
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจําปกีารศึกษา 2555 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม 

รายงาน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557 
 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์

ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักฐานที่นํามา
เสนอ ไม่มีการบ่งชี้
ถึงการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์สู่
บุคลากรฝ่ายฯ 

1. ควรถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ของสํานักฯ 
ซึ่งฝ่ายฯ รับผิดชอบ 
สู่บุคลากรของฝ่ายฯ 

1. ฝ่ายพัฒนาสื่อ
การส่งเสริมสามารถ
ถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์สู่บุคลากรใน
ฝ่ายฯได้โดยแจ้งให้
ทราบในการประชุม
บุคลากร และ
รายงานการประชุม 

1. กําหนดให้มีการ
ประชุมบุคลากรฝ่ายฯ 
เป็นประจําทุกเดือน 
และถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ของสํานักฯ แก่
บุคลากรในฝ่าย  

1. การถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ของสํานักฯ แก่
บุคลากรในฝ่ายฯ 

1.จํานวนการ
ถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
 

- ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าฝ่าย และ
บุคลากรฝ่ายฯ 

2. ฝ่ายฯ ยังขาด
การจัดการความรู้
การบริหารความ
เสี่ยง และการจัดทํา
แผนในการพัฒนา
บุคลากร 

2. ฝ่ายฯ ควรมี
ระบบการจัดการ
ความรู้การบริหาร
ความเสี่ยง และมี
การจัดทําแผนใน
การพัฒนาบุคลากร 
ของฝ่ายฯ โดยอาศัย
ข้อมูลจากการศึกษา

2.1 บุคลากรฝ่ายฯ
ควรได้รับการอบรม
เรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อการ
จัดการความรู้เรื่อง
ความเสี่ยง ภายใน
ฝ่ายอย่างถูกต้อง 
2.2 ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ 

2.2 ดําเนินการให้
บุคลากรภายในฝ่ายฯ 
จัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
ตามแบบฟอร์มที่สํานักฯ
กําหนด 

2.2 แผนพัฒนา
บุคลากร ฝ่ายพัฒนาสื่อ
การส่งเสริม ประจําปี
การศึกษา 2556 

จํานวนการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
 

- ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าฝ่าย และ
บุคลากรฝ่ายฯ 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

สมรรถนะของ
บุคลากรฝ่ายพัฒนา
สื่อการส่งเสริม ซึ่งได้
เคยศึกษาไว้แล้ว 

สามารถจัดทํา
แผนการพัฒนา
บุคลากรภายในฝ่าย
ฯ ได้ โดยอาศัย โดย
อาศัยข้อมูลจาก
การศึกษาสมรรถนะ
ของบุคลากรฝ่าย
พัฒนาสื่อการ
ส่งเสริม ซึ่งได้เคย
ศึกษาไว้แล้ว 

3. ฝ่ายฯ ขาดการ
ทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01) 
ว่ามีผลกระทบ
อย่างไรต่อตัวบ่งชี้
ระดับกลยุทธ์ของ
ฝ่ายฯ 

3. ฝ่ายฯ ควรมีการ
ตรวจสอบผลกระทบ
ที่เกิดจากการ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง 
(สปค.02) เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของฝ่ายฯ 
ที่มีต่อตัวบ่งชี้ที่ฝ่าย
รับผิดชอบ ในกล
ยุทธ์ของสํานักส่ง
เสริมฯ ว่าผลของ 

3. ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ
สามารถตรวจสอบ
ผลกระทบที่เกิดจาก
การดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง 
(สปค.02) ได้ 

3. การรายงาน
ผลกระทบของ สปค.02 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 
ทําให้ผลงานตามตัวบ่งชี้
ของฝ่ายฯ เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงมากน้อยเพียงใด 

3. การประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

3. ผลงานตามตัว
บ่งชี้ของฝ่ายฯ 
เพิ่มขึ้น 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

สปค. ที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว 
ทําให้ผลงานตามตัว
บ่งชี้ของฝ่ายฯ 
เพิ่มขึ้นหรือลดลง
มากน้อยเพียงใด 

4. การแบ่งงานของ
ฝ่ายฯ มีความ
ซ้ําซ้อนกันใน
บางส่วน ทําให้ต้อง
ใช้อัตรากําลัง
ค่อนข้างมาก 

4. ฝ่ายฯ มีการ
ทบทวนภาระงาน 
เพื่อปรับโครงสร้าง
ภายในใหม่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูงสุด 
ทั้งในแง่ของผลงาน 
และอัตรากําลัง 

4. ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ 
สามารถแบ่งงาน
และจัดอัตรากําลัง
ของบุคลากรในแต่
ละงานใหม่ เพื่อลด
ความซ้ําซ้อนในการ
ทํางานได้ โดยการ
ปรับโครงสร้างของ
ฝ่ายฯใหม่ 

4. ฝ่ายควรมีการ
วิเคราะห์อัตรากําลัง
และภาระงานให้
สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักของบุคลากรในฝ่าย 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางานสูงสุด 

4. โครงสร้างของฝ่าย
พัฒนาสื่อที่ปรับปรุง
ใหม่ 

4. ได้รูปแบบ
โครงสร้างของฝ่าย
พัฒนาสื่อที่ปรับปรุง
ใหม่ 
 

- ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าฝ่าย และ
บุคลากรฝ่ายฯ 

5. คู่มือปฏิบัติงาน
ของฝ่ายฯ ยังไม่มี
องค์ประกอบครบ
ตามวงจร PDCA 
และยังไม่ครบในทุก
กิจกรรม 

5.1ฝ่ายฯ ควรมีการ
ทบทวน/ปรับปรุง
กระบวนงานให้ครบ
ทุกกระบวนงาน 
และทุกกิจกรรม 
5.2 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน (work 
flow) ของฝ่ายฯ 

5.1 ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ
สามารถปรับปรุง
กระบวนงานในแต่
ละงานเพื่อลด
ขั้นตอนในการ
ทํางานได้ 
5.2 ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ 
สามารถปรับปรุง

5.1 ควรทบทวน
กระบวนงานของแต่ละ
งาน และลดขั้นตอนการ
ทํางานบางขั้นตอนเพื่อ
ลดระยะเวลาในการ
ทํางานให้กระชับขึ้น  
5.2 ควรปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงาน โดย

5. การทบทวน
กระบวนงานและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการฝ่ายพัฒนาสื่อ
ฯ 

5. การปรับปรุง
กระบวนการ
ให้บริการปีละ 1 
ครั้ง  
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ควรกําหนด
ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา และ
ความเชื่อมโยง 
ในแต่ละขั้นตอน
ปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
มีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา และ
ความเชื่อมโยงกับ
ฝ่ายต่างๆได้  

กําหนดผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา และความ
เชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆ 
และระบุขั้นตอนการ
ทํางานตามวงจร PDCA 
ในแต่ละขั้นการ
ให้บริการ   

6. กระบวนการ
ดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมส่วนใหญ่ 
ยังไม่ครอบคลุมตาม
วงจรคุณภาพ 
PDCA 

6. กระบวนการ
ดําเนินงานในแต่ละ
โครงการกิจกรรม 
ควรดําเนินการให้
ครอบคลุมตามวงจร
คุณภาพ PDCA 
เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

สามารถดําเนินการ
ได้ 

1. กําหนดวงจร PDCA 
ของแต่ละโครงการ/
กําหนดกิจกรรมที่ทําให้
ครบวงจร 
2. ดําเนินการตามแผน 
3. ติดตามประเมินผล 

6.1โครงการผลิตสื่อ  
6.2 โครงถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการ
สร้างงานและอาชีพ 

6. ร้อยละ 80 ของ
โครงการกิจกรรมที่
มีการดําเนินงาน
เป็นไปตามวงจร 
PDCA 
 

- ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าฝ่าย และ
บุคลากรฝ่ายฯ 

 



4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจําปีการศึกษา 2555 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม  

รายงาน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557 
 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยทุธ์) 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม
7. ร้อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม
8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักฐานที่นํามา
เสนอ ไม่มีการบ่งชี้
ถึงการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์สู่
บุคลากรฝ่ายฯ 

1. ควรถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ของ
สํานักฯ ซึ่งฝ่ายฯ 
รับผิดชอบ สู่
บุคลากรของฝ่ายฯ 

1. กําหนดให้มีการ
ประชุมบุคลากรฝ่ายฯ 
เป็นประจําทุกเดือน 
และถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ของสํานักฯ แก่
บุคลากรในฝ่าย  

1. การถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ของสํานักฯ แก่
บุคลากรในฝ่ายฯ 

1. จํานวนการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1. ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ของสํานักฯ แก่
บุคลากรในฝ่ายฯ ใน
การประชุมฝ่ายฯ  

ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 
2556 

หัวหน้าฝ่าย 
และบุคลากร
ฝ่ายฯ 

2. ฝ่ายฯ ยังขาด
การจัดการความรู้
การบริหารความ
เสี่ยง และการจัดทํา
แผนในการพัฒนา
บุคลากร 

2. ฝ่ายฯ ควรมี
ระบบการจัดการ
ความรู้การบริหาร
ความเสี่ยง และมี
การจัดทําแผนใน
การพัฒนา
บุคลากร 
ของฝ่ายฯ โดย
อาศัยข้อมูลจาก
การศึกษา

2. ดําเนินการให้
บุคลากรภายในฝ่ายฯ 
จัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
ตามแบบฟอร์มที่สํานัก
ฯกําหนด 

แผนพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาสื่อการ
ส่งเสริม ประจําปี
การศึกษา 2556 

จํานวนการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ ได้
ดําเนินการให้บุคลากร
จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองตามแบบฟอร์ม
ที่สํานักกําหนด 

ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 
2556 

หัวหน้าฝ่าย 
และบุคลากร
ฝ่ายฯ 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 
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สมรรถนะของ
บุคลากรฝ่าย
พัฒนาสื่อการ
ส่งเสริม ซึ่งได้เคย
ศึกษาไว้แล้ว 

3. ฝ่ายฯ ขาดการ
ทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01) 
ว่ามีผลกระทบ
อย่างไรต่อตัวบ่งชี้
ระดับกลยุทธ์ของ
ฝ่ายฯ 

3. ฝ่ายฯ ควรมี
การตรวจสอบ
ผลกระทบที่เกิด
จากการ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.
02) เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน
ของฝ่ายฯ ที่มีต่อ
ตัวบ่งชี้ที่ฝ่าย
รับผิดชอบ ในกล
ยุทธ์ของสํานัก
ส่งเสริมฯ ว่าผล
ของ สปค. ที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว 

3. การรายงาน
ผลกระทบของ สปค.02 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 
ทําให้ผลงานตามตัวบ่งชี้
ของฝ่ายฯ เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงมากน้อย 
เพียงใด 

การประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

รายงานผลกระทบ
ของ สปค.02 

ฝ่ายพัฒนาสื่อการ
ส่งเสริมได้ดําเนินการ
ประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) โดยใน
ปีการศึกษาฝ่ายฯ ได้
ดําเนินการประเมิน
ความพึงพอใจจํานวน 
7 โครงการ จาก 8 
โครงการ แต่ในปี
การศึกษา 2556  
ฝ่ายฯ ได้ดําเนินการ
ประเมินครบทุก
โครงการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมลดลงจาก
ปีที่แล้วคือ 4.39 เป็น 
4.20 

ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 
2556 

หัวหน้าฝ่าย 
และบุคลากร
ฝ่ายฯ 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
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ทําให้ผลงานตาม
ตัวบ่งชี้ของฝ่ายฯ 
เพิ่มขึ้นหรือลดลง
มากน้อยเพียงใด 

4. การแบ่งงานของ
ฝ่ายฯ มีความ
ซ้ําซ้อนกันใน
บางส่วน ทําให้ต้อง
ใช้อัตรากําลัง
ค่อนข้างมาก 

4. ฝ่ายฯ มีการ
ทบทวนภาระงาน 
เพื่อปรับ
โครงสร้างภายใน
ใหม่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพใน
การทํางานสูงสุด 
ทั้งในแง่ของ
ผลงาน และ
อัตรากําลัง 

4. ฝ่ายควรมีการ
วิเคราะห์อัตรากําลัง
และภาระงานให้
สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักของบุคลากรใน
ฝ่าย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูงสดุ 

โครงสร้างของฝ่าย
พัฒนาสื่อที่ปรับปรุงใหม่

ได้รูปแบบโครงสร้าง
ของฝ่ายพัฒนาสื่อที่
ปรับปรุงใหม่ 

ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ ได้
ปรับโครงสร้างการ
บริหารงานฝ่ายฯ 
เพื่อให้การบริงาน
คล่องตัวมากขึ้น และ
สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของ
บุคลากรในฝ่าย โดย
ให้ งานเผยแพร่สื่อ
รวมกับงานสื่อดิจิทัล 
และให้งานผลิตฯรวม
กับงานโทรทัศน์ และมี
การปรับย้ายบุคลากร
ในแต่ละงาน 

ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 
2556 

หัวหน้าฝ่าย 
และบุคลากร
ฝ่ายฯ 

5. คู่มือปฏิบัติงาน
ของฝ่ายฯ ยังไม่มี
องค์ประกอบครบ
ตามวงจร PDCA 
และยังไม่ครบในทุก

5.1 ฝ่ายฯ ควรมี
การทบทวน/
ปรับปรุง
กระบวนงานให้
ครบทุก

5.1 ควรทบทวน
กระบวนงานของแต่ละ
งาน และลดขั้นตอน
การทํางานบางขั้นตอน
เพื่อลดระยะเวลาในการ

5. การทบทวน
กระบวนงานและ
ปรับปรุงกระบวนการให้
บริการฝ่ายพัฒนาสื่อฯ 

การปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ
ปีละ 1 ครั้ง  

ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ ได้
ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการ โดยระบุ
ความเชื่อมกับฝ่าย
ต่างๆ เช่น ฝ่ายบริหาร

ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 
2556 
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และบุคลากร
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กิจกรรม กระบวนงาน และ
ทุกกิจกรรม5.2 
คู่มือการ
ปฏิบัติงาน (work 
flow) ของฝ่ายฯ 
ควรกําหนด
ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา และ
ความเชื่อมโยงใน
แต่ละขั้นตอน
ปฏิบัติงาน 

ทํางานให้กระชับขึ้น
5.2 ควรปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงาน โดย
กําหนดผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา และความ
เชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆ 
และระบุขั้นตอนการ
ทํางานตามวงจร PDCA 
ในแต่ละขั้นการ
ให้บริการ   

ฯ และมีการระบุ
ขั้นตอนการทํางาน
ตามวงจร PDCA  

6. กระบวนการ
ดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมส่วนใหญ่ 
ยังไม่ครอบคลุมตาม
วงจรคุณภาพ 
PDCA 

6. กระบวนการ
ดําเนินงานในแต่
ละโครงการ
กิจกรรม ควร
ดําเนินการให้
ครอบคลุมตาม
วงจรคุณภาพ 
PDCA เพื่อให้เกิด
การพัฒนา
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. โครงการกิจกรรม
ควรดําเนินการให้
ครอบคลุมตามวงจร
คุณภาพ PDCA  

6.1โครงการผลิตสื่อ
6.2 โครงถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการสร้าง
งานและอาชีพ 

ร้อยละ 80 ของ
โครงการกิจกรรมที่มี
การดําเนินงานเป็นไป
ตามวงจร PDCA 

ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ ได้
ดําเนินการในแต่ละ
โครงการตามวงจร 
PDCA โดย มีการหา
ความต้องการจาก
ลูกค้า เพื่อนํามา
วางแผนในการผลิตสื่อ  
(P) ดําเนินการผลิตสื่อ
ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ (D) มีการ
หาประสิทธิภาพสื่อ 
และประเมินความพึง

ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 
2556 
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พอใจ (C) นําข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุงสื่อให้มี
ประสิทธิภาพ และ
พัฒนาการผลิตสื่อ
ต่อไป (A) 



 


