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แนวทางแก้ไข และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ระดับส านักงานอธิการบดี 

 

ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา หลักฐาน 

กองนโยบายและ
แผน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
กระบวนการพัฒนา
แผน 

ใช้แนวทางการจัดการ
ความรู้ ในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุคลากร โดย
ใช้ช่องทางต่าง ๆ อาทิ 
social media 

แผนด าเนินการ :   
1. จัดท าบันทึกเรื่องเล่าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการความรู้ของกอง
นโยบายและแผน 
 2. เผยแพร่เอกสารแผนยุทธศาสตร์ และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับด้านยุทธศาสตร์ที่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
กองนโยบายและแผน 
 3. จัดประชุมเพ่ือถ่ายทอดนโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ, ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯประจ าปี 
 

KPI :   
1. จ านวนบันทึกเรื่องเล่าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 3 เรื่อง 
2. มีการเผยแพร่เอกสารด้านแผนยุทธศาสตร์ลง
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน อย่างน้อย 3 เรื่อง 
3. การจัดประชุมเพ่ือถ่ายทอดนโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ, ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

ต่อเนื่อง 

ตลอดปี
56-57 

ต่อเนื่อง 

ตลอดปี
56-57 

ตุลาคม 
2556 

1. บันทึกเรื่องเล่าในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
แผน บนเว็บไซต์กองนโยบาย
และแผน 

2. เอกสารด้านแผนยุทธศาสตร์ 
อาทิ แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
รายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับด้านแผน
ยุทธศาสตร์ ฯลฯ 

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ประชุม อาท ิหนังสือเชิญ
ประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม 
ใบลงลายมือช่ือผู้เข้าร่วม
ประชุม ฯลฯ 
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แนวทางแก้ไข และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ระดับส านักงานอธิการบดี  (ต่อ) 

 

ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา หลักฐาน 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  
ระดับความส าเร็จ
ของการปฏิบัติตาม
ภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัด
ส านักงาน
อธิการบดี 

ทบทวนการก าหนด
ตัวชี้วัดที่วัดผลการ
ด าเนินงานตามงานในแต่
ละหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ให้
เกิดตัวชี้วัดที่สามารถ
วัดผลงาน ทั้ง input 
process และ 
output/outcome หรือ 
impact และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน (ความ
ยากง่าย) และ 
output/outcome ต้อง
เป็นผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานนั้น ๆ มิใช่ผล
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยที่เกิดจาก
การบูรณาการหลาย
หน่วยงานร่วมกัน 

แผนด าเนินการ :      

1. จัดท าคู่มือ/แนวทางการจัดท าตัวบ่งชี้ เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน ในเรื่องของความยาก
ง่าย และให้เกิดตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดผลงานทั้ง input 
process และ output/outcome หรือ impact 

2. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนการก าหนดตัวบ่งชี้ที่วัดผลการ
ด าเนินงานในแต่ละหน่วยงาน 
3. จัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และ
เกณฑ์การประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของ
องค์กร : ส านักงานอธิการบดี 

KPI :   
1. คู่มือ/แนวทางการจัดท าตัวบ่งชี้  เ พ่ือให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน จ านวน 1 เล่ม 
2. การจัดประชุมเพ่ือทบทวนการก าหนดตัวบ่งชี้ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. จัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และ
เกณฑ์การประเมิน จ านวน 1 ครั้ง 

 

ก.ย. - ก.พ. 
57 

 

 

ต.ค. - ก.พ. 
57 
 

ก.พ. 57 

1. คู่มือ/แนวทางการ
จัดท าตัวบ่งชี้ของ
ส านักงานอธิการบดี 

2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ครั้งที่   
/2556 

3. รายงานประเมินผล
โครงการฯ ปีพ.ศ.2557 
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แนวทางแก้ไข และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ระดับส านักงานอธิการบดี  (ต่อ) 

องค์ประกอบที่ ๕ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน 
ควรน ำผลกำร
ประเมินควำม  พึง
พอใจมำใช้เป็น
ข้อมูลใน  กำร
พัฒนำกำร
ให้บริกำร อย่ำงเป็น
รูปธรรม 

ส านักงานอธิการบดี 
แผนการด าเนินการ :  
   1. จัดประชุมย่อยภำยในหน่วยงำน เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์
พัฒนำกำรบริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยเน้นใน
เรื่องกำรบริกำรเอกสำร 
   2. จัดท ำเอกสำรแนะน ำกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
KPI :  
   1. กำรประชุมย่อยภำยในหน่วยงำน 
   2. จัดท ำเอกสำรแนะน ำกำรให้บริกำร จ ำนวน ๑ เรื่อง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
- หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
 
 
- หัวหน้ำงำนทุกงำน 
 
 
 

 
 
- ตุลำคม ๒๕๕๖ 
 
 
- ภำยในเดือน
กุมภำพันธ์ 25๕๗ 
 
 

 
 
- รำยงำนกำรประชุม 
 
 
- เอกสำรแนะน ำกำรให้บริกำร 

 กองกลาง 
แผนการด าเนินการ :   
   1. มีกำรแจ้งผลกำรประเมินให้บุคลำกรในกองกลำง
รับทรำบ และร่วมกันวิเครำะห์เพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำร  
โดยเน้นกำรพัฒนำในเรื่องกำรบริกำรเอกสำร เช่น แผ่นพับ  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  2. จัดสภำพแวดล้อมภำยในหน่วยงำนให้สะอำดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยพร้อมหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น
เก้ำอ้ีนั่งส ำหรับผู้มำติดต่องำน/เอกสำรแนะน ำในกำรให้บริกำร 
  3. จัดท ำแผ่นพับแนะน ำส ำหรับผู้ใช้บริกำร 

ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
 
- หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
 
  
 
- หัวหน้ำงำนทุกงำน 
 
 
- หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 

 
 
- ธันวำคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
- ปีงบประมำณ 
2557 
 
- จัดท ำให้เสร็จ
ภำยในเดือน
มกรำคม ๒๕๕๗ 

 
 
- รำยงำนกำรประชุมที่วิเครำะห์เพื่อ
พัฒนำกำรให้บริกำร 
 
 
- มุมส ำหรับผู้มำติดต่องำน และ
เอกสำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรให้บริกำร 
- จ ำนวนแผ่นพับที่เผยแพร่จ ำนวน  
1 เรื่อง 
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แนวทางแก้ไข และการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีระดับส านักงานอธิการบดี (ต่อ) 

องค์ประกอบที่ ๕ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน 
ควรน ำผลกำร
ประเมินควำมพึง
พอใจมำใช้เป็นข้อมูล
ใน  กำรพัฒนำกำร
ให้บริกำร อย่ำงเป็น
รูปธรรม (ต่อ) 

กองกลาง (ต่อ) 
KPI  :   
   ๑. กำรประชุมกองกลำง เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์กำร
พัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   2. มุมส ำหรับผู้มำติดต่องำน 1 มุม 
   3. จัดท ำแผ่นพับแนะน ำส ำหรับผู้ใช้บริกำรจ ำนวน ๑ เรื่อง 

  
 

 

 กองคลัง 
แผนการด าเนินการ :  
  1. มีกำรประชุมบุคลำกรภำยในกองคลัง เพื่อวิเครำะห์
ผลกำรประเมินในแต่ละด้ำน โดยน ำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะมำพิจำรณำร่วมกันมีแนวทำงแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนำกำรให้บริกำร  โดยสรุปดังนี้ 
  2. เผยแพร่น ำระเบียบกระทรวงกำรคลังและระเบียบ
เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยในเว็บไซตก์องคลัง 
  3. จัดโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ
บุคลำกรด้ำนกำรเงิน บัญชี พัสดุและบริหำรทรัพย์สิน
อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  4. สนับสนุนส่งเสริมบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบกำรเงิน บัญชี พัสดุที่หน่วยงำนภำยนอกจัด 
 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
 
- หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
 
 
 
- หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
 
- หัวหน้ำงำนทุกงำน 
 
 
- หัวหน้ำงำนทุกงำน 

 
 
- ตุลำคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
- ปีงบประมำณ 
2557 
- ด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในเดือน 
พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ 
- ปีงบประมำณ 
2557 

 
 
- รำยงำนกำรประชุม 
 
 
 
- เว็บไซตก์องคลัง 
 
- รำยงำนสรุปผลโครงกำร 
 
 
- รำยงำนผลกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
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แนวทางแก้ไข และการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีระดับส านักงานอธิการบดี (ต่อ) 

องค์ประกอบที่ ๕ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน 
ควรน ำผลกำร
ประเมินควำมพึง
พอใจมำใช้เป็นข้อมูล
ใน  กำรพัฒนำกำร
ให้บริกำร อย่ำงเป็น
รูปธรรม (ต่อ) 

กองคลัง (ต่อ) 
KPI :  
  1. กำรประชุมกองคลัง 
  2. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง และระเบียบเงินรำยได้   
ที่เผยแพร่ อย่ำงน้อยปีละ 6 เรื่อง 
  3. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร อย่ำงน้อย 100 คน 
  4. บุคลำกรเข้ำร่วมอบรม อย่ำงน้อยปีละ 3 ครั้ง 

   

 กองนโยบายและแผน 
แผนการด าเนินการ :  
  1. มีกำรแจ้งผลกำรประเมินให้บุคลำกรในที่ประชุม
รับทรำบและร่วมกันวิเครำะห์ เพื่อพัฒนำกำรให้บริกำร 
โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำ เช่น 
  2. กำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
  3. จัดสภำพแวดล้อมภำยในหน่วยงำนให้สะอำดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยพร้อมจัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น   
กิจกรรม 5ส และมุมหนังสือ  

ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
 
- หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
 
 
- หัวหน้ำงำนทุกงำน 
 
- หัวหน้ำงำนทุกงำน 

 
 
- กรกฎำคม    
25๕๖ 
 
- ปีงบประมำณ 
2557 
- ปีงบประมำณ 
2557 

 
 
- รำยงำนกำรประชุมที่เก่ียวกับกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ 
 
- องค์ควำมรู้ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 
- รำยงำนผลตรวจ 5ส  
- ภำพกิจกรรม 5ส บนเว็บไซต์กอง
นโยบำยและแผน 
- มุมหนังสือของกองนโยบำยและ
แผน 
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แนวทางแก้ไข และการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีระดับส านักงานอธิการบดี (ต่อ) 
องค์ประกอบที่ ๕ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน 

ควรน ำผลกำรประเมิน
ควำม  พึงพอใจมำใช้
เป็นข้อมูลใน  กำร
พัฒนำกำรให้บริกำร 
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
(ต่อ) 

กองกองนโยบายและแผน (ต่อ) 
KPI :  
   1. กำรประชุมกองนโยบำยและแผนที่ร่วมกันวิเครำะห์ อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
   2. จ ำนวนองค์ควำมรู้ อย่ำงน้อยปีละ 6 เรื่อง 
   3. กิจกรรม 5ส ปีละ 4 ครั้ง 

   

 กองบริหารงานบุคคล 
แผนการด าเนินการ :  
   1. จัดประชุมหัวหน้ำงำน เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์ผลกำรประเมินใน
แต่ละด้ำนและจัดท ำแนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร 
   2. จัดท ำแผ่นพับเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ให้แก่ผู้รับบริกำรในภำระงำนที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล 
   3. มีกำรเผยแพร่ ข้อบังคับ ประกำศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลทำงเว็บไซต์ 
   4. ด ำเนินกำรกิจกรรม 5ส ของกองบริหำรงำนบุคคล 
KPI :  
   1.  กำรประชุมหัวหน้ำงำนกองบริหำรงำนบุคคล 
   2.  จ ำนวนแผ่นพับที่เผยแพร่ อย่ำงน้อย 7 เรื่อง 
   3.  ข้อบังคับ ประกำศ และระเบียบทุกฉบับที่เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์ 
   4.  ผลกำรตรวจ 5 ส อย่ำงน้อย 4 ครั้งต่อปี 

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
 
- หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
 
 
- หัวหน้ำงำนทุกงำน 
 
 
- หัวหน้ำงำนทุกงำน 
 
- หัวหน้ำงำนทุกงำน 
 
 

 
 
- ตุลำคม 2556 
 
 
- ด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในเดือน
ธันวำคม 2556 
- ปีงบประมำณ 
2557 
- ปีงบประมำณ 
2557 

 
 
- รำยงำนกำรประชุม
หัวหน้ำงำน 
 
- จ ำนวนแผ่นพับที่
เผยแพร่  
อย่ำงน้อย 7 เรื่อง 
- เว็บไซต์กองบริหำรงำน
บุคคล 
- รำยงำนกำรประชุมกอง
บริหำรงำนบุคคล 
- รำยงำนผลกำรตรวจ 5ส 
- ภำพกิจกรรม 5ส  
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แนวทางแก้ไข และการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีระดับส านักงานอธิการบดี (ต่อ) 
องค์ประกอบที่ ๕ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน 

ควรน ำผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจมำใช้
เป็นข้อมูลใน  กำร
พัฒนำกำรให้บริกำร 
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
(ตอ่) 

กองพัฒนานักศึกษา 
แผนการด าเนินการ :  
  1. ให้แต่ละงำน จัดท ำแผ่นพับเผยแพร่แนะน ำงำนด้ำน
กิจกรรมนักศึกษำให้ผู้ที่มำรับบริกำรงำนด้ำนกิจกำร
นักศึกษำ  
  2. ประชำสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษำท่ีได้ด ำเนินกำรแล้ว 
ผ่ำนช่องทำง อย่ำงน้อย 3 ช่องทำง ได้แก่ วำรสำร     
ข่ำวมหำวิทยำลัย และเว็บไซต์   
KPI :  
   1. จ ำนวนเรื่องท่ีเผยแพร่ แนะน ำงำนด้ำนกิจกำร
นักศึกษำ อย่ำงน้อย 6 เรื่อง 
   2. ช่องทำงประชำสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษำ อย่ำงน้อย 
3 ช่องทำง  

ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
 
- หัวหน้ำงำนทุกงำน 
 
 
- หัวหน้ำงำนทุกงำน 

 
 
- ด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในเดือน
ธันวำคม 2556 
- ปีงบประมำณ 
2557 

 
 
- แผ่นพับแนะน ำงำนกิจกรรม
นักศึกษำ จ ำนวน 6 เรื่อง 
 
- ภำพถ่ำยกิจกรรมนักศึกษำทั้ง 
3 ช่องทำง 
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แนวทางแก้ไข และการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีระดับส านักงานอธิการบดี (ต่อ) 

องค์ประกอบที่ ๕ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน 
ควรน ำผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจมำใช้เป็น
ข้อมูลในกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรอย่ำงเป็น
รูปธรรม (ต่อ) 

กองวิเทศสัมพันธ์ 
แผนการด าเนินการ :  
  1. ประชุมหำรือภำยในหน่วยงำน เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำน และหำ
แนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร 
  2. จัดท ำเอกสำรขั้นตอนกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำน โดยเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของกอง
วิเทศสัมพันธ์   
KPI :  
   1. กำรประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ 
   2. เอกสำรขั้นตอนกำรท ำงำนที่เผยแพร่ทำงเว็บไซต์
อย่ำงน้อย 3 เรื่อง 

ผู้อ ำนวยกำรกองวิเทศ
สัมพันธ์ 
- หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
 
 
- หัวหน้ำงำนทุกงำน 

 
 
- มิถุนำยน ๒๕๕๖ 
 
 
- ปีงบประมำณ 
2557 

 
 
- รำยงำนกำรประชุม 
 
 
- เอกสำรขั้นตอนกำรท ำงำนอย่ำง
น้อย 3 เรื่อง  
- เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ 
 

 กองประชาสัมพันธ์ 
แผนการด าเนินการ :  
  1. ด ำเนินกำรในกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย โดยได้เพ่ิม
ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร ได้แก่ กำรแจ้ง e-mail ของกอง
ประชำสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงำนได้รับทรำบ เพ่ือควำม
สะดวกของกำรสอบถำมข้อมูล กำรส่งข่ำวสำร 
  2. โครงกำรพัฒนำประสิทธิกำรภำพกำรสื่อสำรงำน
ได้ผลคนถูกใจ เป็นกำรจัดอบรมเกี่ยวกับกำรให้บริกำรที่มี
ประสิทธิภำพ 

ผู้อ ำนวยกำรกอง
ประชำสัมพันธ์ 
 
- หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
 
 
 
- หัวหน้ำงำนทุกงำน 

 
 
- ตั้งแต่
ปีงบประมำณ  
2557 เป็นต้นไป 
 
- เมษำยน 2557 
 
  

 
 
- บันทึกแจ้งกำรใช้ส่งข้อมูลผ่ำน     
e-mail ที่ ศธ 0581.20/611     
ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2556 
 
- แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
2557 ของกองประชำสัมพันธ์ 
- รำยงำนสรุปผลโครงกำร 
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แนวทางแก้ไข และการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีระดับส านักงานอธิการบดี (ต่อ) 

องค์ประกอบที่ ๕ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน 
ควรน ำผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจมำใช้
เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำกำรให้บริกำร 
อย่ำงเป็นรูปธรรม ต่อ) 

กองประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 
KPI :  
   1. 1 ช่องทำง 
   2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 30 คน 

   

 กองศิลปวัฒนธรรม 
แผนการด าเนินการ :  
  1. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมของหน่วยงำน โดยมี
บุคลำกรที่รับผิดชอบงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในแต่ละงำน
เข้ำร่วมประชุมเพ่ือก ำหนดในส่วนที่ต้องปรับปรุงร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชำ ในด้ำนกำรตอบปัญหำ/  ค ำชี้แจง/และกำรให้
ค ำปรึกษำ 
  2. จัดกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ในด้ำนเทคโนโลยี เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งกำรอบรมกำรท ำเว็บไซต์ของกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีศักยภำพดีขึ้น และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ หลำกหลำยขึ้น 
KPI :  
   1. จ ำนวนรำยงำนกำรประชุมบุคลำกรกองศิลปวัฒนธรรมที่
ร่วมกันวิเครำะห์ 
   2. จ ำนวนกิจกรรมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้/กำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยเพิ่มขึ้น 

ผู้อ ำนวยกำรกองศิลปวัฒนธรรม 
 
- หัวหน้ำงำนทุกงำน 
 
 
 
 
- หัวหน้ำงำนเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
- ตุลำคม 2556-
กันยำยน 2557 
 
 
 
- เมษำยน 2556-
พฤษภำคม 2557 

 
 
- รำยงำนกำรประชุม 
 
  
 
 
- CD File กิจกรรมกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
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แนวทางแก้ไข และการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีระดับส านักงานอธิการบดี (ต่อ) 

องค์ประกอบที่ ๕ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน 
ควรน ำผลกำรประเมิน
ควำม  พึงพอใจมำใช้เป็น
ข้อมูลใน  กำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรอย่ำงเป็น
รูปธรรม (ต่อ) 

ส านักประกันคุณภาพ 
แผนการด าเนินการ :  
   1. จัดพื้นที่/มุมเผยแพร่ส ำหรับให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกบังำนประกันคุณภำพ ทั้งภำยในและภำยนอก 
KPI :  
   1. พ้ืนที่/มุมส ำหรับให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรจ ำนวน 1 
มุม   

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ 
 
- หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
 

 
 
- เดือนธันวำคม 

 
 
- เอกสำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับงำนประกัน
คุณภำพ 

 
 


