มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

2

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
--------------------------------1. ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้รับการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 โดยสานักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินฯ ไปแล้วนั้น
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.9 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ระดั บ A โดยในรายงานผลการประเมิ น ฯ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ รั บ นั้ น คณะที่ ป รึ ก ษาโครงการฯ
ได้สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางาน โดยนาข้อมูลจากการประเมิน
ตามแบบส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน/ภายนอก และความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
ของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาโครงการ สาหรับการประเมินหน่วยงานของท่าน
จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (OIT) รวมจ านวนทั้ ง สิ้ น 10 ตั ว ชี้ วั ด พบว่า
มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยัง
คานึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสาคัญของ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่ง
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นไปตามหลักคุณธรรม
และความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงได้จัดทามาตรการ/แนวทางการปรับปรุง
หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามข้อเสนอแนะ รวมถึงพัฒนาการดาเนิ นการที่เป็นอยู่ เพื่อจะได้
เป็นแนวทางการดาเนินการของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป
2. มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานของหน่วยงาน
ตามข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการทางานของหน่วยงาน ดังตาราง
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แหล่งข้อมูล
แบบวัดการ
รับรู้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ภายใน IIT
แบบวัดการ
รับรู้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ภายนอก EIT
และแบบ
ตรวจการ
เปิดเผย
ข้อมูล
สาธารณะ
OIT

จุดเด่น
1. การ
ตระหนักรู้ของ
บุคลากรใน
การปฏิบัติ
หน้าที่อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งผลสัมฤทธิ์
สูงสุดและ
คานึงถึง
ประโยชน์
ส่วนรวมเป็น
หลัก
อย่างชัดเจน
2. มีการ
คานึงถึง
คุณภาพใน
การให้บริการ
ประชาชนการ
ให้บริการ
ผ่านระบบ eservice
อย่างดียิ่ง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล

จุดที่ควร
พัฒนา

มาตรการ/แนวทางเสริม

ผู้รับผิดชอบ

1. อธิการบดีและทีมผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ประกาศเจตจานง
การบริหาร และนโยบายการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตฯ
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบโดยทั่วกัน ผ่านการประชุม
ทางหนังสือบันทึกข้อความ หรือสื่อต่าง ๆ ไปยังบุคลากรภายใน
หน่วยงาน
2. ประชาสัมพันธ์ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตผ่าน
สื่อต่างๆ
3. จัดการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “สร้างจิตสานึกการบริการ
บนพื้นฐานความเพียงพอ ”โดยประยุกต์ใช้การพัฒนาบุคลากร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และเป็นการส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและให้บริการอย่างเท่าเทียม

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

เพิ่มข้อมูลการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-service
เพื่อรองรับการให้บริการที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการโดยพัฒนาระบบของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักฯ มีการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบออนไลน์เพื่อ
อานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. พัฒนาระบบยืมหนังสือออนไลน์
2. พัฒนาระบบสั่งซื้อหนังสือออนไลน์
3. พัฒนาระบบรายงานจานวนทรัพยากรสารสนเทศที่
ให้บริการในห้องสมุด
4. พัฒนาระบบรายงานผลการเข้าสอบภาษาอังกฤษออนไลน์
5. พัฒนาระบบรายงานผลการเข้าสอบวัดความรู้ความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์
6. พัฒนาระบบถาม – ตอบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
7. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและการนาไป
ปรับปรุงการให้บริการของระบบ e-service

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

จุดเด่น

จุดที่ควร
พัฒนา

มาตรการ/แนวทางเสริม
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. สาหรับการชาระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาต่อ และการรายงานตัว
สาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564 รวมถึงการชาระ
ค่าลงทะเบียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
โดยสามารถชาระเงินได้หลายช่องทาง จากเดิมที่สามารถชาระเงิน
ได้ที่ งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ชั้น 2 อาคาร
เรียนรวม และอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
- เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการชาระเงินมากยิ่งขึ้น ทาง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้เพิ่มช่องทางการ
ชาระเงินดังกล่าว ดังนี้
- Internet Banking หรือMobile Banking
- ชาระผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
2. ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประจาปีการศึกษา 2564 ต้องการ
กู้ กยศ. ด้วย ซึ่งเดิมจะต้องดาเนินการติดต่อผ่านกองพัฒนา
นักศึกษาภายหลังจากที่นักศึกษารายงานตัวเป็นนักศึกษาเรียบร้อย
แล้ว แต่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่จะกู้ กยศ.
และต้องการรับทราบขั้นตอนการกู้และรายละเอียดการกู้ กยศ.
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยผู้สมัครส่วนใหญ่ติดต่อ
สอบถามข้อมูลดังกล่าวจากทางเจ้าหน้าที่ของสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ดังนั้นเพื่อให้ง่าย สะดวก และเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ในการรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 ประจาปีการศึกษา
2564 จึงดาเนินการเพิ่มข้อมูลและรับลงทะเบียนสาหรับผู้สมัครที่มี
ความประสงค์ที่จะยื่นกู้ กยศ. ผ่านทางเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา
ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564 เพื่อนาข้อมูลผู้สมัครที่มีความ
ประสงค์จะกู้ กยศ. ให้เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ
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แหล่งข้อมูล

จุดเด่น

จุดที่ควร
พัฒนา

มาตรการ/แนวทางเสริม
ทางกองพัฒนานักศึกษานาข้อมูลดังกล่าวไปดาเนินการต่อและ
นักศึกษาใหม่สามารถกู้ กยศ. ได้เลย โดยไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียน
เองก่อนล่วงหน้า
บัณฑิตวิทยาลัย
1. ปรับปรุงคู่มือการให้บริการที่ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน
การให้บริการ ในกระบวนการต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายในรูปแบบ
อินโฟรกราฟฟิก การทาวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
2. จั ด ท าผั ง การด าเนิ น งานตามขั้ น ตอนของการรั บ บริ ก าร
เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ และเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการ
ระบบ e-service บัณฑิตวิทยาลัย
4. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล วารสารวิ ช าการในฐาน TCI ส าหรั บ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ในการเผยแพร่บทความวิจัย
กองพัฒนานักศึกษา
1. เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนามาเป็นแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาการดาเนินงานต่อไป รวมถึงมีการเปิดช่องทาง
ในการสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์
เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น
2. พัฒนาระบบปฐมนิเทศออนไลน์ และระบบการจองหอพัก
นักศึกษาออนไลน์ ระบบเลือกตั้งออนไลน์ให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อ
อานวยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
มากยิ่งขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19
3. จัดทาระบบจองคิวออนไลน์ งานกยศ. เพื่ออานวยความ
สะดวก ประหยัดเวลา และจากัดจานวนผู้รับบริการในแต่ละช่วง
ระยะเวลา เพื่อให้เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่
ระบาดของโควิด – 19
4. จัดทาระบบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา และ
นายกสโมสรนักศึกษาในแต่ละคณะ

ผู้รับผิดชอบ
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แหล่งข้อมูล

จุดเด่น
3. เห็น
ความสาคัญ
ของการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ

จุดที่ควร
พัฒนา

มาตรการ/แนวทางเสริม

ผู้รับผิดชอบ

เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อให้มี
ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายมากขึ้น ดังนี้
1. มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Twitter
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมพิเศษ (Event)
3. กิจกรรมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live อย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาแอพลิเคชั่น iKPRU เพื่อรองรับการให้บริการที่
ครอบคลุมและทั่วถึง
5. ปรับปรุงเว็บไซต์ “KPRU4U” เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ขึ้นและสามารถแชร์ผ่านช่องทางโซเชียล Facebook Line
Twitter
6.จัดรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าการทา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านระบบไอทีซีส
(I-Thesis)
7.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเผยแพร่บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษาผ่านเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย
8. จัดระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการสอบโครง
ร่าง การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระแก่
สาธารณชนผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
9. มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรโดยผ่านความ
เห็นชอบจาก สกอ. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านทางเว็ปไซต์
https://reg.kpru.ac.th/th/curriculum.asp

รศ.วิสิฐ
ธัญญะวัน
ผศ.ดร.พธูราไพ
รศ.อรุณลักษณ์
กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แหล่งข้อมูล
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน IIT

จุดเด่น

จุดที่ควร
พัฒนา
1. การรับรู้
ของบุคลากร
เกี่ยวกับ
แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ
ประจาปีของ
หน่วยงาน
(นามาจากผล
การประเมิน
ที่ได้คะแนน
น้อยที่สุด
72.38)

มาตรการ/แนวทางเสริม

1. ระดับมหาวิทยาลัย เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ผ่านทางเว็บไซต์
2. ระดับหน่วยงาน เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แก่
1) คู่มือการจัดทางบประมาณประจาปี
2) คู่มือรหัสการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน
3) คู่มือรหัสการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
4) ประกาศการบริหารงบประมาณประจาปี
5) แผนปฏิบัติงาน/โครงการงบประมาณแผ่นดิน
6) แผนปฏิบัติงาน/โครงการงบประมาณเงินรายได้
7) รายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายประมาณตามไตรมาส
(งบประมาณแผ่นดิน /งบประมาณเงินรายได้)
3. เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนามาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการดาเนินงานต่อไป รวมถึงมีการเปิดช่องทางในการ
สอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เป็น
ต้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น
2.การเปิด
1. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
โอกาสให้
การใช้จ่ายงบประมาณของคณะ/สานัก/สถาบัน/ศูนย์ โดยมี
บุคลากรมี
ระเบียบให้ผู้ดูแลระบบงบประมาณออกรหัสให้กับบุคลากรภายใน
ส่วนร่วมใน หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆ จานวน 1 รหัส / 1 หน่วยงาน เพื่อใช้
การ
เบิกจ่ายและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วย งานใน
ตรวจสอบ
ระบบบัญชีสามมิติ
การใช้จ่าย 2. เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความ
งบประมาณ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนามาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
(นามาจากผล พัฒนาการดาเนินงานต่อไป รวมถึงมีการเปิดช่องทางในการ
การประเมิน สอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค
ที่ได้คะแนน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลามาก
77.07)
ยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
นายภาณุพงศ์
สืบศิริ และกอง
นโยบายและ
แผน

นายภาณุพงศ์
สืบศิริ และกอง
นโยบายและ
แผน
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แหล่งข้อมูล

จุดเด่น

จุดที่ควร
พัฒนา
3.การใช้จ่าย
งบประมาณ
โดยคานึงถึง
ประเด็นไม่
บิดเบือน
วัตถุประสงค์
ของ
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้(นามา
จากผลการ
ประเมินที่ได้
คะแนน
79.04)

มาตรการ/แนวทางเสริม

1. ประกาศการบริหารงบประมาณประจาปี
2. มุ่งเน้นให้ คณะ/สานัก/สถาบัน/ศูนย์ ใช้จ่ายงบประมาณตามคา
ขอในแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
อานวยการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามลาดับ หากหน่วยงานมีการขอปรับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ควรดาเนินการ ดังนี้
1) ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่ผ่านสภา
มหาวิทยาลัยแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ
จะต้องทาหนังสือแสดงถึงความจาเป็นในการขอปรับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานและผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากอธิการบดี แล้วจึงดาเนินการได้
2) ขออนุมัตงิ บประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม หน่วยงานต้อง
นาเสนองบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามลาดับ เมื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้วจึงสามารถดาเนินการตามแผนงานนั้นๆ ต่อได้
3. เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนามาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการดาเนินงานต่อไป รวมทัง้ มีการเปิดช่องทางในการ
สอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค
เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น
4.ความ
มหาวิทยาลัยฯ มีการอานวยความสะดวกในการยืมทรัพย์สินของ
สะดวกของ ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีกระบวนการขั้นตอน
ขั้นตอนการ การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก พร้อมทั้งมีการจัดทามาตรการ/
ขออนุญาต แนวทางต่าง ๆ ดังนี้
เพื่อยืม
1. จัดทาบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่สามารถให้ยืม
ทรัพย์สินของ และบริการได้
ราชการไปใช้ 2. กลุ่มงานพัสดุออกแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ในการ
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
นายภาณุพงศ์
สืบศิริ และกอง
นโยบายและ
แผน

กองกลาง
สานักงาน
อธิการบดี
ทุกคณะ/
หน่วยงาน
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แหล่งข้อมูล

จุดเด่น

จุดที่ควร
พัฒนา
ของ
หน่วยงาน
(นามาจากผล
การประเมิน
ที่ได้คะแนน
75.26)

มาตรการ/แนวทางเสริม
3. กาหนดวิธีการขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลา
4. คณะ/หน่วยงานแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน5.
หน่วยงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลังการคืนจนถึงการตอบ
กลับไปยังผู้ขอใช้บริการ
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สิน
จากผู้ขอใช้บริการ
7. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ
ซึง่ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้กาหนดแนวทาง/มาตรการ
ประจาแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
คณะครุศาสตร์
1. จัดทาทะเบียนทรัพย์สินของคณะ ที่สามารถให้ยืมและบริการได้
พร้อมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ในการบันทึกการยืม – คืน
ทรัพย์สินของทางคณะ
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออกแบบฟอร์มการยืมคืนวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
และภายนอก
3. คณะกาหนดแนวทางการปฏิบัติขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและ
ระยะเวลาในการยืมทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
4. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สิน
ประจาคณะ ดาเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สิน
ประจาคณะตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินก่อนใช้-หลังการคืน
จนถึงการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน แก่ผู้ขอใช้บริการโดยตรง
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สิน
จากผู้ขอใช้บริการ
7. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ

ผู้รับผิดชอบ
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แหล่งข้อมูล

จุดเด่น

จุดที่ควร
พัฒนา

มาตรการ/แนวทางเสริม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. จัดทาสมุดทะเบียน สาหรับการยืมทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์
ภายในคณะ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับครุภัณฑ์ต่างๆ
2. สารวจและตรวจสอบสภาพ จานวนของทรัพย์สิน
3. จัดทารายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินต่องานพัสดุของ
มหาวิทยาลัย
4. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินตามแบบฟอร์มการยืม
ทรัพย์สิน ผ่านระบบออนไลน์
5. แต่งตัง้ คณะทางาน ทาหน้าที่ ดูแล จัดเก็บ และยืม คืน
ตรวจสอบ ทรัพย์สิน
6. ประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สินจากผู้ขอใช้
บริการ
7. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. จัดทาทะเบียนทรัพย์สินของคณะ ที่สามารถให้ยืมและบริการได้
พร้อมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ในการบันทึกการยืม – คืน
ทรัพย์สินของทางคณะ
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออกแบบฟอร์มการยืมคืนวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
3. คณะกาหนดแนวทางการปฏิบัติขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและ
ระยะเวลาในการยืมทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
4. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สิน
ประจาคณะ ดาเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สิน
ประจาคณะตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินก่อนใช้-หลังการคืน
จนถึงการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน แก่ผู้ขอใช้บริการ โดยตรง
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มาตรการ/แนวทางเสริม
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สิน
จากผู้ขอใช้บริการ
7. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ
คณะวิทยาการจัดการ
1. จัดทาทะเบียนทรัพย์สินของคณะ ที่สามารถให้ยืมและบริการได้
พร้อมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่รับผิดชอบในการ
บันทึกการยืม – คืนทรัพย์สินของทางคณะ
2. ฝ่ายงานการเงิน-พัสดุ ออกแบบฟอร์มการยืมคืนวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
3. ประชาสัมพันธ์หรือมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินของคณะ
ที่สามารถยืมคืนและให้บริการขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกรับทราบ
4. คณะกาหนดแนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและ
ระยะเวลา รวมถึงข้อกาหนดต่างๆ ในการยืมทรัพย์สินไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สิน
ประจาคณะ ดาเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน
6. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สิน
ประจาคณะ ในการติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลบริการ ชี้แจง
ขั้นตอนการใช้งาน ตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินก่อนใช้-หลังการ
คืน และกากับติดตามการยืม-คืนแก่ผู้ขอใช้บริการ กับผู้บริการ
โดยตรง
7. เสนอผู้บริหารคณะอนุญาตการยืมการยืม – คืนทรัพย์สินประจา
คณะ
8. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมคืนและบริการ
ทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ
9. รายงานผลการประเมินการยืมคืนทรัพย์สินให้ผู้บริหารทราบ
10. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมคืนและบริการทรัพย์สินของราชการ
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มาตรการ/แนวทางเสริม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการทรัพย์สินของคณะฯ
โดยมอบหัวหน้าสานักงานคณบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
รักษาการตามมาตรการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินของคณะ ที่สามารถให้ยืมคืนและ
บริการได้ พร้อมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ของคณะที่ดูแล
ทรัพย์สินคณะให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
3. จัดทาระบบสารสนเทศประชาสัมพันธ์หรือช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลทรัพย์สินของคณะที่สามารถยืมคืนและให้บริการขั้นตอนแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะรับทราบ
4. คณะกาหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอน ระยะเวลา ข้อกาหนดของ
ทรัพย์สินแต่ละรายการ การให้ยืมคืนทรัพย์สินและบริการไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก
5. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืมคืนและบริการ
ทรัพย์สินประจาคณะ ให้ข้อมูลบริการ และชี้แจงขั้นตอนการใช้งาน
ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินและดาเนินให้ยืม-รับคืน ประสานงาน
การแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมคืนทรัพย์สิน
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมคืนและบริการ
ทรัพย์สินจากผู้ขอใช้บริการ
7. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมคืนและบริการทรัพย์สินของราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
1. จัดทาบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่สามารถให้ยืมและบริการได้
2. แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินแต่ละฝ่ายงานของราชการไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มไว้บนในเว็บไซต์
3. กาหนดวิธีการขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลาคืน
พร้อมกาหนดระยะเวลาทุกขั้นตอน
4. แจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน
5. กากับและตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลังการคืน พร้อมให้
เจ้าหน้าที่กากับดูแลการยืมคืนทุกครั้ง จนถึงการตอบกลับผู้ขอใช้
บริการทุกช่องทาง
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มาตรการ/แนวทางเสริม
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สินจากผู้
ขอใช้บริการทุกครั้งที่มีการยืมทรัพย์สิน โดยทาเป็น QR Code
ที่ใช้คาถามไม่มากจนเกินไป
7. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ เป็นประจาทุกเดือน
8. รายงานผลการประเมินการยืมคืนทรัพย์สินให้ผู้บริหารทราบ
9. จัดทาคู่มือปฏิบัติงานการยืมทรัพย์สินทุกงานที่มีให้บริการยืมคืน
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย ไม่มีทรัพย์สินทางราชการสาหรับให้ยืมและ
ให้บริการแก่หน่วยงาน
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
เน้นความสะดวกของผู้รับบริการเป็นหลักแต่ยังคงมีกระบวนการ
ที่รัดกุม ดังนี้
1. ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ส่วนที่ 2 การยืม
2. แบ่งประเภทของพัสดุของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 พัสดุประเภทใช้คงรูปของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของสานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. จัดทาใบยืมโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สาคัญดังนี้
3.1 พัสดุประเภทใช้คงรูปของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
การยืมระหว่างหน่วยงานและใช้ในมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของสานักประกันคุณภาพการศึกษา แต่ถ้า
ยืมไปใช้นอกมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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มาตรการ/แนวทางเสริม
3.2 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงาน ให้
กระทาได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานผู้ยืมมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้น
เป็นการรีบด่วน จะดาเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และหน่วยงานผู้
ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่
หน่วยงานของตน และมีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
4. จัดทาใบคืนโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สาคัญดังนี้
4.1 การคืนพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานจะต้องนา
พัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด
ชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข
ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็น
พัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ของ
ราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
4.2 การคืนพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงาน
ทั้งนี้ โดยหน่วยงานผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และ
ปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้สานักประกันคุณภาพการศึกษา
5. เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่
ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกาหนด
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีการอานวยความ
สะดวกในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการดังนี้
1. จัดทาระบบทะเบียนครุภัณฑ์ในการจัดเก็บและค้นหา
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ครุ ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ของส านั ก ฯ ทั้ ง เป็ น รู ป เล่ ม และ
ออนไลน์เพื่อตรวจสอบและอานวยความสะดวกในการให้บริการ
2. มีการสารวจและตรวจสอบสภาพและจานวนของ
ทรัพย์สินและรายงานผลต่องานพัสดุของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจาทุกปี
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มาตรการ/แนวทางเสริม
3. ให้บริการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานโดยหน่วยงานหรือผู้ขอใช้
บริการต้องดาเนินการตามขั้นตอนการยืมตามแบบฟอร์ มที่ออกโดย
งานพัสดุของมหาวิทยาลัย
4. มีการดาเนินการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินทุกครั้งเมื่อผู้ขอใช้
ส่งคืน และประเมินความพึงพอใจในการให้บริการยืมทรัพย์สินจาก
ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารทุ ก ครั้ ง เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารต่ อ ไป
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. จัดทาบัญชีทรัพย์สินของของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนที่สามารถให้ยืมและบริการได้ พร้อมทั้งมอบหมายให้มี
เจ้าหน้าที่ในการบันทึกการยืม – คืนทรัพย์สินของทางสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
2. กลุ่มงานพัสดุออกแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกาหนดวิธีการขั้นตอน
การให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลาในการยืมทรัพย์สินไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
4. ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สินประจาสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดาเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการใน
การให้ยืมทรัพย์สิน
5. ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม – คืนทรัพย์สินประจาสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลัง
การคืนจนถึงการตอบกลับในไลน์ หรือช่องทางการติดต่อสื่อสาร
อื่นๆ แก่ผู้ขอใช้บริการ
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สินจากผู้
ขอใช้บริการ
7. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ
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จุดเด่น

จุดที่ควร
พัฒนา

มาตรการ/แนวทางเสริม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มีการอานวยความสะดวกในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้
1. มีการจัดทาทะเบียนทรัพย์สินที่สามารถ
ยืมและบริการได้ ในแบบรูปเล่มและออนไลน์เพื่อตรวจสอบและ
อานวยความสะดวกในการให้บริการ
2. มีการตรวจสอบสภาพและจานวนของ
ทรัพย์สิน และรายงานต่องานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
3.ให้บริการยืมทรัพย์สินของสานักฯ โดย
หน่ ว ยงานหรือผู้ ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยืมตาม
แบบฟอร์มที่ออกโดยงานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
4. มีการดาเนินการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินทุกครั้งเมื่อผู้ขอ
ใช้ส่งคืน และประเมินความพึงพอใจในการให้บริการยืมทรัพย์สิน
จากผู้ขอใช้บริการทุกครั้ง เพื่อนามาปรับปรุงการให้บริการต่อไป
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
1. จัดทาบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่สามารถให้ยืม
และบริการได้
2. จัดทาแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา อนุญาตหรือไม่อนุญาตการยืม
ทรัพย์สิน
4. หน่วยงานแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน โดยการ
ประสานตามหมายเลขโทรศัพท์/ไลน์ ที่ระบุไว้
5. หน่วยงานจัดทาทะเบียนการยืม/คืนทรัพย์สิน
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จุดเด่น

จุดที่ควร
พัฒนา

มาตรการ/แนวทางเสริม
6. หน่วยงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินการคืนทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
7. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สิน
จากผู้ขอใช้บริการ โดยใช้แบบสอบถาม
8. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงาน
แจ้งข้อที่ควรปรับปรุงให้ผู้รับผิดชอบรับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการจัดทาแนวทางในการปรับปรุง เพื่อให้การบริการดีขึ้น
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
1. จัดทาบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่สามารถให้ยืมและบริการได้
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการกาหนดให้ทุกหน่วยงาน
ภายในกองกลาง จัดทาบัญชีทรัพย์สินการยืมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ประกอบด้วย วัสดุสานักงาน อุปกรณ์งานบ้านงานครัว อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประกอบพิธีทางศาสนา วัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป
ฯลฯ เพื่อให้บริการและสนับสนุนการดาเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯให้
บรรลุวัตถุประสงค์
2. กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการจัดทาแบบฟอร์มการยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานผู้ยืมมีความจาเป็นต้องใช้หรือเป็น
กรณีรีบด่วนสาคัญ และมีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
3. กาหนดวิธีการขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลา
การยืมทรัพย์สินให้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
แสดงเหตุผลความจาเป็น และสถานที่ที่จะนาวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ไปใช้และกาหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ตาแหน่ง และ
หน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน การยืมจะต้องยืมล่วงหน้าก่อน 3 วันทาการ
1.1 การยืมระหว่างหน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงาน
1.2 การให้บุคคลยืม - ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน
ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์นั้น เป็น
ผู้อนุมัติ ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
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แหล่งข้อมูล

จุดเด่น

จุดที่ควร
พัฒนา

มาตรการ/แนวทางเสริม
- ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี/อธิการบดี หรือ ผู้ได้รับมอบอานาจ
จากในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
1.3 การให้บุคคลภายนอกยืมใช้การยืมใช้ดังกล่าวจะต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น และต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารระดับรองอธิการบดี/อธิการบดี
โดยจัดทาเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี
4. หน่วยงานแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน
หน่วยงานเมื่อได้รับการประสานและการขอใช้บริการในการยืม
ทรัพย์สินแต่ละประเภทแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการ
ตรวจสอบทรัพย์สินที่พร้อมใช้งาน นับจานวนที่ผู้ขอยืมระบุให้
ครบถ้วน แจ้งประสานผ่านทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ผู้ขอยืมให้มา
รับและกาหนดวันส่งคืนอย่างชัดเจน
5. หน่วยงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลังการคืนจนถึงการ
ตอบกลับในไลน์ผู้ขอใช้บริการ ผู้ยืมจะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนใน
สภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้
หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ ตามหนังสือหรือข้อตกลงที่กาหนดไว้
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สิน
จากผู้ขอใช้บริการ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีระบบการประเมิน
ความพึงพอใจหลังการใช้งานในทุก ๆ ครั้ง ผ่านระบบไลน์ QR Code
7. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขอ
อนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการนาผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในประเด็นการยืมทรัพย์สินมาจัดประชุม
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นในผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาจัดทาแผนปรับปรุงการให้บริการ
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จุดเด่น

จุดที่ควร
พัฒนา

มาตรการ/แนวทางเสริม
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
1. จัดทาบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่สามารถให้ยืมและบริการได้
2. งานพัสดุ กองพัฒนานักศึกษา จัดทาแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. กาหนดวิธีการขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลา
4. หน่วยงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลังการคืน
5. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพย์สิน
จากผู้ขอใช้บริการ
6. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของขั้นตอน
การขออนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. จัดทาบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานที่สามารถให้ยืม
และบริการได้
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาออกแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. กาหนดวิธีการขั้นตอนการให้ยืมทรัพย์สินและระยะเวลาการส่งคืน
4. สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยืมทรัพย์สิน
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลังการส่งคืน
6. มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากผู้ขอใช้บริการ
7. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ
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แหล่งข้อมูล
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายนอก EIT

จุดเด่น

จุดที่ควร
พัฒนา
1.เจ้าหน้าที่
ของ
หน่วยงานที่
ติดต่อ
ปฏิบัติงาน/
ให้บริการ
เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่
กาหนดและ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด
(นามาจากผล
การประเมิน
ที่ได้คะแนน
น้อยที่สุด
77.07)

มาตรการ/แนวทางเสริม
มหาวิทยาลัยฯยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ โดยมีมาตรการ/แนวทางเสริมต่าง ๆ ดังนี้
1. มีการจาแนกประเภทผู้รับบริการ
2. กาหนดขั้นตอนการให้บริการ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่าง ๆ
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ ติดตามโดย
ผู้บริหาร
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6. นาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรการ/แนวทาง ดังนี้
คณะครุศาสตร์
1. ระบุขอบเขตภาระงานของแต่ละบุคลากรเพื่อสะดวกต่อการ
ผู้รับบริการ โดยได้จาแนกประเภทผู้รับบริการได้แก่ นักศึกษา
อาจารย์ บุคคลภายนอก เป็นต้น
2. กาหนดขั้นตอนการให้บริการของแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน
ดังนี้
- งานธุรการ ให้บริการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานติดต่อ
ประสานงาน/แจ้งข่าวสาร เป็นต้น
- งานการเงิน ให้บริการเกี่ยวกับ การเบิก-จ่ายเงินทุกประเภท
(บกศ. กศ.บป. งปม. ค่าวัสดุฝึก) เป็นต้น
- งานประชาสัมพันธ์ ให้บริการเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์งาน
กิจกรรม ต่างๆผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภท เป็นต้น
- งานบริการวิชาการ ให้บริการเกี่ยวกับ ประสานงาน ถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชนสังคม เป็นต้น
- งานกิจการนักศึกษาให้บริการเกี่ยวกับ ดูแลและให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษาทุกเรื่องดูแลเรื่องทุนการศึกษาต่างๆ แนะแนวการศึกษา
ต่อ แนะแนวการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการเกี่ยวกับ ประสานงาน
ติดต่อ ติดตามผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมความพร้อมก่อนหลังฝึกให้กับนักศึกษา รวมรวมแหล่งสถานประกอบการ
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เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจของนักศึกษาในการฝึก
ประสบการณ์ เป็นต้น
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ให้มีความทันสมัย
สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการขอผู้ใช้บริการ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ เช่น ทางเว็ปไซต์ของ
คณะฯ เพจ Facebook ของคณะฯ เป็นต้น และช่องทางอื่นๆ
4. มีการติดตามตรวจสอบการให้บริการของแต่ละงานในคณะครุ
ศาสตร์ในการปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ จาก
การติดตามโดยแบบสอบถามการบริการของแต่ละงาน
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ /
แบบสอบถาม หลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการโดยแยกประเภทของ
ผู้รับบริการ และงานที่ให้บริการ
6. นาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแหล่งวิชาการทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของชุมชนท้องถิ่น ผลิตบัณฑิต
สร้างองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการ
เรียนการสอน และให้บริการ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนในการ
เรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน บุคคลภายนอก ฯลฯ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้
บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คณะได้กาหนดมาตรการ ไว้
ดังนี้
1. จาแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา,ประชาชน)
2. กาหนดขั้นตอนการให้บริการ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่าง ๆ
4. ติดตามการปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอน
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6. นาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ระบุขอบเขตภาระงานของแต่ละบุคลากรเพื่อสะดวกต่อการ
ผู้รับบริการ โดยได้จาแนกประเภทผู้รับบริการได้แก่ นักศึกษา
อาจารย์ บุคคลภายนอก เป็นต้น
2. กาหนดขั้นตอนการให้บริการของแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน
ดังนี้
- งานธุรการ ให้บริการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานติดต่อ
ประสานงาน/แจ้งข่าวสาร เป็นต้น
- งานการเงิน ให้บริการเกี่ยวกับ การเบิก-จ่ายเงินทุกประเภท(บกศ.
กศ.บป. งปม. ค่าวัสดุฝึก) เป็นต้น
- งานประชาสัมพันธ์ ให้บริการเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์งาน
กิจกรรม ต่างๆผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภท เป็นต้น
- งานบริการวิชาการ ให้บริการเกี่ยวกับ ประสานงาน ถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชนสังคม เป็นต้น
- งานกิจการนักศึกษาให้บริการเกี่ยวกับ ดูแลและให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษาทุกเรื่อง ดูแลเรื่องทุนการศึกษาต่างๆ แนะแนวการศึกษา
ต่อ แนะแนวการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการเกี่ยวกับประสานงาน
ติดต่อ ติดตามผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมความพร้อมก่อนหลังฝึกให้กับนักศึกษา รวมรวมแหล่งสถานประกอบการเพื่อเป็น
ทางเลือกในการตัดสินใจของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์
เป็นต้น
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ให้ให้มีความทันสมัย
สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการขอผู้ใช้บริการ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ เช่น ทางเว็ปไซต์
ของคณะฯ เพจ Facebook ของคณะฯ เป็นต้น และช่องทางอื่นๆ
4. มีการติดตามตรวจสอบการให้บริการของแต่ละงานในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือไม่ จากการติดตามโดยแบบสอบถามการบริการ
ของแต่ละงาน
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5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ /
แบบสอบถาม หลักจากเสร็จสิ้นการให้บริการ โดยแยกประเภทของ
ผู้รับบริการ และงานที่ให้บริการ
6. นาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
คณะวิทยาการจัดการ
1. กาหนดผู้รบั บริการ (นักศึกษา ประชาชน) ตามพันธกิจของคณะฯ
2. กาหนดขั้นตอนการให้บริการในงานด้านต่างๆ ของคณะ
3. ฝึกอบรมพนักงานของหน่วยงานและสร้างความเข้าใจเพื่อการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนดและเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด รวมถึงส่งเสริมการมีจิตบริการ
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่
เว็ปไซต์คณะวิทยาการจัดการ
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอน ให้มีความ
โปร่งใสและมีความเท่าเทียมกัน และติดตามการดาเนินงานโดยผู้บริหาร
คณะฯ
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6. นาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของ
คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูท้ ี่มา
ติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่งคณะกรรมการบริหาร
การให้บริการของหน่วยงาน เพื่อศึกษาแนวทาง ขอบเขต และ
ประเภทการให้บริการให้ครอบคลุมพันธกิจของคณะ โดยมอบรอง
คณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
รักษาการตามมาตรการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.คณะกรรมการร่วมกันระบุขอบเขตภาระงานบริการ จากความ
ต้องการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์
บุคคลภายนอก เป็นต้น
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3. กาหนดขั้นตอนการให้บริการและจัดทาคู่มือการให้บริการในแต่
ละงานให้มีความชัดเจน และเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของ
คณะฯ ดังนี้
- งานวิชาการ ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การเปิด
สอนหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของตลาด การจัดทาหลักสูตร
ระยะสั้น การจัดฝึกอบรมต่างๆ การจัดสอบ
- งานธุรการ ให้บริการเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ หนังสือ
ราชการ การลาราชการต่างๆ งานติดต่อประสานงานรับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น
- งานการเงิน ให้บริการเกี่ยวกับ การเบิก-จ่าย-ยืมเงินทุกประเภท
(บกศ. กศ.บป. งปม. ค่าวัสดุฝึก รายได้ของคณะ) เอกสารทาง
การเงินทุกประเภท การจัดทาบันทึกข้อความขอจัดกิจกรรม
การเขียนโครงการตามแผนงานประจาปี เป็นต้น
- งานประชาสัมพันธ์ให้บริการเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร งานกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภท
เช่น เวปไซต์คณะ facebook คณะ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ตู้จดหมายส่วนบุคคลภายในคณะ เป็นต้น
- งานบริการวิชาการ ให้บริการโดยศึกษาขอบข่ายของงานบริการ
วิชาการโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมรับฟังความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนความต้องการด้านบริการวิชาการ สารวจความ
คิดเห็น ของผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา อาจารย์ โรงเรียน และ
ชุมชนทั้งภายในและภายนอกคณะ
- งานกิจการนักศึกษา ให้บริการเกี่ยวกับดูแลและให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษาทุกเรื่อง ดูแลเรื่องทุนการศึกษาต่างๆ แนะแนวการศึกษา
ต่อ แนะแนวการประกอบวิชาชีพ และร่วมรับฟังความต้องการ
บริการจากนักศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการเกี่ยวกับประสานงาน
ติดต่อ ติดตามผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมความพร้อมก่อนหลังฝึกให้กับนักศึกษา รวบรวมแหล่งสถานประกอบการเพื่อเป็น
ทางเลือกในการตัดสินใจของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ เป็นต้น
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- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการเกี่ยวกับการบริการด้าน
ซอร์ฟแวร์ การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ
ขอผู้ใช้บริการและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- งานกิจการพิเศษของคณะ เช่น งานด้านกิจกรรมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ งานศูนย์ต่างๆของคณะ เป็นต้น
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น
ทางเว็ปไซต์ของคณะฯ เพจ Facebook ของคณะฯ เป็นต้น และ
ช่องทางอื่นๆ
4. มีการกากับและติดตามตรวจสอบการให้บริการของแต่ละงานใน
การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและความเรียบร้อย
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ /
แบบสอบถาม หลักจากเสร็จสิ้นการให้บริการ โดยแยกประเภทของ
ผู้รับบริการ และงานที่ให้บริการ
6. นาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
คณะพยาบาลศาสตร์
1. กาหนดผู้รบั บริการ (นักศึกษา และ ประชาชน)
2. กาหนดขั้นตอนการให้บริการในงานด้านต่างๆ ของคณะ
โดยแบ่งเป็น ด้าน
3. ฝึกอบรมพนักงานของหน่วยงานและสร้างความเข้าใจเพื่อการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนดและเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด รวมถึงส่งเสริมการมีจิตบริการ
4. จัดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ผู้รับบริการทราบจากช่องทางเว็บไซด์และช่องทาง Social media ของ
คณะพยาบาลศาสตร์
5. การปฏิบัติงาน/ให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอน ให้มีความ
โปร่งใสและติดตามการดาเนินงานโดยผู้มีอานาจและคณะกรรมการ
บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยทาแบบสอบถามผ่าน QR
CODE
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7. นาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
1. จาแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา,ผู้ปกครอง,ประชาชน
,ร้านค้า/ผู้ขาย,หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)
2. กาหนดขั้นตอนและระยะเวลา ค่าใช้จ่ายการให้บริการตาม
ประเภทของผู้รับบริการ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่าง ๆ
4. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอน
โดยผู้บริหาร
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ 6 12 เดือน
6. นาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
พร้อมรายงานผูบ้ ริหารทราบ
7.จัดทาคู่มือปฏิบัติการให้บริการต่างๆ
บัณฑิตวิทยาลัย
1. จาแนกประเภทผู้รับบริการ
(นักศึกษา,ประชาชน)
งานที่ให้บริการ
ประเภทผู้รับบริการ
งานการจัดการศึกษาระดับ อาจารย์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
บุคคลภายนอก
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
บุคคลภายนอก
2. กาหนดขั้นตอนการให้บริการ
- งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้บริการหลักเกี่ยวกับ
การประสานการจัดการศึกษา การรับสมัครนักศึกษา
การประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณ การให้ข้อมูลให้คาปรึกษา
ทางการศึกษา คลินิก I-Thesis การให้บริการยืม-คืนหนังสือ elibrary การให้บริการผ่านเว็ปไซต์และเพจเฟซบุ๊ค
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- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการหลักเกี่ยวกับการปรับปรุง
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยให้มี
ความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการขอ
ผู้ใช้บริการ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่างๆ
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการผ่านทางเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เพจเฟซบุ๊คบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ ติดตามโดย
ผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการติดตามการปฏิบัติงานการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจากผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการ
รายงานผลการดาเนินงานในการประชุมบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อติดตาม
ว่าการปฏิบัติงานการให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยเก็บจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์
ประจาหลักสูตร และผู้ใช้บริการอื่น ๆ โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวม
6. นาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
บัณฑิตวิทยาลัยได้นาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการโดยพิจารณาจากข้อทีมีผลการประเมินต่าที่สุด
มาดาเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีกระบวนการและแผนผังการให้บริการตามขั้นตอนการให้บริการ
ทุกงานอย่างชัดเจนตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
ได้แก่ บริการการอ่าน บริการยืม-คืน บริการสื่อสิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง
บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการข้อมูลท้องถิ่น
และบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า เป็นต้น
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2. มีการกาหนดระยะเวลาในการลดรอบการให้บริการเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ ใช้มากขึ้น เช่น ลดรอบการให้ บริการยืมคืน และมีการ
ให้ บริ การในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ บริการสั่ งยืมหนังสื อออนไลน์
บริ การตอบค าถามออนไลน์ และบริ การจองห้ องออนไลน์ เป็ นต้น
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. มีการประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ Facebook
และ Line
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเพือ่ นาผล
การประเมินมาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. จาแนกประเภทผู้รับบริการ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์
บุคคลภายนอก เป็นต้น
2. กาหนดขั้นตอนการให้บริการในแต่ละงานอย่างชัดเจน ดังนี้
- งานเลขานุการให้บริการหลักเกี่ยวกับงานรับสมัครเข้าศึกษา
ต่องานสารบรรณ เป็นต้น
- งานหลักสูตรและแผนการเรียนให้บริการหลักเกี่ยวกับการ
กากับดูแลมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตร งานแผนการเรียน
งานตารางสอน – ตารางสอบ เป็นต้น
- งานทะเบียนและประมวลผลให้บริการหลักเกี่ยวกับการออก
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา ให้ข้อมูลหรือให้คาปรึกษาทางการ
ศึกษา เป็นต้น
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการหลักเกี่ยวกับการปรับปรุง
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับ
ความต้องการขอผู้ใช้บริการ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ เช่น ทางเว็ปไซต์
ของสานักฯ เพจ Facebook ของสานักฯ และเพจ Facebook
ของแต่ละงานในสานักฯ เป็นต้น และช่องทางอื่นๆ
4. มีการติดตามตรวจสอบการให้บริการของแต่ละงานในสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
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เป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ จากการติดตามโดยผู้บริหารของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์หลัก
จากเสร็จสิ้นการให้บริการ โดยแยกประเภทของผู้รับบริการ และ
งานที่ให้บริการ
6. นาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
1. ผู้รับบริการภายในพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทั่วไป
2. มีการจัดทากฎ ระเบียบ มารยาทในการเข้าใช้ – เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)
3. มีการประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ มารยาทในการเข้าใช้ – เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)
ให้แก่ผู้มาใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค
เพื่อรับทราบก่อนเข้าใช้บริการ
4. มีช่องทางให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ในการเข้าใช้ – เข้าชมพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิม
พระเกียรติ (เรือนไทย) เพื่อนามาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความประทับใจ
สูงสุดต่อผู้รับบริการ รวมถึงมีช่องทางในการสอบถามข้อมูลที่สนใจ
เพิ่มเติม ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น
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สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
1. จาแนกประเภทผู้รับบริการ (อาจารย์,เจ้าหน้าที,่ นักศึกษา
,ประชาชน)
2. กาหนดขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อขอ
ใช้บริการและรายละเอียดต่างๆ
2.2 กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการหรือจัดทาเป็นหนังสือ
ราชการเพื่อขอใช้บริการกรณีเป็นหน่วยงานราชการ
2.3 ผู้ขอใช้บริการต้องชาระเงินก่อนวันใช้บริการหรือได้รับความ
อนุเคราะห์ไม่เก็บค่าบริการเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน
ก่อน จึงสามารถใช้บริการได้ตามระยะเวลากาหนด
2.4 ผู้ขอใช้บริการได้รับอนุญาตหรือไม่จากหน่วยงานไม่เกิน3วัน
ทาการ
2.5 ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อห้ามการใช้บริการ
อย่างเคร่งครัดและยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากผู้ขอใช้
บริการเอง
2.6 ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ ทุกครั้งหลังการใช้บริการ เพื่อผู้ให้บริการจะนาไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่าง ๆ
เว็บไซต์ สานักบริการวิชาการและจัดหา
รายได้https://asl.kpru.ac.th/main/
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่
ติดตามโดยผู้บริหาร ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใช้
บริการและต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่
ขอใช้บริการก่อนทุกครั้ง
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ของหน่วยงานทุกครั้งหลังการใช้บริการ
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6. นาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
นาผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ มาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ประจาปี เพื่อนามาปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. จาแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา,ประชาชน)
2. กาหนดขั้นตอนการให้บริการ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่าง ๆ
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ติดตามโดยผู้บริหาร
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6. นาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
1. จาแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา,ประชาชน)
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการให้บริการในภารกิจ
ด้านต่าง ๆ โดยจาแนกประเภทผู้รับบริการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.1 นักศึกษา ติดต่อการให้บริการจดหมาย การชาระค่าศึกษาเล่าเรียน
1.2 ประชาชนทั่วไป ติดต่อการบริการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับหนังสือราชการหรือสอบถามรายละเอียดทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย
1.3 ผูร้ ับเหมา ติดต่อการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุ
2. กาหนดขั้นตอนการให้บริการ เป็นการปฏิบัติการตามขั้นตอน
และเทคนิคของวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการได้
ประโยชน์ ตรงตามความต้องการมากที่สุด โดยกาหนดให้ทุก
หน่วยงานที่ให้บริการจัดทาเป็นแผนผังการให้บริการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. กาหนดให้แจ้งข้อมูลให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ
ระยะเวลาในการให้บริการ ให้บริการตามลาดับขั้นตอนการขอรับ
บริการก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
2. ให้บริการด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมกับสภาพงานบริการ
หรือตามประกาศ กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
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3. ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องและ
ให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
4. ให้มีคู่มือในการให้บริการประชาชน สาหรับเผยแพร่ให้กับ
ผู้รับบริการ
5. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมสาหรับให้บริการ เช่น
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์
สานักงาน เครื่องสแกนเอกสาร
6. มีที่นั่งรอสาหรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
7. มีป้ายแสดงข้อมูลที่จาเป็นสาหรับผู้รับบริการ ดังนี้
ป้ายแสดงฝ่ายหรือกลุ่มงาน (บอกจุดบริการ) ป้ายจุด
ประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกขั้นตอนการให้บริการ
8. สถานที่ให้บริการในภาพรวมมีความสะอาด และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
9. เปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่อการให้บริการ
เช่น มีตู้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น
10. มีระบบประเมินผลการให้บริการแบบทันท่วงที และ
สรุปผลเป็นรายไตรมาส โดยนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ให้บริการที่ดีขึ้น
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
1. จาแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา,ประชาชน)
2. กาหนดขั้นตอนการให้บริการ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่าง ๆ
4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ติดตามโดย
ผู้บริหาร
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6. นาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
1. จัดทาข้อมูลการให้บริการของบุคลากรสานักประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้ผู้มาติดต่อมีช่องทางการติดต่อหลากหลาย
ช่องทาง และตรงตามข้อมูลของผู้รับบริการต้องการ บนหน้า
เว็บไซต์ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
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2. หน่วยงาน
เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ดาเนินงาน/
การให้บริการ
ของ
หน่วยงาน
(นามาจากผล
การประเมิน
ที่ได้คะแนน
77.29)

มาตรการ/แนวทางเสริม
2. ในการติดต่อประสานงานให้เป็นไปตามที่ระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดของงานแต่ละด้าน อาทิ
เช่น ผ่านหนังสือราชการ หรือผ่านแอพลิเคชั่นฯ โดยมีหลักฐานการติดต่อ
3. บุคลากรแจ้งข้อมูลของระยะเวลาดาเนินงานแต่ละงาน หรือ
บุคลากรกาหนดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการแต่ละงานอย่าง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิเช่น ผ่านหนังสือราชการ หรือ
ผ่านแอพลิเคชั่นฯ และแจ้งให้ผู้บริหารทราบ
4. หากผู้รับบริการยังไม่ได้รับบริการตามเวลาที่กาหนดสามารถสาย
ตรงไปยังผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเว็บไซด์
ของสานักฯ
มหาวิทยาลัยฯมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของ
หน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล โดยมีกระบวนการการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินการ พร้อมทั้งจัดทามาตรการ/แนวทางเสริมต่าง ๆ ดังนี้
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ
3. วางแผนการทางานแบบมีส่วนร่วม
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรการ/แนวทางเสริม
ดังนี้
คณะครุศาสตร์
1. กาหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานการให้บริการของคณะ
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกาหนดประเด็น ขั้นตอนหรือ
กระบวนการตามความต้องการหรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
เข้าร่วม ประชุมหารือการพัฒนาการให้บริการตามบทบาทหน้าที่ ที่
คณะกาหนดไว้แล้วดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง
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3. นาผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงแล้ว มาดาเนินการตาม
ขั้นตอนการให้บริการของคณะ
4. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจากผู้รับบริการ
5. นาผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงในครั้งต่อไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ
3. วางแผนการทางานแบบมีส่วนร่วม
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. กาหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานการให้บริการของคณะ
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกาหนดประเด็น ขั้นตอนหรือ
กระบวนการตามความต้องการหรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
เข้าร่วม ประชุมหารือการพัฒนาการให้บริการตามบทบาทหน้าที่ ที่
คณะกาหนดไว้แล้วดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง
3. นาผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงแล้ว มาดาเนินการตาม
ขั้นตอนการให้บริการของคณะ
4. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจากผู้รับบริการ
5. นาผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงในครั้งต่อไป
คณะวิทยาการจัดการ
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ
ของคณะวิทยาการจัดการ อันได้แก่ การเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. กาหนดบทบาทหน้าที่และความมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ของ
คณะฯ
3. จัดทาคู่มือมาตรฐานการให้บริการ โดยชี้แจงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการขอรับบริการ และเผยแพร่มาตรฐานการให้บริการ
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ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Social media เป็นต้น เพื่อให้ผู้มา
ติดต่อขอรับบริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิด
ความโปร่งใส
4. วางแผนการทางานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานต่างๆ
5. ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการกับ
พันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ
6. ประเมินผลการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางปรับปรุงการดาเนินงาน
ต่างๆ ของคณะอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. กาหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานการให้บริการของคณะ
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกาหนดประเด็น ขั้นตอนหรือ
กระบวนการตามความต้องการหรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
เข้าร่วม หารือการพัฒนาการให้บริการตามบทบาทหน้าที่ ที่คณะ
กาหนดไว้แล้วดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง
3. นาผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงแล้ว มาดาเนินการตาม
ขั้นตอนการให้บริการของคณะ
4. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจากผู้รับบริการ
5. นาผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงในครั้งต่อไป
คณะพยาบาลศาสตร์
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการในด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียน
การสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. กาหนดบทบาทหน้าที่และความมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ของ
คณะพยาบาลศาสตร์
3. จัดทาคู่มือมาตรฐานการให้บริการ โดยชี้แจงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการขอรับบริการ และเผยแพร่มาตรฐานการให้บริการ
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Social media เป็นต้น เพื่อให้ผู้มา
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มาตรการ/แนวทางเสริม
ติดต่อขอรับบริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิด
ความโปร่งใส
4. วางแผนการทางานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานต่างๆ
5. ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยบูรณาการร่วมกับหลักสูตรของ
คณะพยาบาลศาสตร์
6. ประเมินผลการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ และผู้
มาติดต่อ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางปรับปรุงการดาเนินงาน
ต่างๆ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะพยาบาลศาสตร์โดยการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการในด้านต่างๆ
3. วางแผนการทางานแบบมีส่วนร่วม
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดตามหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
5. ประเมินผลความพึงพอใจการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้เพิ่มเติมหัวข้อ
“ข้อเสนอแนะนัยการให้บริการครั้งต่อไป” ในแบบสอบถาม
6. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
7. เพิ่มวาระการประชุมทุกงาน ในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน”
บัณฑิตวิทยาลัย
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ
นาผลการประเมินความพึงพอใจ หรือข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการมา
ปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการในการให้บริการในแต่ละงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการหรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
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มาตรการ/แนวทางเสริม
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทหน้าที่
ในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ โดยการประเมิน
ความพึงพอใจ หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็ปไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย และเพจเฟซบุ๊คบัณฑิตวิทยาลัย
3. วางแผนการทางานแบบมีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมิน
ความพึงพอใจ หรือช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
เพจเฟซบุ๊คบัณฑิตวิทยาลัย
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
บัณฑิตวิทยาลัยจัดช่องทางออนไลน์สาหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น และการให้ข้อเสนอแนะผ่านทางเว็ป
ไซต์บัณฑิตวิทยาลัย และเพจเฟซบุ๊คบัณฑิตวิทยาลัย
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการบัณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการจัดเก็บแบบ
ประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อให้ผู้ใช้บริการร่วมแสดงความ
คิดเห็น อีกทั้งยังมีช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
เพจเฟซบุ๊คบัณฑิตวิทยาลัย ที่เปิดช่องทางสาหรับการแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมผลการประเมินจากผู้ใช้บริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์ผลสรุปผลเพื่อนามา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ การสารวจ
ความต้องการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ
ในห้องสมุดจากผู้ใช้บริการ
2. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ของห้องสมุด โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ เป็นต้น
3. มีการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มผู้รับบริการ เพื่อผู้รับบริการ
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานและ
การให้บริการของห้องสมุด
4. มีการนาข้อเสนอแนะและผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการนามาปรับปรุงการดาเนินงานและการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. นาผลการประเมินความพึงพอใจ หรือข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการผ่านทางช่องทางต่างๆ ของผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ
มาปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการในการให้บริการในแต่ละงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการหรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการตาม
ความต้องการหรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการประชุมหารือเพื่อ
ดาเนินการพัฒนาหรือปรับปรุง
3. นาผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงแล้ว มาดาเนินการตาม
ขั้นตอนการให้บริการของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ประเมินการมีส่วนร่วมดังกล่าวจากผู้รับบริการ
5. นาผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงในครั้งต่อไป
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มีการศึกษาและสารวจความต้องการของผู้รับบริการ ในการ
ให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมหรือบริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา
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ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม ร่วมเป็นคณะทางานดาเนินการจัดกิจกรรม แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป เพื่อให้การจัดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ วิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากการให้บริการในรอบปีที่ผ่านมา
ในความต้องการด้านการขอใช้บริการตรงตามที่ต้องการหรือ
ต้องการให้เพิ่มการบริการด้านใดทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ขอใช้บริการมากขึ้น
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ
ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใช้บริการและต้องได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานก่อน พร้อมตรวจสอบ
ความเรียบร้อย สภาพก่อนการใช้บริการทุกครั้ง เพื่อยืนยันความ
พร้อมการให้บริการ
3. วางแผนการทางานแบบมีส่วนร่วม
3.1 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะจากการให้บริการ
ขอผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ
3.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของหน่วยงานของ
หน่วยงานในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็บไซต์สื่อ
สังคม ออนไลน์จดหมายข่าว วารสาร เป็นต้น
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
4.1 ประชุมคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อรายงานผลการ
ให้บริการ
4.2 ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน เพื่อรายงานผลการให้บริการ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน เพื่อนามาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ ของหน่วยงานทุกครั้งหลังการใช้บริการ พร้อม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามการใช้งานจริง
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จุดเด่น

จุดที่ควร
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มาตรการ/แนวทางเสริม
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของหน่วยงานทางเว็บไซต์
6.2 จัดนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์ให้บริการของหน่วยงาน
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ วิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากการให้บริการในรอบปีที่ผ่านมา
ในความต้องการด้านการขอใช้บริการตรงตามที่ต้องการหรือ
ต้องการให้เพิ่มการบริการด้านใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอใช้บริการ
มากขึ้น
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ
ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใช้บริการและต้องได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานก่อน พร้อมตรวจสอบ
ความเรียบร้อย สภาพก่อนการใช้บริการทุกครั้ง เพื่อยืนยันความ
พร้อมการให้บริการ
3. วางแผนการทางานแบบมีส่วนร่วม
3.1 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะจากการ
ให้บริการขอผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
3.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของหน่วยงานของ
หน่วยงานในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็บไซต์สื่อ
สังคม ออนไลน์จดหมายข่าว วารสาร เป็นต้น
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
4.1 ประชุมคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อรายงานผลการ
ให้บริการ
4.2 ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน เพื่อรายงานผลการให้บริการ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน เพื่อนามาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ ของหน่วยงานทุกครั้งหลังการใช้บริการ พร้อมข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมตามการใช้งานจริง
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จุดเด่น

จุดที่ควร
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มาตรการ/แนวทางเสริม
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของหน่วยงานทาง
เว็บไซต์
6.2 จัดนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์ให้บริการของ
หน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ
3. วางแผนการทางานแบบมีส่วนร่วม
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน มีการสารวจ
ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อนามาเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดาเนินงาน โดยใช้แบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นและรับแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับบริการ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้รับบริการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา
ที่มารับบริการ บทบาทหน้าที่ของประชาชนทั่วไป และบทบาท
หน้าที่ของผู้รับเหมา โดยแจ้งความประสงค์/ความต้องการในการ
เข้ามาติดต่อขอรับบริการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน พร้อมทั้งยังเป็น
ผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานได้ด้วย
3. วางแผนการทางานแบบมีส่วนร่วม
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการจัดประชุมหรือนาผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์องค์กรหรือการให้บริการจาก
ผู้มีส่วนเสียมาวางแผนการทางานแบบมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
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มาตรการ/แนวทางเสริม
ปัญหา และแก้ไขอุปสรรคที่เกิดจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
กระบวนการทางาน มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผลการทางานที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการจัดกิจกรรมแบบมีส่วน
ร่วมกับผู้รับบริการ (นักศึกษา ประชาชน ผู้รับเหมา) เช่น
1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยที่ร่วมกับนักศึกษาและ
ชุมชนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. กิจกรรมการรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก
และโฟมภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณร้านค้าภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. การใช้บริการวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง
หน่วยงานภายในกับผู้รับจ้าง
5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการให้ผู้รับบริการทาการ
ประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานในทุก ๆ ครั้ง ผ่านระบบไลน์
QR Code
6. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการนาผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในประเด็นการยืมทรัพย์สินมาจัดประชุม
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นในผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาจัดทาแผนปรับปรุงการให้บริการ
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
1. กาหนดช่องทางการติดต่อให้แก่ผู้รับบริการทราบ
2. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ
3. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผู้รับผิดชอบ

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
1. กาหนดกิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม และ
กาหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
2. จัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการรับบริการของ
สานักประกันคุณภาพการศึกษาจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนาไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการระหว่างปี
และบรรจุในแผนการปฏิบัติราชการในปีถัดไป ซึ่งคานึงถึงความ
เร่งด่วนของงานนั้นๆ
3. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
โดยการประเมินรายบุคคล
4. กาหนดระยะเวลาการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการ
การรับบริการของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
5. กาหนดระยะเวลาการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการทางานของบุคลากรสานักประกันคุณภาพการศึกษา
5. กาหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เพราะแต่ละงาน
มีระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน
6. กาหนดวันส่งข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเสนอผู้อานวยการสานัก
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยต้องรายงานความต้องการในการรับ
บริการ และความพึงพอใจต่อการรับริการ
5. นาข้อมูลที่ได้มาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสานักประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อหารือและปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/
การให้บริการ
3. หน่วยงาน
ที่ติดต่อมีการ
ปรับปรุงการ
ดาเนินงาน/
การให้บริการ
ให้มีความ
โปร่งใสมาก

มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานการให้บริการ
อย่างโปร่งใสมากขึ้น ดังนี้
1. มีการกาหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
3. ระยะเวลาในการกากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน
4. มีการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล

กองกลาง
สานักงาน
อธิการบดีทา
หน้าที่ประสาน
และทุก
หน่วยงาน
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พัฒนา
ขึ้น(นามา
จากผลการ
ประเมินที่ได้
คะแนน
79.24)

มาตรการ/แนวทางเสริม
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
โดยหน่วยงานต่าง ๆภายในมหาวิทยาลัย มีแนวทาง/มาตรการ
ต่าง ๆดังนี้
คณะครุศาสตร์
1. คณะครุศาสตร์ มีการเผยแพร่การดาเนินการและการให้บริการ
ต่างๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ
โดยแยกเป็นงานย่อย คือ งานประชาสัมพันธ์ งานหลักสูตร
งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ และงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ
2. คณะครุศาสตร์ ได้กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานของ
หน่วยงานและเผยแพร่โครงสร้างการดาเนินงานดังกล่าวผ่าน
ทางเว็ปไซต์ของคณะ
3. คณะครุศาสตร์ มีการกาหนดระยะเวลาในการกากับติดตามผู้บริหาร
ต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน
4. กาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือเพิ่มช่องทางการให้
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูล หรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตามความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. คณะ/หน่วยงานกาหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
3. ระยะเวลาในการกากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล
5. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการเผยแพร่การดาเนินการและ
การให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ โดย
แยกเป็นงานย่อย คือ งานประชาสัมพันธ์ งานหลักสูตร งานวิจัย
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งานบริการวิชาการ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานบริการดาวน์
โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ง่ายและสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กาหนดผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานและเผยแพร่โครงสร้างการดาเนินงาน
ดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการกาหนดระยะเวลาในการกากับ
ติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน
4. กาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือเพิ่มช่องทางการให้
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูล หรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตามความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ
คณะวิทยาการจัดการ
1. คณะกาหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน
เพื่อให้สามารถเข้าถึงง่ายและโปร่งใส บนเว็บไซต์และช่องทาง
สังคมออนไลน์ต่างๆ ของคณะ ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนการ
บริหารงาน ข้อมูลผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนการจัดทางบประมาณประจาปี แผนพัฒนาด้านต่างๆ ข้อมูล
ติดต่อของคณะวิทยาการจัดการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ
ร้องเรียนสายตรงคณบดี ฯลฯ
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานด้านต่างๆ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัตงิ าน และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ภายนอก
3. พัฒนาเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยและเอื้อต่อการ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
4. ผู้บริหารคณะฯ กากับติดตามการดาเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ
วิทยาการจัดการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
ทุก 3 เดือน
5. การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ข้อมูล ผู้รับบริการ ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
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6. ประเมินผลการดาเนินงาน หาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาการ
ดาเนินงาน/การให้บริการของคณะวิทยาการจัดการอยู่เสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. มีการเผยแพร่การดาเนินการและการให้บริการต่างๆ
ของหน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ โดยแยกเป็นงานย่อย คือ
งานวิชาการ งานการเงินและงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์
งานหลักสูตร งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ งานกิจกรรม งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สายตรง
ผู้บริหาร งานบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มและขอใช้บริการ และ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานของหน่วยงานและเผยแพร่
โครงสร้างการดาเนินงานดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ
3. มีการกาหนดระยะเวลาในการกากับติดตามโดยคณะกรรมการและ
ผู้บริหารต้องตรวจสอบทุกไตรมาส และทุกภาคการศึกษา
4. กาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือเพิ่มช่องทางการให้
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตามความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ
คณะพยาบาลศาสตร์
1.คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ตั้งหัวข้อที่ต้องการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนเพื่อสามารถให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้าถึงง่ายเพื่อความโปร่งใส เช่น บนเว็บไซต์และช่องทาง
Social Media ต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่
1.โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงาน
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.แผนกลยุทธ์
4. แผนปฏิบัติราชการ
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5. แผนการจัดทางบประมาณประจาปี
6. แผนพัฒนาด้านต่างๆ
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
8. ช่องทางการร้องเรียนสายตรงคณบดี
9. ช่องทางการติดต่อคณะ
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานด้านต่างๆ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและดาเนินงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์
โดยประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก
3. มีพัฒนาเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมี
ประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้บริการ เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
4. ผู้มีอานาจและคระกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์กากับ
ติดตามการดาเนินงานด้านต่างๆ ภายในหน่วยงานคณะฯให้เป็นไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ ทุก 3-6 เดือน
5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
6. ประเมินผลการดาเนินงาน และมีการประชุมเพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานตลอดจนรวมถึงการให้บริการ
ของหน่วยงานด้านต่างๆของคณะอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ดาเนินการโดย
1. กาหนดประเด็นการให้บริการที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
3. ระยะเวลาในการกากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบ ทุก 3 เดือน
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล
5. นาผลการประเมินปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
6.นาขั้นตอน คู่มือปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน
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บัณฑิตวิทยาลัย
1. หน่วยงานกาหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มีการเผยแพร่การดาเนินการและการให้บริการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่
ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารดาวน์
โหลดสาหรับนักศึกษา ปฏิทินตารางเรียนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ระบบการให้บริการ E-SERVICE ฐานข้อมูลต่าง ๆ
และข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อ
ขอรับบริการ
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุก
คนเป็นผู้รวบรวมและจัดทาข้อมูล รวบรวมส่งให้นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ประจาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้นาข้อมูลการดาเนินงาน
การให้บริการต่าง ๆ เผยแพร่ทางเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
3. ระยะเวลาในการกากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน
บัณฑิตวิทยาลัย มีการรายงานผลการดาเนินงานทุก ๆ 3 เดือน โดย
แบ่งระยะเวลาเป็นรายไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 (ต,ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่
2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) และไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) เสนอ
ต่อผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล
กาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือเพิ่มช่องทางการให้
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูล หรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ
5. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
นาผลการประเมินความพึงพอใจ หรือความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล/
ผู้รับบริการมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กาหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ได้แก่ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนงาน
โครงการและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
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2. มีผู้รับผิดชอบในการดาเนินการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
3. มี ก ารติ ด ตามและรายงานผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ และการใช้จ่ายงบประมาณทุก 3 เดือน
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.arit.kpru.ac.th
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการเพื่อนา
ข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการเผยแพร่การ
ดาเนินการและการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็ปไซต์
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยแยกเป็นงานย่อย
คือ งานเลขานุการ งานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียน
และประมวลผล และงานเทคโนโลสารสนเทศ เพื่อให้ง่ายและ
สะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้กาหนดผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินงานของหน่วยงานและเผยแพร่โครงสร้างการดาเนินงาน
ดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการกาหนดระยะเวลาในการ
กากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน
4. กาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือเพิ่มช่องทางการให้
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้ข้อมูล หรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตามความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
พัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรให้มีความ
โปร่งใสและมีความเท่าเทียมกัน
1. จัดทากฎ ระเบียบ มารยาทในการเข้าใช้ – เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)
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จุดที่ควร
พัฒนา

มาตรการ/แนวทางเสริม
2. ประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ มารยาทในการเข้าใช้ – เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)
ให้แก่ผู้มาใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/ruanthaikpt
https://acc.kpru.ac.th/ftumsueum/
3. มีช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนามาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการดาเนินงานต่อไป รวมถึงมีการเปิดช่องทางในการ
สอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค
เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
1. หน่วยงานกาหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
1.1 งานที่ให้บริการแก่บุคลากรภายใน
1.2 งานที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอก
1.3 งานที่ให้บริการทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ผู้ขอใช้บริการประสานการขอใช้บริการในหน่วยงานตามความ
ต้องการ ดังผังองค์กรและงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. ระยะเวลาในการกากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากการ
ให้บริการทุก 3 เดือน เพื่อปรับปรุง พัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูลจัดทาแบบประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการสืบค้น ข้อมูลการ
ให้บริการต่างๆของหน่วยงานปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
นาผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการประจาปี
มาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ รวมถึงขั้นตอนการให้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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จุดที่ควร
พัฒนา

มาตรการ/แนวทางเสริม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. สถาบันวิจัยและพัฒนากาหนดประเด็นที่ต้องการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
3. กาหนดระยะเวลาในการกากับติดตามผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล
5. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใส โดยมีการให้บริการออนไลน์ให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการกับผู้ขอ
ใช้บริการได้รวดเร็วมากขึ้น ได้แก่
1.มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานสู่
สาธารณชนได้รับทราบ ดังนี้
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แหล่งข้อมูล

จุดเด่น

จุดที่ควร
พัฒนา

มาตรการ/แนวทางเสริม
ประเด็นหัวข้อการเผยแพร่
โครงสร้างองค์กร

ข้อย่อยในการเผยแพร่
โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ/งาน
โครงสร้างผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
ชื่อ – นามสกุลผู้บริหารและ
ช่องทางการติดต่อของ
หัวหน้าแต่ละคน
อานาจหน้าที่
ข้อมูลอานาจหน้าที่ของแต่ละ
กลุ่มงาน
แผนยุทธศาสตร์ของ
แผนกลยุทธ์ 5 ปี
หน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ของหน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่อยู่ไปรษณีย์
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
Q&A
กล่องข้อความถาม – ตอบ
Social Network
Facebook หน่วยงาน
แผนดาเนินงานประจาปี
แผนงาน/โครงการประจาปี
รายงานการกากับติดตามการ รายละเอียดความก้าวหน้า
ดาเนินงาน
การดาเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
คู่มือหรือมาตรฐานการ
คู่มือและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานหลักของบุคลากร
สายสนับสนุน
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จุดเด่น

จุดที่ควร
พัฒนา

มาตรการ/แนวทางเสริม
ประเด็นหัวข้อการเผยแพร่
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อย่อยในการเผยแพร่
ข้อมูลสถิติการให้บริการของ
หน่วยงานระยะเวลา 6 เดือน
และ 12 เดือน
ผลความพึงพอใจของ
ผลสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ ประจาปีและ
แนวทางการปรับปรุง
E - Service
ระบบบัญชีสามมิติ
ระบบแจ้งซ่อมฝ่ายอาคาร
ระบบการจัดสถานที่
ระบบสานักงานอัตโนมัติ
ระบบค้นหาห้องเรียน
ระบบพัฒนาบุคลากร
ระบบประเมินความพึงพอใจ
ระบบการขอใช้ห้องประชุม
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
พัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจาปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
และแบบฟอร์ม
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สายตรงผู้บริหาร
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มาตรการ/แนวทางเสริม
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินงานแต่ละประเด็นอย่างชัดเจนตามความเหมาะสมของแต่ละ
กลุ่มงานและตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ระยะเวลาในการกากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 3 เดือน
ผู้อานวยการกองกลาง มีการกากับติดตามผลการดาเนินงาน
รายไตรมาสและมีแผนการกากับติดตามการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
4. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีการให้ผู้ใช้ข้อมูลประเมิน
ความพึงพอใจบนเว็บไซต์ของหน่วยงานหลังจากเข้ามาขอใช้บริการ
ข้อมูลในทันที
5. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
ดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา การให้บริการอยู่เสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
2. ระยะเวลาในการกากับติดตามผู้บริหารต้องตรวจสอบทุก 1 เดือน
3. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ข้อมูล
4. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
1. ประชุมคณะกรรมการสานักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อทา
ประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานสานักประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีความโปร่งใส
2. นาประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานสานักประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีความโปร่งใส เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สานักประกันคุณภาพการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
พิจารณา
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3. เผยแพร่ประกาศไปยังบุคลากรสานักประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกคนเป็นลายลักษณ์อักษร
4. เผยแพร่ประกาศให้แก่บุคคลทั่วไปรับทราบผ่านเว็บไซต์ของ
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานผ่านวารสาร
สานักประกันคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณะชน
4. การ
มหาวิทยาลัยมีการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
เผยแพร่
ของหน่วยงานที่หลากหลาย ได้แก่
ข้อมูลของ
1. มีเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น
หน่วยงาน
ทวิตเตอร์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาและนักเรียนมากขึ้น อาทิ
มีช่องทางที่ การทวิตข้อความข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี
หลากหลาย ลิงค์เว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยประกับข่าวสารในการเผยแพร่ทุกครั้ง
(นามาจากผล เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมพิเศษ (Event)
การประเมิน
2. กิจกรรมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live อย่างต่อเนื่อง
ที่ได้คะแนน ครอบคลุมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
79.99)
3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดสอดผ่าน Facebook Live แฟนเพจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อย่างต่อเนื่อง โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ คณะ ศูนย์
สานัก ในการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

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

