในการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์  
2. มีช่องทางในการส่งข้อมูลเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์และกลุ่ม facebook  
3. กำหนดผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทั้งเว็บไซต์ page facebook 
มหาวิทยาลัย กลุ่ม facebook และ กลุ่ม 
line  
4. อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจในการใช้บริการ 5.อยู่ระหว่าง
กำลังรวบรวมข้อมูลคู่มือในการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายงานต่างๆเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

 
ภายในวันที่ 1 
พฤษภาคม 2564 
และรายงานผล
ให้กับผู้บริหาร
ทราบภายใน 30 
พฤษภาคม 2564 

 
ร้อยละ 

70 

 
งาน
ประชาสัมพันธ์ 
มรภ.กพ.แม่
สอด 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  บัณฑิตวิทยาลัย 
1. หน่วยงานกำหนดประเด็นที่ต้องการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
   บัณฑิตวิทยาลัย มีการเผยแพร่การ
ดำเนินการและการให้บริการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์ของบัณฑิต
วิทยาลัย ได้แก่ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูล
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารดาวน์
โหลดสำหรับนักศึกษา ปฏิทินตารางเรียนของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบการ
ให้บริการ E-SERVICE ฐานข้อมูลต่าง ๆ และ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ง่ายและสะดวก
ต่อผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 
    บัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
บัณฑิตวิทยาลัยทุกคนเป็นผู้รวบรวมและ
จัดทำข้อมูล รวบรวมส่งให้นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้นำ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
1. หน่วยงานกำหนดประเด็นที่ต้องการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
   บัณฑิตวิทยาลัย มีการเผยแพร่การ
ดำเนินการและการให้บริการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์ของบัณฑิต
วิทยาลัย ได้แก่ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูล
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารดาวน์
โหลดสำหรับนักศึกษา ปฏิทินตารางเรียน
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบการ
ให้บริการ E-SERVICE ฐานข้อมูลต่าง ๆ และ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ง่ายและ
สะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 
    บัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกคนเป็นผู้
รวบรวมและจัดทำข้อมูล รวบรวมส่งให้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำบัณฑิต 
 

1 ตุลาคม 2563-
30 กันยายน 2564 

ร้อยละ 
50 

เจ้าหน้าที่
บัณฑิตวิทยาลัย
ทุกคน 



127 
 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ข้อมูลการดำเนินงาน การให้บริการต่าง ๆ 
เผยแพร่ทางเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
3. ระยะเวลาในการกำกับติดตามผู้บริหารต้อง
ตรวจสอบทุก 3 เดือน  
   บัณฑิตวิทยาลัย มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน โดยแบ่งระยะเวลาเป็น
รายไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 (ต,ค.-ธ.ค.) ไตร
มาสที่ 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) และ
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) เสนอต่อผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลัยตรวจสอบ 
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล
กำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือ
เพ่ิมช่องทางการให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูล หรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 
 
 
 

วิทยาลัยเป็นผู้นำข้อมูลการดำเนินงานการ
ให้บริการต่าง ๆ  เผยแพร่ทางเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
3. ระยะเวลาในการกำกับติดตามผู้บริหารต้อง
ตรวจสอบทุก 3 เดือน  
   บัณฑิตวิทยาลัย มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน โดยแบ่งระยะเวลา
เป็นรายไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 
และไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) เสนอต่อผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ 
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล 
    กำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
หรือเพ่ิมช่องทางการให้ข้อเสนอแนะผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยผู้ใช้ข้อมูล หรือ
ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  5. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 
   นำผลการประเมินความพึงพอใจ หรือความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล/ผู้รับบริการมาปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 
   นำผลการประเมินความพึงพอใจ หรือความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล/ผู้รับบริการมาปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. กำหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่ แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี  แผนงาน
โครงการและรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 
2. มผีู้รับผิดชอบในการดำเนินการเปิดเผย
ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน   
3. มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ และ
การใช้จ่ายงบประมาณทุก 3 เดือน ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://www.arit.kpru.ac.th   
 
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีการดำเนินการนำแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี  แผนงาน 
โครงการและรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน   
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ และการ
ใช้จ่ายงบประมาณทุก 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานhttp://www.arit.kpru.ac.th   
 

 
1 ต.ค. 2563-30 
ก.ย. 2564 

 
ร้อยละ 

70 

 
สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการเพ่ือนำข้อมูลมาปรับปรุงและ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน        
 

4. ดำเนินการประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการเพื่อนำข้อมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  (อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวม
ข้อมูล)    

   
 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี
การเผยแพร่การดำเนินการและการให้บริการ
ต่างๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์ของ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย
แยกเป็นงานย่อย คือ งานเลขานุการ งาน
หลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและ
ประมวลผล และงานเทคโนโลสารสนเทศ 
เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อขอรับ
บริการ 
2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของ
หน่วยงานและเผยแพร่โครงสร้างการ 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี
การเผยแพร่การดำเนินการและการ
ให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็ป
ไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ดังนี้ 
        1.1 งานเลขานุการ  
https://reg.kpru.ac.th/th/secretary.asp 
หรือเพจรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกำแพงเพชร 
        1.2 งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
https://reg.kpru.ac.th/th/curriculum.asp 
         1.3 งานทะเบียนและประมวลผล  

 
มีนาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 

 
ร้อยละ 
100 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

https://reg.kpru.ac.th/th/secretary.asp
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3-357310571568234/
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3-357310571568234/
https://reg.kpru.ac.th/th/curriculum.asp
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   ดำเนินงานดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน3. สำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการกำหนด
ระยะเวลาในการกำกับติดตามผู้บริหารต้อง
ตรวจสอบทุก 3 เดือน 
4. กำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือ
เพ่ิมช่องทางการให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูล หรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตาม
ความต้องการหรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ข้อมูล
หรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 

https://reg.kpru.ac.th/th/registration.a
sp หรือเพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มร.กพ. 
         1.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
https://reg.kpru.ac.th/th/it.asp 
หรือ เพจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของ
หน่วยงานและเผยแพร่โครงสร้างการ
ดำเนินงานดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ของ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
https://reg.kpru.ac.th/th/base_structu
re.asp 
3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการ
กำหนดระยะเวลาในการกำกับติดตามผู้บริหาร
ต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน โดยกำหนดให้
หัวหน้างงานแต่ละงานรายงานการดำเนินงาน
ดังกล่าวต่อผู้อำนวยการสำนักสง่เสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 

   

https://reg.kpru.ac.th/th/registration.asp
https://reg.kpru.ac.th/th/registration.asp
https://reg.kpru.ac.th/th/it.asp
https://reg.kpru.ac.th/th/base_structure.asp
https://reg.kpru.ac.th/th/base_structure.asp
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

   4. มีการประเมินความพึงพอใจผ่านทาง 
https://estudent.kpru.ac.th/evaloffice
/index.php หรือเพ่ิมช่องทางการให้ 
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์ เพจ facebook กระดานถามตอบ
ทางออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตาม
ความต้องการหรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
ข้อมูลหรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
อยู่เสมอ 

   

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
พัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการของ
บุคลากรให้มีความโปร่งใสและมีความเท่า
เทียมกัน  
1. จัดทำกฎ ระเบียบ มารยาทในการเข้าใช้ – 
เข้าชมพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เนินการ
พัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการของ
บุคลากรให้มีความโปร่งใสและมีความเท่า
เทียมกัน โดยจัดการประชุมบุคลากรภายใน
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิม
พระเกียรติ เพื่อร่วมกันจัดทำกฎ ระเบียบ 
มารยาทในการเข้าใช้ – เข้าชม 
 

 
มีนาคม  2564 

 
ร้อยละ 

80 

 
ผศ.ดร.พธูรำไพ  
ประภัสสร 
นางชนิกา   
ศรีวรรธนศิลป์ 
นางจันทนา  
คุ้มกล่ำ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  2. ประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ มารยาทในการ
เข้าใช้ – เข้าชมพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
กำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
ให้แก่ผู้มาใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ 
ได้แก่ เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค 
https://www.facebook.com/ruanthaikp
thttps://acc.kpru.ac.th/ftumsueum/ 
3. มชี่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
นำมาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการดำเนินงานต่อไป รวมถึงมีการเปิด
ช่องทางในการสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทาง
ออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลามาก
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร  
เฉลิมพระเกียรติ และมอบหมายให้นายวีระ  
วัดพ่วงแก้วประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ 
มารยาทในการเข้าใช้ – เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิม
พระเกียรติ (เรือนไทย) ให้แก่ผู้มาใช้บริการ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ 
https://www.facebook.com/ruanthaik
pthttps://acc.kpru.ac.th/ftumsueum/
รวมถึงช่องทางการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ การสอบถามข้อมูลของ 

  นางสาวจารี  
ชื่นชอบ 
นายวีระ   

วัดพ่วงแก้ว 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
1. หน่วยงานกำหนดประเด็นที่ต้องการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
1.1 งานที่ให้บริการแก่บุคลากรภายใน 
1.2 งานที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอก 
1.3 งานที่ให้บริการทั้งบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอก 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 
ผู้ขอใช้บริการประสานการขอใช้บริการใน
หน่วยงานตามความต้องการ ดังผังองค์กรและ
งานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3. ระยะเวลาในการกำกับติดตามผู้บริหารต้อง
ตรวจสอบทุก 3 เดือน สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากการ
ให้บริการทุก 3 เดือน เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล 
จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ 
 

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
1. หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินงาน
และนำเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการ ให้ผู้บริหารสำนักรับทราบ เพ่ือ
ปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพลดขั้นการ
ทำงาน 
2. เผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์สำนักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายไดh้ttps://asl.kpru.ac.th/main/? 
3.สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
 

 
ต.ค. 63 

 
 
 
 

มี.ค. 64 
 
 

มิ.ย. 64 
 
 

 
ร้อยละ 
100 

 
งานจัดหารายได้ 



134 
 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  สารสนเทศ เพ่ือการสืบค้น ข้อมูลการ
ให้บริการต่างๆของหน่วยงาน 
5. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 
นำผลการประเมินความพึงพอใจ ของ
ผู้ใช้บริการประจำปีมาปรับปรุงแก้ไขการ
ให้บริการ รวมถึงขั้นตอนการให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       

    

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดประเด็นที่
ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา  
2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
      มีการกำหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จำนวน 2 งาน คือ งานวารสาร และงาน
ให้บริการผู้ประกอบการ โดยมีการกำหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน  
มีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามงาน 
จำนวน 4 ครั้ง คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน มีการประเมินผลการให้บริการ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำผลมาปรับปรุง
การให้บริการ 
 

 
มีนาคม 2564 

 
ร้อยละ 

80 

 
ผศ.กนกวรรณ 

เขียววัน 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีการปรับปรุง
การดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความ
โปร่งใส โดยมีการให้บริการออนไลน์ให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใน
การให้บริการกับผู้ขอใช้บริการได้รวดเร็วมาก
ขึ้น ได้แก่ 
1.มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานสู่สาธารณชนได้รับทราบ ดังนี้  
 
ประเด็นหัวข้อการ
เผยแพร่ 

ข้อย่อยในการ
เผยแพร่ 

โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ/งาน
โครงสร้างผู้บรหิาร 

ข้อมูลผู้บริหาร ช่ือ – นามสกุล
ผู้บริหารและช่องทาง
การติดต่อของหัวหน้า
แต่ละคน  

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการ 
ดังนี้ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานสู่สาธารณชนได้รับทราบ 
https://ga.kpru.ac.th/  เชน่     
    1.1 โครงสร้างองค์กร การแบ่งส่วนงาน
ในกองกลาง 
https://ga.kpru.ac.th/about_the_agen
cy/organization 
    1.2 โครงสร้างผู้อำนวยการและหัวหนา้งาน 
https://ga.kpru.ac.th/about_the_agen
cy/personnel_structure 
   1.3 อำนาจหน้าที่ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย 
   1.4 ที่อยู่ของหน่วยงาน 
https://ga.kpru.ac.th/ 
    
 
 
 

ตุลาคม 2563 ร้อยละ 
60 

นางสาวอุทุมพร 
สอนบุญเกิด /
นายธนกฤต  
ภูโอบ/ 
นางวรรณภา  
สุวรรณพงษ์ 

https://ga.kpru.ac.th/
https://ga.kpru.ac.th/about_the_agency/organization
https://ga.kpru.ac.th/about_the_agency/organization
https://ga.kpru.ac.th/about_the_agency/personnel_structure
https://ga.kpru.ac.th/about_the_agency/personnel_structure
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ประเด็นหัวข้อการ
เผยแพร่ 

ข้อย่อยในการ
เผยแพร่ 

อำนาจหน้าที ่ ข้อมูลอำนาจหน้าที่
ของแต่ละกลุม่งาน 

แผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

แผนกลยุทธ์ 5 ป ี
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำป ี

ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ของหน่วยงาน  
หมายเลขโทรศัพท์/
โทรสาร 
ที่อยู่ไปรษณยี ์
แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  

Q&A กล่องข้อความถาม – 
ตอบ 

Social Network Facebook 
หน่วยงาน 

แผนดำเนินงาน
ประจำป ี

แผนงาน/โครงการ
ประจำป ี 

     1.5 แผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
https://ga.kpru.ac.th/doc/strategic_pl
an61_65.pdf 
     1.6 ข่าวการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
https://ga.kpru.ac.th/about_the_agen
cy/event_images 
      1.7 กล่องข้อความถาม – ตอบ 
      1.8 Facebook หน่วยงาน 
https://www.facebook.com/ga.kpru 
     1.9 แผนงาน/โครงการประจำปี 
https://ga.kpru.ac.th/doc/planwork64.
pdf 
     1.10 E – Service 
https://ga.kpru.ac.th/eservice 
     1.11 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
https://ga.kpru.ac.th/doc/reportga62.
pdf 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ga.kpru.ac.th/doc/strategic_plan61_65.pdf
https://ga.kpru.ac.th/doc/strategic_plan61_65.pdf
https://ga.kpru.ac.th/about_the_agency/event_images
https://ga.kpru.ac.th/about_the_agency/event_images
https://www.facebook.com/ga.kpru
https://ga.kpru.ac.th/doc/planwork64.pdf
https://ga.kpru.ac.th/doc/planwork64.pdf
https://ga.kpru.ac.th/eservice
https://ga.kpru.ac.th/doc/reportga62.pdf
https://ga.kpru.ac.th/doc/reportga62.pdf


137 
 

แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ประเด็นหัวข้อการ
เผยแพร่ 

ข้อย่อยในการ
เผยแพร่ 

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน 

รายละเอียด
ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ รอบ 
6 เดือน และ 12 
เดือน 

คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

คู่มือและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหลักของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

ข้อมูลสถิติการ
ให้บริการของ
หน่วยงานระยะเวลา 
6 เดือน และ 12 
เดือน 

 
 
 

     1.12 การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
https://pcm.kpru.ac.th/?cat=centerpri
ce&lang=TH 
      1.13 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
https://ga.kpru.ac.th/about_the_agen
cy/hotline_ga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

https://pcm.kpru.ac.th/?cat=centerprice&lang=TH
https://pcm.kpru.ac.th/?cat=centerprice&lang=TH
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ประเด็นหัวข้อการ
เผยแพร่ 

ข้อย่อยในการ
เผยแพร่ 

ผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ผลสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
ประจำปีและแนว
ทางการปรับปรุง 

E - Service ระบบบัญชีสามมิต ิ
ระบบแจ้งซ่อมฝ่าย
อาคาร 
ระบบการจัดสถานที ่
ระบบสำนักงาน
อัตโนมัติ 
ระบบค้นหาห้องเรียน 
ระบบพัฒนาบุคลากร 
ระบบประเมินความพึง
พอใจ ระบบการขอใช้
ห้องประชุม 

การจัดซื้อจดัจ้างหรือ
จัดหาพัสด ุ

แผนการจดัซื้อจัด
จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสด ุ
ประกาศตา่ง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ประเด็นหัวข้อการ
เผยแพร่ 

ข้อย่อยในการ
เผยแพร่ 

 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 
รายงานผลการจัดซ้ือจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำป ี

การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

แนวปฏบิัติการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
ช่องทางแจ้งเร่ือง
ร้องเรียนและ
แบบฟอร์ม 
ข้อมูลเชิงสถิติเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
สายตรงผู้บริหาร 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 
     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีการ
กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานแต่ละ
ประเด็นอย่างชัดเจนตามความเหมาะสมของ
แต่ละกลุ่มงานและตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. ระยะเวลาในการกำกับติดตามผู้บริหารต้อง
ตรวจสอบทุก 3 เดือน  
        ผู้อำนวยการกองกลาง มีการกำกับ
ติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาสและมี
แผนการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล 
       กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีการให้
ผู้ใช้ข้อมูลประเมินความพึงพอใจบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานหลังจากเข้ามาขอใช้บริการ
ข้อมูลในทันที 
 
 
 

2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 
     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีการ
กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานแต่ละ
ประเด็นอย่างชัดเจนตามความเหมาะสมของ
แต่ละกลุ่มงานและตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยจะนำข้อมูลให้กับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
ดำเนินการอัพโหลด 
3. ผู้อำนวยการกองกลาง มีการกำกับติดตาม
ผลการดำเนินงานรายไตรมาสและมีแผนการ
กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
4. จะทำการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้
ข้อมูลทุกสิ้นปีงบประมาณ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  5. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 
      ดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา การ
ให้บริการอยู่เสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ในการให้บริการ 

    

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 
2. ระยะเวลาในการกำกับติดตามผู้บริหารต้อง
ตรวจสอบทุก 1 เดือน 
3. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล 
4. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
1.ผู้บริหารแต่งตั้งผู้รับผิดชอบภายใน
หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่     
     1.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
     1.2 กลุ่มงานสวัสดิการและบริการ  
     1.3 กลุ่มงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 
2. หน่วยงานได้กำหนดให้ผู้บริหารติดตาม 
ผลการดำเนินงานทุก 1 เดือน 
3. ประเมินผล และนำผลการประเมินความ
พึงพอใจเสนอในที่ประชุม 
4. นำผลสรุปจากการประชุม มาปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการ 
 

1 ตุลาคม 2563- 
5 พฤษภาคม 

2564 

ร้อยละ 
80 

ผศ.ดร.เลเกีย  
เขียวดี 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 

  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ประชุมคณะกรรมการสำนักประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือทำประกาศ เรื่อง 
มาตรการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานสำนักประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีความโปร่งใส 
2. นำประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนา
หน่วยงานสำนักประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
ความโปร่งใส เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อพิจารณา 
3. เผยแพร่ประกาศไปยังบุคลากรสำนัก
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกคน 
เป็นลายลักษณ์อักษร 
4. เผยแพร่ประกาศให้แก่บุคคลทั่วไปรับทราบ
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
ยังไม่ได้ดำเนินการเพราะงานประกัน
คุณภาพการศึกษามีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของหน่วยงานในไตรมาสที่ผ่านมา 

มี.ค. – ก.ย. 
64 

ร้อยละ 
0 

- บุคลากรงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

 
  5. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ

ดำเนินงานผ่านวารสารสำนักประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณะชน 

    

  4. การ
เผยแพร่
ข้อมูลของ
หน่วยงาน 
มีช่องทางที่
หลากหลาย 
(นำมาจาก
ผลการ
ประเมินที่ได้
คะแนน 
79.99) 

     มหาวิทยาลัยมีการเพ่ิมช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่หลากหลาย 
ได้แก่ 
     1. มีเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์บน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่นทวิตเตอร์ เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มนักศึกษาและนักเรียนมากข้ึน อาทิ 
การทวิตข้อความข่าวประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีลิงค์เว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัยประกับข่าวสารในการเผยแพร่
ทุกครั้งเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน
กิจกรรมพิเศษ (Event) 
     2. กิจกรรมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook 
live อย่างต่อเนื่องครอบคลุมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
     3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดสอดผ่าน 
Facebook Live แฟนเพจของมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  โดยใน
ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา  
มีการดำเนินการ จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้ 

1. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื ่อสังคม
ออนไลน์ซึ ่งกำลังเป็นที ่นิยม เช่น 
Twitter , TikTok 

2. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน
กิจกรรมพิเศษ (Event) เช่น การจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OH 
! TOP ครั้งที่ 2 “วิถีชีวิต วิถี OTOP คิดดี 
ทำได้”  เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม  2564  
 

ตุลาคม 2563 – 
ตุลาคม 2564 

ร้อยละ 
70 

รศ.วิสิฐ  
ธัญญะวัน 
ผศ.ดร.พธูรำไพ 
รศ.อรุณลักษณ์ 
กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ 
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

   ราชภัฏกำแพงเพชร อย่างต่อเนื่อง โดยการมี 
ส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย อาทิ คณะ ศูนย์ สำนัก ในการ
ดำเนินการ 

ณ ศูนย์การค้าโรบินไลฟ์สไตล์  สาขา
กำแพงเพชร    
    3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดผ่าน 
Facebook live อย่างต่อเนื่อง เช่น 
กิจกรรมKPRU ROAD SHOW Live 2021 , 
รายการราชภัฏสนทนา ไลฟ์ เป็นต้น  
    4.พัฒนาแอพลิเคชั่น iKPRU เพ่ือรองรับ
การให้บริการที่ครอบคลุมและทั่วถึง 
    5. ปรับปรุงเว็บไซต์ “KPRU4U” เพื่อให้
สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและสามารถแชร์
ผ่านช่องทางโซเชียล Facebook  Line  
Twitter 
   6.จัดรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล
ความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านระบบไอทีซีส (I-
Thesis) 
   7.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเผยแพร่
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า 
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แหล่งข้อมูล 
จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา 
มาตรการ/แนวทางเสริม ผลการดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

    อิสระระดับบัณฑิตศึกษาผ่านเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย 
   8. จัดระบบการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลการสอบโครงร่าง การสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า
อิสระแก่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย 
   9. มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่
มีการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชรโดยผ่านความเห็นชอบ
จาก สกอ. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่าน
ทางเว็ป
ไซต์https://reg.kpru.ac.th/th/curriculu
m.asp 

   

 
 
 
 

https://reg.kpru.ac.th/th/curriculum.asp
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