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ประวัติความเปนมา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนหนวยงาน ตามโครงสรางการบริหารงาน
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีประวัติความเปนมา ดังนี้
พ.ศ.๒๕๐๑ กระทรวงวั ฒ นธรรมและสภาวัฒ นธรรมถูกยุบ ลง กองวัฒ นธรรมโอนไปสังกัดสํานั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอมาในป พ.ศ.๒๕๑๕ กองวัฒนธรรมไดโอนไปสังกัดกรมการศาสนา กรมการศาสนาจึง
ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหแกสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่ดําเนินกิจกรรมดานวัฒนธรรมไทย ในนามหนวย
ประเคราะหศูนยชุมชนสงเสริมวัฒ นธรรมไทย ซึ่งวิทยาลัยครูนครสวรรคไดรับ งบประมาณสวนนี้ดวย และไดตั้ง
คณะกรรมการหนวยประเคราะหศูนยชุมชนสงเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรคขึ้น มีอธิการวิทยาลัยครู
นครสวรรคเปนประธาน ดําเนินงานจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๐ เปนตนมา
ปรากฏความตามคํานําหนังสือรายงานกิจกรรมของหนวยประเคราะหฯ ๒๕๒๐ วา
“หนวยประเคราะหศูนยชุมชนสงเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรค ไดรับเงินอุดหนุนจากกอง
วัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําโครงการตาง ๆ ขึ้นเพื่อศึกษาคนควา สงเสริมและเผยแพร
วัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีประจําทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง
เปนการรักษาศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกที่มีคายิ่งของไทยไวใหสืบทอดถึงอนุชนรุนหลังตอไป”
พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบั ญญัติสํ านั กงานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแหงชาติ มีฐานะเทียบเทากรม สังกั ด
กระทรวงศึ กษาธิการ สงผลให มีคณะกรรมการวัฒ นธรรมแหงชาติ ศูน ยวัฒ นธรรมและศูน ยวัฒ นธรรมพื้น บาน
แหงชาติเกิดขึ้น
พ.ศ.๒๕๒๓ มีการประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูนยสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ออก
ตามพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ๒๕๒๒ หนวยประเคราะหศูนยชุมชน สงเสริม
วัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรคจึงเปลี่ยนเปนศูนยสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
พ.ศ.๒๕๒๔ ไดมีการเปลี่ยนชื่อจากเดิม ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค เปนศูนยศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค

๒
พ.ศ.๒๕๒๗ มี การประกาศใช พระราชบัญ ญั ติวิทยาลัย ครู ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๒๗ ในประกาศฉบั บ นี้
กํ าหนดให มีการแบ งส ว นราชการในวิ ทยาลั ย ครูชัดเจนขึ้น ซึ่งประกอบดว ย คณะวิช า ศูน ย และสํานั ก มีฐ านะ
เทียบเทากัน ไดแก สํานักกิจการนักศึกษา สํานักวางแผนและพัฒนา ศูนยวิจัยและบริการ และศูนยศิลปวัฒนธรรม
เนื่องจากในมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. วิทยาลัยครู ๒๕๑๖ ไดกําหนดบทบาทและภาระหนาที่ของวิทยาลัยครู
ไววา “วิทยาลัยครูมีหนาที่สอน และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทําการวิจัย สงเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะครู ทํานุ
บํ ารุ งวั ฒ นธรรม และให บ ริ ก ารวิ ช าการแก สั งคม” ดั งนั้ น ศู น ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จั งหวั ด นครสวรรค (หรื อ ศู น ย
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูนครสวรรค) จึงไดปฏิบัติหนาที่ใหครอบคลุมตามภาระงานดังกลาว
พ.ศ.๒๕๓๔ ไดมีการเปลี่ยนชื่อเรียกตําแหนงของผูบ ริหารในระดับ ศูน ยจากคําวา “หัวหนาศูนย” เป น
“ผูอํานวยการศูนย”
วัน ที่ ๑๔ กุ มภาพั น ธ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ ให เปลี่ย นชื่อ
“วิทยาลั ย ครู” เป น “สถาบั น ราชภั ฏ ” เพื่ อให สอดคลองกั บ ภาระงานที่ขยายตัว กวางขึ้ น และมี การประกาศใช
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ วิทยาลัยครูนครสวรรค จึงไดรับ การยกฐานะเปน “สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค”
พ.ศ.๒๕๔๒ ปรับ เปลี่ ย นโครงสรางการบริห ารงานของสถาบั น ราชภั ฏ นครสวรรค เพื่ อให เป น ไปตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ “ศูนยศิลปวัฒนธรรม” จึงเปลี่ยนเปน “สํานักศิลปวัฒนธรรม” และเรียก
ตําแหนงผูบริหารวา “ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม”
พ.ศ.๒๕๔๘ เปลี่ย นชื่อเรีย กจาก “สํานักศิล ปวัฒ นธรรม” เปน “สํา นัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม” ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.๒๕๔๘
ปจจุบัน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติจําแนก
ตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ดังนี้
๑. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน “สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” ไดรับจัดสรร
งบประมาณแผนดิน และงบเงินบํารุงการศึกษา แผนงาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม มีภาระงานหลัก ๕ กิจกรรม
ไดแก งานพัฒนาบุคลากร งานอนุรักษสงเสริมเผยแพรและนิทรรศการทางวัฒนธรรม งานศึกษาคนควาและวิจัยงาน
ทางดานวัฒนธรรม สงเสริมงานประเพณีทองถิ่น จัดดําเนินการหอวัฒนธรรม
๒. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน “ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด” ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินจากสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) แผนงานสงเสริม เผยแพร และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดสรร
ผานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประมาณปละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติเปนผู
กําหนดภาระงาน และ กิจกรรมใหเปนรายป
๓. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ในฐานะเป น “หน ว ยอนุ รั ก ษ สิ่ งแวดล อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท อ งถิ่ น จั งหวั ด
นครสวรรค ” ได รั บ งบประมาณแผ น ดิ น จั ด สรรโดยสํ า นั ก งานนโยบายและแผนสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภาระงานทั้งสิ้น ๔ แผนงาน ไดแก
แผนงานที่ ๑ : การจัดตั้งหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น
แผนงานที่ ๒ : การประกาศเขตอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
แผนงานที่ ๓ : การอบรมสัมมนา เผยแพรความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
แผนงานที่ ๔ : การจัดตั้งศูนยรวบรวมขอมูลเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและแหลง
ชุมชนโบราณ

๓
หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
จั งหวั ด นครสวรรค มี บ ทบาทและความสํ าคัญ ทั้ งในฐานะที่ เป น แหล งชุ ม ชนโบราณแหลงวัฒ นธรรม
การละเลนพื้นบาน แหลงศิลปหัตถกรรม และแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ แตยังขาดศูนยกลางที่จะประชาสัมพันธ
เรื่องราวและบอกเลาถึงความสําคัญเหลานั้นใหเปนที่แพรหลายแมแตชาวจังหวัดนครสวรรคเองใหไดรับรู ดวยเหตุนี้
คณะอนุกรรมการวัฒนธรรรมจังหวัดนครสวรรคจึงมีมติใหจัดตั้งหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคขึ้นในบริเวณเนื้อที่
ประมาณ ๕ ไร ดานหนาสถาบันราชภัฏนครสวรรคโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่อเปนศูนยขอมูลดานประวัติศาสตร โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค ซึ่ง
สามารถใหบริการการศึกษา คนควา วิจัย เรื่องราวของจังหวัดนครสวรรค ในดานตางๆ ไดเปนอยางดีอันจะเปนการ
อนุรักษและเผยแพรเรื่องราวของทองถิ่น
๒. เพื่ อเป น ศูน ยขอมู ลการท องเที่ ยวของจังหวัดนครสวรรค ทําหนาที่ ในการประชาสัมพัน ธ แหล ง
ทองเที่ยวและสถานที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรคแกนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการ
๓. เพื่อเปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ การแสดงและกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะ
เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นแลวยังเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรคอีกแหงหนึ่งดวย
สถาบัน ราชภั ฏ นครสวรรคในขณะนั้ น ได รั บ งบประมาณ ๘ ลานบาท จากการท องเที่ย วแห งประเทศไทย เพื่ อ
จั ด สร า งหอวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นครสวรรค เพื่ อ เป น อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ อาคารนี้จึง
เป น ศูน ยรวมจิตใจของพสกนิ กรชาวนครสวรรค ดวย พรอมกันนี้ได ขอพระราชทานกราบบั งคมทู ลอัญ เชิญ เสด็ จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปดหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค และทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการพัฒนาการ ของวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค ในวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๓๕ หอวัฒนธรรมประกอบดวยหองตางๆ ดังนี้
๑. หองโสฬส ใชจัดนิทรรศการดานศิลปวัฒนธรรมระยะยาวหมุนเวียนไปตามเนื้อหาและวัตถุประสงค
ในรูปของศิลปวัตถุ ชิ้นสวนโบราณสถาน เครื่องมือเครื่องใชสมัยโบราณ ฯลฯ ทั้งที่พบในจังหวัดนครสวรรคและสวน
อื่นๆ ของประเทศไทย
๒. หองนิมมานนรดี ใชจัดนิทรรศการชั่วคราวเปนระยะๆ เกี่ยวกับสภาพแวดลอมตางๆ และดานการ
ทองเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค
๓. ห อ งประชุ ม บุ ญ ชู โรจนเสถี ย ร ใช สํ า หรั บ จั ด การแสดงการละเล น พื้ น บ า นฉายสไลด ท างด า น
ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ตลอดจนการประกวดกิจกรรม ดานศิลปวัฒนธรรมและการอบรมสัมมนา
๔. หองศูนยขอมูลทองถิ่น สําหรับใชบริการการศึกษา คนควา วิจัยเรื่องราว ของจังหวัดนครสวรรค ใน
ดานตางๆ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันในรูปของ เอกสารตํารา งานวิจัย สมุดขอย ใบลาน จดหมายเหตุ แผนที่ ภาพถาย
สไลด เทปบันทึกเสียง และวีดีโอเทป
๕. หองดุสิตา เปนหองที่ใชเปนที่ประทับของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ
ครั้งเสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธีเปดหอวัฒนธรรม
สวนภายนอกอาคารประกอบดวย ลานแสดงกลางแจงทางดานหนาของอาคารสําหรับจัดกิจกรรมหรือ
มหกรรมตางๆ ทางดานวัฒนธรรม เชน การแสดงดนตรี การละเลนพื้นบาน เปนตน

๔
ปรัชญา

อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และเผยแพร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา

วิสัยทัศน
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมา
ซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ

๑. บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการแกทองถิ่นและสังคมดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๔. พัฒนาแนวทางบริหารจัดการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๒. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อ
การเรียนรู และสรางสรรค
๓. มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะทาง
กายภาพ
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ

๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม
๑.๒ จัดบริการวิชาการโดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอก
๑.๓ รวบรวมองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลความรูดานศิลปะ
และวัฒนธรรม

๕
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน
เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๒.๑ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่เนนคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูการ
สรางธรรมนูญชีวิตของนักศึกษา
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติ
และนานาชาติ
๒.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๓. มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะทาง
กายภาพ
๓.๑ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดนครสวรรค
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอการทํางาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมในดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
๒. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาชาวบาน
๓. เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมในทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๔. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๖
แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริหารสํานัก

คณะกรรมการประจําสํานัก
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
• งานบริหารงานทั่วไป
• งานธุรการ – สารบรรณ
• งานการเงินและพัสดุ
• งานประกันคุณภาพ งานกพร.
• งานนโยบายและแผน
• งานประชาสัมพันธ
• งานประชุมและพิธีการ

กลุมงานสงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
• งานวันสําคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
• งานสงเสริมกิจการนักศึกษา
• งานเสริมสรางอัตลักษณดาน
วัฒนธรรมใหกับนักศึกษา
• งานอนุรักษ พัฒนา เผยแพร
ศิลปะการแสดง
• งานสราง ประสานงาน ทํากิจกรรม
รวมกันกับเครือขายดานวัฒนธรรม
• งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
• งานบริการวัฒนธรรมชุมชน ทองถิ่น
• งานสงเสริม สนับสนุนศักยภาพ
ศิลปนพื้นบานและปราชญทองถิ่น
• งานจัดทําเอกสารสื่อมัลติมีเดียดาน
ศิลปวัฒนธรรม
• งานจัดทําเอกสารแผนพับเผยแพร
ประชาสัมพันธ
• งานเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลและ
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
• งานจัดทําเอกสารเพื่อการเผยแพร
งานดานศิลปวัฒนธรรมและวารสาร
วัฒนธรรม
• งานศึกษารวบรวมขอมูลดานศาสนา
• งานเชื่อมความสัมพันธกับหนวยงาน
และวัฒนธรรม ๔ ภาค
• งานนําชมและบรรยายในหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค

หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น
• งานศึกษารวบรวม บันทึกขอมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น
• งานสงเสริมและสนับสนุนการ
แกปญหาการทําลาย
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมในทองถิ่น
• งานสงเสริม และสนับสนุนให
เกิดความรู ความเขาใจในเรื่อง
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมในทองถิ่น
• งานแหลงขอมูลทางวิชาการ ให
คําปรึกษาในการพิจารณา
โครงการพัฒนาตางๆ ในพื้นที่
แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม
เพื่อใหการพัฒนาดานตางๆไมมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
• งานจัดทําวารสารเผยแพรงาน
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น
• งานสนับสนุนในการเผยแพร
ขาวสารและผลงานการอนุรักษ
ฯ ผานระบบสารสนเทศ

กลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
• จัดทําระบบฐานขอมูลฐาน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการสืบคน
และการบริการผานระบบ
สารสนเทศ
• งานดูแลและปรับปรุงขอมูล
ดานศิลปวัฒนธรรมที่นําเสนอ
ผานระบบสารสนเทศให
ทันสมัยเปนปจจุบัน
• งานสํารวจ วิจัย และติดตาม
ผลงานวิจัยดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
• งานรวบรวมและบันทึกงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีอยูในสํานักฯ และ
ที่ไดรับจากหนวยงานอื่น
• งานจัดการประชุม อบรม
สัมมนา ศิลปะและวัฒนธรรมใน
รูปแบบตางๆ

๗
ขอมูล บุคลากร และเจาหนาที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม มีผูบริหารทั้งสิ้น ๕ คน หัวหน างาน ๓ คน และเจาหน าที่ป ฏิบัติงาน ๖ คน
รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน โดยจําแนกไดดังนี้
๑. อาจารย ขาราชการ (สายวิชาการ)
๔
คน
๒. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
๓
คน
๓. ขาราชการ (สายสนับสนุน)
๑
คน
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
๔
คน
๕. พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)
๑
คน
๖. ลูกจางชั่วคราว (สายสนับสนุน)
๑
คน
บุคลากรในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการบริหาร
๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
๒. อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม
๓. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร
๔. อาจารยอนุสรณ สินสะอาด
๕. นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

หัวหนากลุมงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
หัวหนากลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
๒. ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
หัวหนากลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
๓. อาจารยพัทธดนย สนธิรักษ
หัวหนากลุมงานสงเสริมและเผยแพรศิลปะและ วัฒนธรรม
๔. อาจารยอนุสรณ สินสะอาด
หัวหนาหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ ศิลปกรรม
ทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
เจาหนาที่ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. นายปริญญา จั่นเจริญ
นักวิชาการศึกษา
๒. นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา
๓. นางชอลัดดา คันธชิต
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๔. นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ
นักวิจัย
๕. นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๖. นางศุภลักษณ ใจเยี่ยม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

๘

การใหบริการ
ความหมาย
การบริการ หมายถึง ความพยายามในการใชความรู ความสามารถ ทักษะ และความกระตือรือรนของผู
ให บ ริ ก ารในการนํ า เสนอการบริ ก ารให แ ก ผู รั บ บริก ารด ว ยความเต็ ม ใจ จริงใจ และให เกี ย รติ เพื่ อ ให ส ามารถ
ตอบสนองตอความตองการและความคาดหวัง รวมทั้งเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูรับบริการ
คุณภาพงานบริการ หมายถึง ประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการดําเนินงานตามมาตรฐานและมีความ
สม่ําเสมอ ในการตอบสนองตามความตองการจําเปน และความคาดหวังของผูรับบริการ สรางความพึงพอใจใหกับ
ผูรับบริการเมื่อไดรับการบริการ
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจของผูรับบริการที่มาติดตอกับสํานักงานตอกิจกรรมหนึ่ง
ซึ่งสะท อนใหเห็ นถึงประสิทธิภ าพของกิจกรรมนั้น ๆ ระดับความพึงพอใจของบุคคลมีความสุข ชอบใจ พอใจ จะ
เกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลนั้นไดรับการตอบสนอง
ผูรับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่บุคลากร และประชาชนทั่วไป
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการเปนการมุงไปสูการยกระดับคุณภาพการใหบริการตามแนวคิดการบริหาร
คุณภาพโดยรวม (TQM) มีหลักการดังนี้
๑) ผูรับบริการสําคัญที่สุด (customer focus) เพราะผูรับบริการเปนเปาหมายที่สําคัญของงานบริการของ
สํานักงาน ซึ่งคุณภาพงานบริหารอยูที่ความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
๒) มีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision) เปนการรวมพลังเพื่อการสรางสรรคใหผูรับบริการและผูบริการมี
สวนรวมในการกําหนดเปาหมายรวมกัน และมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนไปสูเปาหมายดังกลาว
๓) ทีมงานสัมพัน ธ (teamwork & empowerment) ทุกคนตองทํ างานเปนทีมผูปฏิ บัติงานจะตองไดรับ
การเสริมพลังดวยการฝกอบรมขอมูลและโอกาส เพื่อใหนําศักยภาพของตนมาใชอยางเต็มที่
๔) มุงมั่นกระบวนการ (process focus) เปนการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหกระชับ งาย ในการปฏิบัติ
เปนการสรางระบบเพื่อปกปองคุมครองใหผูปฏิบัติงานทํางานไดดีที่สุด
๕) มีกระบวนการแกปญหา (problem solving process) เปนการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใช
ปรับปรุงกระบวนการ เริ่มดวยการวิเคราะหสภาพปญหา การทดสอบทางเลือกและนํามาปฏิบัติเปนมาตรฐาน
๖) ผูนําใหการสนับสนุน (leadership support) ผูนํามีบทบาทสําคัญในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงผูนํา
ทุกระดับเปลี่ยนบทบาทจากผูควบคุมและสั่งการเปนโคช
๗) พัฒนาไมหยุดยั้ง (continuous improvement) มองหาโอกาสพัฒนาอยางตอเนื่องการพัฒนาคุณภาพ
การบริการของสํานักงาน จึงเปนสิ่งสําคัญที่เปนตัวแปรตามระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ถาสํานักงานไดมีการ
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีคุณภาพดวยกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการทํางาน
ลดลง สามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วขึ้นและลดคาใชจาย เมื่อปฏิบัติแลวมีประสิทธิภาพจนเกิดเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ปรับปรุงกระบวนการใหบริการ ดังนี้
๑. วิเคราะหกระบวนการใหบริการขอมูล เพื่อนํามาพิจารณาจัดทําขอเสนอในการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน
๒. จัดทํามาตรการที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหไดมาตรฐานที่กําหนด

๙
๓. รับฟงความคิดเห็น/ระดมสมองจากผูที่เกี่ยวของ
๔. ผลักดันการพัฒนางานบริการสูความสําเร็จ
๕. พิจารณาปรับปรุงแกไขงานบริการใหเหมาะสม
ศึกษาวิเคราะหสภาพการปฏิบัติงานในอดีตและปญหาที่เกิดขึ้น
ศึกษาวิเคราะหกระบวนการที่ไดคัดเลือกวามีการปฏิบัติงานหรือการใหบริการผูรับบริการเปนอยางไร เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริการ ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
๑. สํ ารวจสภาพป จ จุ บั น ของการปฏิ บั ติ งาน การวิเคราะห ส ภาพการทํ างานในป จ จุ บั น ของสํ านั ก งาน
สามารถชวยคนหาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาหรือความลาชาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความไมพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอการไดรับบริการได โดยการเก็บขอมูลมาวินิจฉัยปญหา ซึ่งขอมูลนี้อาจมาจากความตองการของผูรับบริการหรือ
ความคาดหวังของผูรับบริการหรือจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน จากนั้นหาจุดที่ควรปรับปรุงซึ่งสามารถ
ศึกษาไดจากการจัดทําแผนผังการไหลของงานในกระบวนการใหมีการแยกแยะขั้นตอนการทํางานยอยๆ ที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการทํางาน และสามารถวิเคราะห ห าวาขั้ น ตอนใดเป น ขั้น ตอนที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และขั้นตอนใด
กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม เพื่อนํามากําหนดแนวทางในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามมารฐานตอไป
๒. วิเคราะหหาสาเหตุ เปนการวิเคราะหหาเพื่อพิจารณาวามีเวลาสูญเสียเกิดขึ้นในขั้นตอนใด ซึ่งอาจจะนํา
เทคนิคการวิเคราะหแบบผังกางปลามาวิเคราะหหาสาเหตุเริ่มตนของปญหา ซึ่งผลที่ไดจะเปนขอมูลเบื้องตนที่มีการ
จัดลําดับความสําคัญของปญหาวามีความจําเปนเรงดวนหรือมีความเสียหายรุนแรงอยางไร เพื่อนํามากําหนดขั้นตอน
การแกปญหา ตั้งเปาหมาย และขอบเขตในการปรับปรุงงานใหไดอยางชัดเจนตอไป
การดําเนินการปรับปรุงการบริการ
การไดมาซึ่งมาตรฐานการปฏิ บัติงานของสํานักงาน สิ่งหนึ่ งที่ ตองดําเนิ นการกอน คื อ การปรับปรุงให มี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารสํานักงานตองเห็นถึงความจําเปนเรงดวนที่ตองสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปรับปรุงอยาง
จริ ง จั ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ งภารกิ จ ในการให บ ริ ก าร ทั้ งนี้ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ให ก ารดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นแกผูรับบริการโดยสวนรวมจากการไดรับบริการ สําหรับ
การปรับปรุงมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
๑. กํ าหนดมาตรการ แนวทาง และแผนงานในการปรับ ปรุงงาน / แกไขปญ หาเป น การกําหนดวิธีการ
ปรับปรุง และเครื่องมือที่ใชในการปรับปรุงงาน ซึ่งอาจนาเทคนิคการปรับปรุงงานดังตอไปนี้มาใช คือ
๑.๑ เทคนิค PDCA PLAN การวางแผนรวมถึงการออกแบบกระบวนการ การเลือกตัววัด และ
การถายทอดเพื่อนาขอกําหนดไปปฏิบัติ DO ดําเนินการตามแผนที่วางไว CHECK การตรวจประเมิน ความกาวหนา
และการไดมาซึ่งความรูใหม โดยพิจารณาผลลัพธที่ไดทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ACT การปรับปรุง โดย
อาศัยผลของการตรวจประเมิน การเรียนรู ปจจัยนําเขาใหมๆ ขอกําหนดใหมๆ รวมถึงความตองการของผูรับบริการ
และโอกาสในการสรางนวัตกรรม
๑.๒ เทคนิคการตั้งคําถาม ๕ W – ๑H ( What ?, Why ?, Where ?, When ?, Who ?, How ?)
ซึ่ งเทคนิ ค นี้ ส ามารถนํ า ไปใช เพื่ อ วิ เคราะห ผ ลการปฏิ บั ติ งานในสภาพป จ จุ บั น และหาวิ ธีก ารปรับ ปรุงที่ ทํ าให
กระบวนการปฏิบัติงานเหลือแตขั้นตอนที่เกิดมูลคาเพิ่ม สามารถทํางานไดเสร็จทันเวลาและตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกได
๒. ตั้งเปาหมาย เปนการกําหนดเปาหมายการปรับปรุงงานที่ตองการ ซึ่งอาจกําหนดเปนคาดัชนีชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน (KPI) วามีคาเทาไรจึงเหมาะสม พรอมกับออกแบบฟอรมเก็บขอมูล เพื่อเปรียบเทียบประเมินผลตัวชี้วัด

๑๐
กอนดําเนินการและหลังดําเนินการ หรือการเปรียบเทียบ (Benchmark) กับองคกรอื่นในงานประเภทเดียว และ
พิจารณาวาถาจะทําใหดีควรตั้งเปาหมายไวที่ระดับใดจึงจะพอใจ
๓. วางแผนโครงการ และการดําเนินการตามแผนของโครงการที่วางไว เมื่อสํารวจสภาพปจจุบันของปญหา
และตั้งเปาหมายแลวจะสามารถวางแผนโครงการในการปรับปรุงงาน ซึ่งอาจจัดทําเปน Gantt Chart เพื่อใหทราบ
ถึงกิจกรรมการปรับปรุงงานโดยรวมทั้งหมดวาจะตองใชเวลาในการดําเนินงานนานเทาใด ซึ่งตองกําหนดกิจกรรม
ยอยและกําหนดระยะเวลาของแตละกิจกรรม รวมทั้งผูรับผิดชอบแตละงานใหชัดเจนดวย
๔. ลงมือปฏิบัติตามแผน และการตรวจสอบผลการปฏิบัติการ เปนการดําเนินการเพื่อทดลองปฏิบัติตาม
ขั้ น ตอน/วิ ธี ก ารใหม แล ว พิ จ ารณาว ามี แ นวโน ม ที่ จ ะทํ า ให บ รรลุ เป าหมายที่ ตั้ งไว ห รื อ ไม หากมี แ นวโน ม ที่ จ ะ
ดําเนินการไดก็เตรียมการกําหนดเปนมาตรฐานตอไป แตถามีแนวโนมวาจะไมบรรลุผลตามเปาหมายก็ตองกลับไปยัง
ขั้นตอนของการหาวิธีการปรับปรุงงานใหมในขอ (๓) อีกครั้ง
วิธีการใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจ
การใหบ ริการแกผูรับบริการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจนั้น จาเปนตองมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก
ผูรับบริการ ประกอบดวย ๓ องคประกอบหลัก คือ
ก. ดานบุคลากรผูใหบริการ
ผู ให บ ริ ก ารเป น ส ว นสํ าคั ญ ที่ สุ ด ที่ ส งผลต อ คุณ ภาพของการบริก าร เพราะผู ให บ ริ ก ารมี ป ฏิ สัม พั น ธ ต อ
ผูรับบริการโดยตรง ดังนั้นสํานักงานควรใหความสําคัญในการบริหารบุคลากรใหเปนผูที่มีลักษณะที่เหมาะสมในการ
ใหบริการ ดังนี้
๑. ทัศนคติที่ถูกตองในการใหบริการ
การบริการที่ ทําให ผูรั บ บริการประทั บ ใจนั้น ตองมาจากจิตใจและทัศนคติของผูใหบ ริการที่ตองรับ รูวา
ผูรับบริการคือจุดมุงหมายของการทํางานของตน ผูรับบริการเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดตองอํานวยความสะดวกและ
ชวยเหลือใหเต็มกําลังความสามารถ
แนวทางปฏิบัติ
ปลูกฝงวัฒนธรรมในสํานักงาน ใหตระหนักวาผูรับบริการเปนบุคคลที่สําคัญที่สุด
หัวหนางาน ตองตรวจตราการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการใหบริการอยางเขมงวด
ผูรับบริการประเมินการทํางานของเจาหนาที่ และผลของการประเมินเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาความดี
ความชอบ อบรมพัฒนาผูที่ไมสามารถบริการไดตามมาตรฐาน และหากไมสามารถปรับปรุงตนเองไดใหพิจารณายาย
ไปทางานในสวนสนับสนุนที่ไมตองติดตอกับผูรับบริการ
๒. ความมีมิตรไมตรี
การอํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการนั้น จะตองอยูบนพื้นฐานของความเปนมิตร ยิ้มแยมแจมใส เพราะ
ผูรับบริการเมื่อเขามายังสํานักงาน ยอมไมมีความคุนเคยหากไมมีผูใดเอาใจใส ก็จะเกิดความรูสึกเควงควางไมทราบ
วาตนควรจะติดตอกับผูใด ณ จุดใด ความมีมิตรไมตรีของผูใหบริการยอมทาใหผูรับบริการมีความอบอุนใจ
แนวทางปฏิบัติ
จัดใหมีพนักงานตอนรับ เชน เมื่อผูรับบริการมายังสานักงาน บุคลากรจะเดินมาถามถึงปญหาและความ
ตองการอธิบายถึงขั้นตอนการดําเนินงานใหเกิดความเขาใจพาผูรับบริการไปยังจุดเริ่มตนใหบริการในแตละกรณี
๓. ความรู
ผูใหบริการจะตองมีความรูในงานของตนอยางถองแท เพื่อที่จะใหบริการไดถูกตอง สามารถใชความรูที่มี
ชวยแกไขปญหาใหแกผูรับบริการได
แนวทางปฏิบัติ
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พัฒนาความรูใหบุคลากร จัดใหมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรอยางตอเนื่อง มีการทดสอบวัดผลวาบุคคล
มีความรูจริงในศาสตรที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ มีนโยบายใหการเลื่อนตําแหนงเปนไปเฉพาะในสายงานนั้น ๆ
ทาใหมีความชํานาญและรูลึกในงาน
๔. ความสุภาพ
ผูใหบริการควรมีกิริยามารยาท มีความสุภาพออนนอม ยกยองใหเกียรติผูรับบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ของผูใหบริการในดานนี้ อาจทําไดโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เนนใหเกิดความสุภาพและมนุษยสัมพันธ
๕. ความเต็มอกเต็มใจชวยเหลือ
การมีจิตใจใฝบริการ (Service Mind) ที่เต็มอกเต็มใจใหบริการเปนจิตวิญญาณของผูใหบริการที่ดี และชวย
ใหผูรับบริการรูสึกประทับใจเมื่อมารับบริการ
๖. ความเสมอภาคในการใหบริการ
ผูใหบริการตองมีความเสมอภาคในการใหบริการแกผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมวาผูรับบริการ
นั้นจะมีฐานะ ชาติตระกูล การศึกษา หรือสถานะทางสังคม ในระดับใด เจาหนาที่ในหนวยงานก็ควรที่จะใหบริการใน
มาตรฐานเดียวกันโดยไมมีความเหลื่อมลา
แนวทางปฏิบัติ
สร างมาตรฐานของกระบวนการให บ ริการ เช น ถอ ยคาที่ ใชพู ดกั บ ผู รับ บริก าร ให ทุ ก คนถือ ปฏิ บั ติ กั บ
ผูรับบริการทุกคนเหมือน ๆ กัน
ข. ดานสถานที่ การจัดสภาพแวดลอมเพื่ออานวยความสะดวก
การจัดใหมีสถานที่และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยใหผูรับบริการ
ไดรับความสะดวกสบาย
แนวทางปฏิบัติ
- จัดสถานที่ ภูมิทัศนและอุปกรณอานวยความสะดวก
จัดภูมิทัศนใหมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย มีความสวยงาม จัดใหมีที่นั่งอยางเพียงพอมี แผนผังจุด
บริการตามลาดับขั้นตอน / ปายชื่อหองจัดเตรียมวัสดุสานักงานที่จําเปน
- จัดทําศูนยความรูและคลังขอมูล
รวมเอกสารที่เปนขอมูลและองคความรูตาง ๆ ใหเปนระเบียบสะดวกแกการคนหาเพื่อใหสามารถใหบริการ
ไดอยางรวดเร็วจัดระเบียบใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรูตาง ๆ ไดงายและเอกสารไมสูญหาย
- ดานกระบวนการใหบริการ
กระบวนการใหบริการเปนสิ่งสําคัญที่สงผลตอคุณภาพบริการของสานักงานและการอํานวยความสะดวก
ให แ ก ผู รั บ บริ ก าร ดั งนั้ น กระบวนการในการให บ ริ ก ารจะต อ งเอื้ อ ให เกิ ด ความถู ก ต อ งแม น ยํ า รวดเร็ ว ทํ า ให
ผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการไดงาย มีความชัดเจนของขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการบริการที่สื่อใหผูรับบริการไดรับ
ทราบ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในดานตาง ๆ เพื่อปรับปรุง
บริการอยางเหมาะสม ดังนี้
๑.ความรวดเร็วในการใหบริการ
สิ่งที่ผูรับบริการตองการเมื่อมารับบริการคือ การไดรับบริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา ดังนั้นสานักงานจึงควร
คิดคนวิธีการลดขั้นตอนในการทํางาน เพื่อสามารถใหบริการไดรวดเร็วที่สุด
แนวทางปฏิบัติ
ลดขั้นตอนการใหบริการจัดใหมีผูใหบริการอยางเพียงพอวางผังการไหลเวียนของงานใหงาย งานไหลเวียน
เร็วไมมีจุดที่เปนคอขวด
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๒.ความถูกตองแมนยา
การอํานวยความสะดวกและแกปญหาใหแกผูรับบริการ นอกจากจะตองทําดวยความรวดเร็วแลวยังตองมี
ความถูกตอง แมนยําไมผิดพลาด
แนวทางปฏิบัติ
การปฏิบัติงานมีขั้นตอนเปนขอกําหนดที่ชัดเจน มีคูมือประกอบวาการทํางานแตละอยางตองใชเอกสาร
อะไรบาง การดําเนินงานมีขั้นตอนเปนลําดับอยางไร
มีกระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความถูกตอง
ใชระบบสารสนเทศชวยจัดการขอมูลและชวยเตือนเมื่อถึงกําหนดเวลา
มีการบันทึกวันและเวลาการรับคาขอและรับเรื่องทุกขั้นตอน
มีใบแสดงการรับคําขอใหกับผูยื่นคาขอและเวลาแลวเสร็จ(วันรับผลการพิจารณา)
๓. ความสามารถเขาถึงไดงาย
ความสามารถเขาถึงและใชบริการไดงายเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหผูรับบริการไดรับความสะดวกสบาย ดังนั้น
จุดที่ใหบริการควรจะมีการกระจายใหทั่วถึงหรือใหผูรับบริการสามารถใชบริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตได
๔. ความชัดเจนของขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการบริการ ณ จุดบริการ
ผูรับบริการจานวนมากมักจะไมมีความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการของสํานักงาน ตลอดจนไมทราบวา
ตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบางในการติดตอกับสํานักงาน ในกรณีตาง ๆ ดังนั้นการประชาสัมพันธและให
ขอมูลที่ชัดเจนจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยใหผูรับบริการไดรับความสะดวกมากขึ้น
แนวทางปฏิบัติ
ติดประกาศตามที่ตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธใหผูรับบริการหรือหมายเลขโทรศัพทในการติดตอสอบถาม
จัดทาปายชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ใชสื่อตาง ๆ เชน ปาย แผนพับ แถบบันทึกเสียงและรูปภาพในการประชาสัมพันธการใชบริการใหทราบทั่วกัน
จัดเตรียมแบบฟอรมตาง ๆ ไวใหพรอมเพรียง
๕. การใหบริการตลอดเวลา
ควรจัดใหมีการบริการตลอดเวลาระหวางการเปดใหบริการ ไมมีการหยุดพักเที่ยง เพื่อสามารถใหบริการได
อยางตอเนื่อง
๖. จัดใหมีชองทางการติดตอที่สะดวก
จัดใหมีชองทางการติดตอที่ผูรับบริการสามารถติดตอกับสํานักงานไดโดยงาย เชน
*Website ใหขอมูล
E-mail เพื่อเปนชองทางใหผูรับบริการสามารถติดตอไดตลอดเวลา
*กลองรับเรื่องราวรองทุกข
๗. การติดตามผล
เมื่อใหบริการไปแลว ในกรณีที่ภารกิจยังไมเสร็จสิ้น ควรที่จะติดตามผลเปน ระยะ ๆ เพื่อแสดงถึงความเอา
ใจใส และใหความสําคัญกับผูรับบริการ เปนการสรางความประทับใจอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในการติดตามผลก็อาจ
ทําใหไดรับ ขอมูลที่เปนประโยชนในการดาเนินการตอไปได ทําให เกิดความรูสึกที่ดี ที่เจาหนาที่ สํานักงานหวงใย
ไมทอดทิ้ง
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในดานตาง ๆ
สํานั กงานควรทํ าการสํารวจความพึ งพอใจของผู รับ บริการอย างสม่ํ าเสมอ เพื่ อที่ จ ะได ท ราบว าจะต อ ง
ปรับปรุงการดําเนินงานในจุดใดบาง เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพของบริการอยางตอเนื่อง
* จัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
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* ประชาสัมพันธใหผูรับบริการตอบแบบสอบถามในแบบสอบถาม หรือทางอินเทอรเน็ต และสรางแรงจูงใจ
ใหตอบแบบสอบถาม เชน มีรางวัลให
* นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลและสรุป
* หาวิธีการปรับปรุงจุดที่ผูรับบริการยังไมไดรับความพึงพอใจ
การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
เมื่อดําเนินการปรับปรุงงานจนไดผลลัพธสอดคลองตามเปาหมายใหเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกอนและหลังการปรับปรุงงาน เชน การเปรียบเทียบดานระยะเวลา ดานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดานคุณ ภาพการให บ ริการหรือด านตน ทุ น คาใชจาย โดยจะตองสามารถชี้ ให เห็น ไดวาการปรับปรุงงาน นั้น เกิด
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคา และเมื่อเชื่อมั่นไดวางานที่ไดดําเนินการปรับปรุงแลวเปนสิ่งดีก็ใหกําหนดเปน
มาตรฐานที่เปนลายลักษณอักษรและประกาศใช รวมทั้งตองดําเนินการขยายผลไปยังกระบวนงานอื่นที่มีลักษณะ
งานคลายคลึงกัน ทั้งนี้ จะตองรักษาและปรับปรุงมาตรฐานอยางตอเนื่อง
๑. วิธีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(๑) การใชผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เปนวิธีการที่อาศัยขอมูลสถิติการปฏิบัติงาน
ยอนหลังในชวงระยะเวลาหนึ่ง นํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยแลวกําหนดเปนมาตรฐาน โดยอาจเพิ่มหรือลดให
ต่ําลงใหเหมาะสมกับสภาพหรือสถานการณในชวงเวลานั้น
(๒) การเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลอื่น เปนวิธีการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลหนึ่งกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลอื่น ๆ
(๓) การศึกษาจากการปฏิบัติงาน เปนวิธีการที่อาศัยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรหรือการคํานวณมาชวย
เชน การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อหาเวลามาตรฐาน
(๔) มาตรฐานแบบอัตวิสัยเปนวิธีการที่ผูบริหาร/หัวหนางานเฝาสังเกต การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
แลวนามากําหนดเปนมาตรฐาน
(๕) ศึกษาเปรียบเทียบผลการให บริการขององคกรอื่นที่ สามารถใหบริการผูรับบริการไดเร็วที่ สุด ดีที่สุด
ผูรับบริการพึงพอใจตอการบริการมาก แลวนํามาเปนตนแบบในการศึกษาวามีกระบวนการปฏิบัติงานเปนอยางไร
เพื่อจัดทําเปนมาตรฐานตอไป
(๖) ศึกษาการบริการของที่อื่นที่ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพแลวนํามาวิเคราะห
หาความแตกตางหรือหาชองวางของการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการจัดทามาตรฐาน และการ
ปรับปรุงบริการ
๒. เกณฑในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การกํ า หนดเกณฑ ม าตรฐานการปฏิ บั ติ งานควรระบุ เป น ลั ก ษณะของการปฏิ บั ติ งานทั้ งในเชิ งปริ ม าณ
คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรม เชน เกณฑดานขั้นตอนและระยะเวลาที่ปฏิบัติ คุณภาพของงาน และ
ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน เปนตน ซึ่งกลาวโดยละเอียดได ดังนี้
๑. เกณฑดานขั้นตอนและระยะเวลาที่ปฏิบัติ เปนการกําหนดวางานตองมีขั้นตอนเทาไร และควร
จะใชเวลาปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ
๒. เกณฑดานคุณภาพของงาน เปนการกําหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดนั้นมีคุณภาพดี มากนอย
เพียงใด โดยสามารถกําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได ประหยัดทั้ งเวลาและ
ทรั พ ยากร เช น มี การกํ าหนดข อผิ ด พลาดที่ ส ามารถยอมรั บ ได ว าผิ ด ได ไม เกิ น กี่ เปอร เซ็ น ต สู ญ หายไดไม เกิน กี่
เปอรเซ็นต เปนตน หรือเปนการกําหนดใหผลการปฏิบัติงานมีความผิดพลาดหรือบกพรองเปนศูนยเทานั้น
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๓. เกณฑดานลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐาน
ดวยคุณภาพหรือปริมาณได เพราะเปนงานที่ตองปฏิบัติ โดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ เชน
การใชสีหนาและน้ําเสียงของเจาหนาที่ การใหคาแนะนําแกผูรับบริการระหวางการรอคอยรับบริการจากเจาหนาที่
พฤติกรรมและบุคลิกลักษณะที่แสดงออกถือเปนองคประกอบที่สําคัญสาหรับตําแหนงงานบริการที่ตองติดตอกับ
สาธารณชน ซึ่ งถื อได วา เป น ตั ว แทนของสํ านั กงาน ดั งนั้ น การกําหนดลัก ษณะพฤติกรรมที่ ตองแสดงออกไวใน
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติตนอยางไร การแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจ
สงผลเสียตอภาพลักษณขององคกร
ขอเสนอแนะ
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงานตองมีความเหมาะสมและผูเกี่ยวของ ทุกฝายสามารถ
ยอมรั บ ได เห็ น พ องต องกั น วา มาตรฐานมี ความเป น ธรรม ผูป ฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิ บัติไดตามที่กําหนดไว
ลักษณะงานที่กําหนดไวในมาตรฐานตองสามารถวัดไดเปนจํานวนเปอรเซ็นต หรือหนวยวัดอื่น ๆ ที่สามารถวัดได มี
การบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรใหเปนที่รับรูและเขาใจตรงกัน และสุดทายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
กําหนดไวตองสามารถเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติไดตาม
มาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุ เนื่องมาจากการที่หนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม หรือนําอุปกรณ เครื่องมือ
ใหม ๆ มาใชปฏิบัติงาน
ประโยชนของการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน พบวามีประโยชนตอสํานักงาน และเจาหนาที่ในสํานักงานหลายประการ
ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน การควบคุมงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
(๑) ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานที่ทําไดกับที่ควรจะเปนมีความชัดเจนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให
เกิดผลไดมากขึ้น และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได
(๒) ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งเราใหเกิดความมุงมั่นไปสูมาตรฐาน ผูปฏิบัติงาน
ที่มีความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานที่มุงความสําเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผูปฏิบัติงานดีจะ
เกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
(๓) ดานการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานที่มีคุณภาพจะตอง
ปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทาใหมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและ
พัฒ นาความสามารถของผู ปฏิบั ติงาน และชวยใหสามารถพิ จารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชน ตอการเพิ่ ม
ผลผลิต
(๔) ดานการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่ผูบังคับบัญชาใชควบคุมการปฏิบัติงาน
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาที่ และสงผานคาสั่งไดงายขึ้น ชวยใหสามารถดาเนินงานตามแผนงาน
งายขึ้น และควบคุมงานไดดีขึ้น
(๕) ดานการประเมิ นผลการปฏิบั ติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ชวยให การประเมิ นผลการปฏิบั ติงาน
เป น ไปอย างมี ห ลั กเกณฑ ป องกั น ไม ให มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานดว ยความรูสึก การเปรีย บเที ย บผลการ
ปฏิบัติงานที่ทําไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและชวยใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดดีขึ้น
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ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ
เกี่ย วกั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติงานที่ กําหนดไว พรอมทั้ งจู งใจให เจ าหน าที่ มีสวนรวมในการพั ฒ นาหรือ
ปรับปรุงกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเห็นประโยชนที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับจากการปรับปรุง
กระบวนงาน
ผลักดันและสงเสริมใหบุคลากรทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และถายทอดองคความรูที่ไดจากการ
พัฒนากระบวนงานไปยังบุคลากรอื่นๆ
สงเสริมใหบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเพื่อสรางองคความรูที่ไดจากการพัฒนากระบวนงาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนดแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา และเปาหมายในการดําเนินงานใหชัดเจนวา
ตองการผลงานเปนลักษณะใด เปนปริมาณงาน คุณภาพงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เวลาการปฏิบัติงาน หรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน ทั้งแผนงาน ระยะเวลาและเปาหมายที่ตั้งไวตองไมขัดกับนโยบาย หลักเกณฑ หรือระเบียบขอบังคับของ
หนวยงาน สาหรับวิธีการสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐาน สามารถดําเนินการ ไดดังนี้
* ออกคําสั่งใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ
* แตงตั้งใหมีคณะทางานรับผิดชอบเฉพาะในการดูแลการปรับปรุงบริการ หรือหนาที่ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
* การสรางแรงจูงใจโดยใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกบุคลากรที่ปฏิบัติได ตามกรอบมาตรฐานงานบริการ
เชน การยกยองชมเชย การมอบรางวัล เปนตน
* การศึกษาดูงานจากองคการอื่นที่สามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดีได หรือ การใหที่อื่นมาดูงานของตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดความตองการในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
การติดตามประเมินผลการปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานแลวนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว ซึ่งอาจดําเนินการไดดังตอไปนี้
๑. กําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดไว
๒. กํ าหนดแบบการรายงานการดํ า เนิ น งานตามมาตรฐานของหน ว ยงาน แลว จัด สงผลการปฏิบั ติ งาน
ดังกลาวใหหนวยงานกลางทราบเปนระยะ ๆ เชน ทุก ๆ ๓ เดือน หรือ ทุก ๆ ๖ เดือน หรือแลวแตความเหมาะสม
และความเปนไปได
๓. ตรวจประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานเพื่อใหทราบวางานบริการตางๆ นั้นสามารถปฏิบัติงาน
ไดเปนไปมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม โดยกําหนดตัวชี้วัดในการประเมินใหมีความชัดเจน
แนวทางการพัฒนากระบวนงานในอนาคต
ควรพิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานที่กําหนดไวใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยควรมีการปรับปรุงทุก ๆ
๕-๖ ป เพราะรูปแบบความตองการของผูรับบริการจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน
เพื่อใหสามารถตอบสนองไดทันกับความตองการของผูรับบริการดวย
ปจจัยที่ทาใหสานักงานกิจการนักศึกษาสามารถปรับปรุงกระบวนงานไดสําเร็จอยาง ตอเนื่อง
วิ เคราะห จ ากการดํ าเนิ น การปรั บ ปรุงที่ ผานมาวาความสํ าเร็ จ เกิด มาจากป จ จั ย ต างๆ มี อ ะไรบ าง เช น
เครื่องมือในการใหบริการ ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอรที่ทันสมัย คุณภาพของเจาหนาที่ การปรับปรุงขั้นตอนการ
ทํางาน ผูบริหารใหความสําคัญ เปนตน

๑๖
บทสรุป
การพัฒนาคุณภาพการบริการ เปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่สํานักงานสามารถนํามาใชในการบริหารงาน
เพื่อควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวการมอบหมายหนาที่และการสั่งการสามารถทําได
โดยสะดวก รวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรม นาเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ
ที่สํานักงานสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดโดยงาย
ในสวนของฝายจัดการผูปฏิบัติงาน มาตรฐานที่กําหนดไวถือเปนสิ่งทาทายที่ทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะไปให
ถึงเปาหมายการปฏิบัติงานมีความถูกตองมากขึ้น เนื่องจากผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและ
การพัฒนาศักยภาพ เพื่อไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งผูปฏิบัติงานและผูบริหารของสํานักงาน ไดรวมกันกําหนด
ไว เพื่อใหการปฏิบัติงานไดคุณภาพ และไดพัฒนาไปสูองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง

๑๗

วงจรการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ

วิเคราะหลักษณะพื้นฐาน

ปจจัยที่สงผลสําเร็จ

แนวทางในอนาคต

จัดตั้งคณะทํางาน

ติดตามประเมินผลปญหาที่เกิดขึ้น

วิเคราะหสภาพการปฏิบัติงานในอดีตและปจจุบัน

ผลักดัน สงเสริมถายทอดบริการ

ดําเนินการปรับปรุง

จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชี้แจงทําความเขาใจผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

จัดประชุมผูเกี่ยวของ

๑๘

วงจรการดําเนินการปรับปรุงการใหบริการ
กําหนดมาตรการ แนวทาง แผนการ

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข

ตั้งเปาหมาย

สํารวจความพึงพอใจ

วางแผน

จัดสิ่งอํานวยความสะดวก

ปฏิบัติงานตามแผน

ดานบุคลากร สถานที่ กระบวนการใหบริการ

๑๙

ภาคผนวก

๒๐

แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
*******************************
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หรือที่ตรงกับความคิดเห็นหรือที่ตรงกับความรูสึกทานมากที่สุด
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. เพศ
 ชาย  หญิง
๒. อายุ
 ต่ํากวา ๒๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
๓. สถานะ
 ขาราชการ
 นักเรียน/นักศึกษา

 ๒๐ – ๓๐ ป
 ๓๑ – ๔๐ ป
 มากกวา ๕๐ ป
 รัฐวิสาหกิจ
 อาจารย/นักวิชาการ
 ประชาชนทั่วไป  อืน่ ๆ ระบุ ....................................

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลขาวสาร
หัวขอในการประเมินความพึงพอใจ
ดานผูใหบิการ
๑. พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัว
เรียบรอยเหมาะสม
๒. ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส
๓. ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง
นาเชื่อถือ
๔. แกปญหา อุปสรรค ไดอยางเหมาะสม
๕. ใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
๖. มีชองทางการใหบริการที่เหมาะสม
๗. ขั้นตอนการใหบริการมีระบบชัดเจน ไมซับซอน
๘. การใหบริการแตละขั้นตอนมีความรวดเร็ว
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
๙. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
๑๐. การเผยแพรขอมูลผานสื่อตาง ๆ
๑๑. สถานที่สะอาด ติดตอสะดวก
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการในภาพรวม

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ

ดี

ปาน
กลาง

นอย

ควร
ปรับปรุง

๒๑
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการใหบริการ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
***********************
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

