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คํานํา
การจัดทํ ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Asscssments Report : SAR) ของหน่วยงาน
สายสนับสนุนทีมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าทีการให้ความสะดวกและรองรับการบริ หารจั ดการองค์กร
ในภาพรวมในแต่ละรอบปี งบประมาณซึ งรอบเวลานีค่อนข้างแตกต่างในเรื องของช่วงเวลาตั งแต่เริ มต้ นจน
สิ นสุด หากเทียบกับรอบปี การศึกษาทีหน่วยงานสายวิชาการทีมีหน้าทีในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ใช้เป็ นกรอบของการจัดทํ ารายงานการประเมินฯ ก็มีสาระสําคัญในแต่ละช่วงเวลาเช่นเดียวกัน กองกลางเป็ น
หน่วยงานในสังกั ดสํานักงานอธิการบดี โดยฐานะของสํานักงานอธิการบดีกอ็ าจนับเทียบเท่าคณะวิชา ทีผ่าน
มา กองกลาง สํานักงานอธิการบดีได้เสนอความเห็นต่อกรอบการจัดทํ ารายงานผลการประเมินตนเอง โดย
ประสงค์จะนําเสนอในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี คือการรวบรวมข้อมูลการรายงาน จากทุกหน่วยงาน
ทีสังกัดสํานักงานอธิการบดี แล้ วตั งคณะทํ างานจัดทํ าารยงานการรายงานผลการประเมินตนเองในฐานะ
สํานักงานอธิการบดี หากแต่นโยบายการบริ หารจัดการ ประสงค์จะให้แยกการรายงานและกํ าหนดให้จ ั ดทํ า
รายผลการประเมินตนเองในรอบปี การศึกษากรณี นี เป็ นเหตุให้ สาระสําคัญในรายงานฉบับนีบางประเด็นอาจ
ไม่สอดคล้ องและครบถ้ วนในส่วนทีต้องการรายงาน เพราะความต่างอั นเกิดจากนโยบายและกรอบระยะเวลา
รายงานฉบับนี ถือเป็ นความร่ วมมือของผู้ มีส่วนเกียวข้องทั งภายในและภายนอก ได้รวบรวมเอา
ผลการปฏิบัติอ ั นเกิดจากการปฏิบัติจริ งทีตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์องค์กรโดยชัดเจน อีกทั งเป็ น
ข้อมูลจริ งทีเชือถือได้ หากได้ศึกษาและติดตามจะพบว่า การเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง (Self
Asscssments Report : SAR) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ยั งคงต้องการ การทบทวนในเรื องหลั กเกณฑ์
และเป้ าประสงค์เพือให้ข ้อมูล ทีปรากฏในรายงาน สามารถใช้เป็ นประวั ติศาสตร์ทีสามารถสืบค้นอั ตลั กษณ์
ของตนเอง ตลอดจนการก้าวเดินทีมันคงและกล้ าหาญทีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั น เชิดชูองค์กรทั ง
กระบวนการ ความจริ งทีประสงค์จะแสดงให้ประจั กษ์บนพื นฐานและสถานการณ์แม้ไม่เอื ออํ านวยหรื อการ
สร้างโอกาสตามวาระปกติอาจสะท้อนถึงความรู้ ความเข้าใจ และแรงศรัทธาของผู้ ใช้บริ การและ
ผู้ มีส่วนได้เสียกับทัศนคติและพฤติกรรมต่อการรับทั งผิดและทั งชอบของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ทั งในอดีต ปัจจุบั น และก้าวลํ าไปสู่อนาคตเพราะถึงอย่างไรเราก็รักและเชิดชูมหาวิทยาลั ยขอนแก่น สถาบัน
อันเป็ นความภาคภูมิใจตราบนิรันดร์
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มิถุนายน 2551
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ส่ วนที 1
ลักษณะสํ าคัญขององค์ กร
(กองกลาง สํานักงานอธิการบดี)

1. ลักษณะองค์กร
เป็ นการกล่า วถึง สภาพแวดล้อ มในการปฏิ บ ั ติภารกิ จของงาน และความสัมพันธ์ ทีสํ า คั ญ กับ
ประชาชนผู ้ รับบริ การ หน่วยงานอืน และประชาชนโดยรวม
ก. ลักษณะพืนฐานของคณะ
(1) คําถาม
- พั นธกิจหรื อหน้ าทีตามกฎหมายของงานคืออะไรบ้ าง (#)
คําตอบ
พันธกิจหรื อหน้ าทีตามกฎหมาย

1. ควบคุม วางแผน และพั ฒนาระบบการรับ ส่ ง จั ดเก็บหนั งสื อของ
มหาวิทยาลั ย
2. พั ฒนาระบบสนั บสนุนการจั ดประชุมสภามหาวิทยาลั ย และการประชุม
คณบดี
3. วางแผน และพั ฒนาระบบการประชาสัมพั นธ์ โดยเป็ นศูนย์ กลางการ
ประชาสัมพั นธ์ของมหาวิทยาลั ยขอนแก่น
4. พั ฒนาระบบสนั บสนุนการจั ดประชุมสภาคณาจารย์และการประชุมสภา
ข้ าราชการและลูกจ้ าง
5. ควบคุม วางแผน และพั ฒนาระบบการรั กษาความปลอดภั ย การจราจร
และการขนส่งภายในมหาวิ ทยาลั ย
6. พั ฒนาระบบสนั บสนุนการบริ หารของผู ้ บริ หารมหาวิทยาลั ย
7. ควบคุม วางแผน และพั ฒนาระบบการติดต่อประสานงานระหว่าง
มหาวิทยาลั ยกั บหน่วยงานต่าง ๆในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
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คําถาม
- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริ การแก่ผู ้ รับบริ การ (#)
คําตอบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู ้ รับบริ การ
หน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลั ย
หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลั ย
ผู ้ บริ หารระดั บสู งมหาวิทยาลั ย
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
บุคลากรภายใน มหาวิทยาลั ย
นั กศึกษา
ประชาชนทั วไป

แนวทางและวิธีการให้ บริ การ
1. การรับ ส่ ง และจั ดทํ าฐานข้ อมูลหนั งสื อของ
มหาวิทยาลั ย
2. การสื บค้ น ติดตามหนั งสื อจากภายนอก
3. การตรวจสอบหนั งสื อ/คํ าสั ง/ประกาศ ก่อนเสนอ
อธิ การบดี ลงนาม
4. การ ส่ ง หนั งสื อ เอกสารราชการทางไปรษณีย์
และการบินไทย
5. บริ การด้านรั กษาความปลอดภั ย และอํานวย
ความสะดวกด้านการจราจร
6. บริ การบรรเทาอุบ ั ติภ ั ย
7. บริ การติดต่อสอบถามข้ อมูลเบื องต้ น
8. บริ การข่าวสาร และข้อมูลสารสนเทศ
9. อํ านวยความสะดวกในการจั ดประชุมสภา
มหาวิทยาลั ย/ทีประชุมคณบดี/สภาคณาจารย์/สภา
ข้ าราชการและลูกจ้ าง
10. อํ านวยความสะดวกในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในมหาวิทยาลั ยกั บหน่วยงาน หรื อบุคคล
ทั วไปในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล

(2) คําถาม
- วิสัยทั ศน์ของกองกลางคืออะไร (#)
- เป้ าประสงค์หลั กของกองกลางคืออะไร (#)
- วั ฒนธรรมในกองกลางคืออะไร
- ค่านิยมของกองกลางทีกํ าหนดไว้ คืออะไร

4
คําตอบ
วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ หลัก

วัฒนธรรม
ค่ านิยม

เป็ นศูนย์ให้บริ การด้ วยความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และชั ดเจน
เป็ นทีพึงพอใจของผู ้ ใช้บริ การ นํ าไปสู่ ความเป็ นมาตรฐานสากล
กองกลาง สํานั กงานอธิการบดี เป็ นหน่วยงานกลาง ทีรับผิดชอบในหลายภารกิจ
ได้ แก่ ด้ านการบริ หารเอกสารของหน่วยราชการ ด้ านการจั ดประชุมผู ้ บริ หาร
ระดั บสู ง ด้ านการเผยแพร่ ข่าวสารและการสร้ างภาพลั กษณ์ทีดีด้ านการรักษาความ
ปลอดภั ยและการจราจร ด้ านสนั บสนุนองค์ กรทีปรึ กษา ด้ านสนั บสนุนการ
ปฏิบ ั ติงานของผู ้ บริ หาร และด้ านการประสานงานกั บทุกองค์กรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ งนั บว่าภารกิจมีความสําคั ญ และเป็ นตั วชี วั ดทีจะทํ าให้การ
ดํ าเนินงานของผู ้ บริ หาร ไปสู่ เป้ าหมาย ดั งนั นเป้ าประสงค์จึงเป็ นการปฏิบ ั ติงานที
ต้ องสําเร็ จ มีผลสัมฤทธิ ทีดี และเป็ นทีพึงพอใจของผู ้ รับบริ การ
ยิ ม ไหว้ ทั กทายกั น
ต้ องการผลสัมฤทธิ ให้คิดถึงกองกลาง

(3) คําถาม
ลั กษณะโดยรวมของบุคลากรในคณะเป็ นอย่างไร เช่ น ระดั บการศึ กษา อายุ สายงาน
ระดั บตํ าแหน่ง ข้ อกํ าหนดพิเศษในการปฏิบ ั ติงาน เป็ นต้ น(#) (ให้ใช้ข้ อมูลบุคลากร ณ วั นที15 พฤษภาคม
2552 )
คําตอบ
บุคลากรกองกลาง สํ านั กงานอธิการบดี ข้ อมูล ณ พฤษภาคม 2551

รวมทั งสิน 170 คน

ตําแหน่ ง
1. ข้ าราชการ
2. ลูกจ้ างประจํ า
3. พนักงาน(แผ่นดิน)
4. พนักงาน(รายได้)
5. พนักงานราชการ
6. ลูกจ้ างชั วคราว
7. ลูกจ้ างชั วคราว(โครงการ
รปภ.)
รวม

ไม่ ระบุ
117
1
9

ระดับตําแหน่ ง/จํานวน
1-3
4-6
18
5
15
-

7-8
5
-

9
-

10
-

รวม(คน)
23
117
5
15
1
9

-

-

55

55

-

-

-

127 (182)

20

18

5

170 (225)

หมายเหตุ

เนืองจากเป็ น
โครงการพิเศษ
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สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา

1-3

สายงาน
1. ข้ าราชการ
รวม

4-6
18
18

อายุ
1. อายุต ั วเฉลีย
2. อายุราชการเฉลีย

รวม (คน)

23
23

58
31

อายุเฉลียโดยรวม
48.1
23.1

2
11
5

2
3

รวม(คน)
2
13
8

18

5

23

13.5

ลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ
สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา
สายงาน
1 ลูกจ้ างประจํ า
2. พนักงานงบประมาณ
3. พนักงานมหาวิทยาลั ย/รด
4. พนักงานราชการ
5. ลูกจ้ างชั วคราว
6. ลูกจ้ างชั วคราว(โครงการ รปภ.)
รวม
อายุ
1. อายุต ั วเฉลีย
2. อายุราชการเฉลีย
วุฒิการศึกษา
1. ตํ ากว่าตรี
2. ป.ตรี
3. ป.โท
4. ป.เอก
รวม

ข้ อกําหนดพิเศษด้ านการปฏิบัติงาน (โปรดระบุ
ตําแหน่ ง/สายงาน)

%

11

5
5

48
20

วุฒิการศึกษา
1. ตํ ากว่าตรี
2. ป.ตรี
3. ป.โท
4. ป.เอก
รวม

ระดับตําแหน่ ง/จํานวน
7-8
9
10

จํานวน
117
5
15
1
9
55
147 (202)

รวม (คน)
117
5
15
1
9
55
147(202)

%
68.8
2.9
8.8
0.5
5.2
86.47

อายุเฉลียโดยรวม
40
10
รวม (คน)
112
24
1

112
24
1

147

147

%

%
8.6
56.5
34.7
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(4) คําถาม
คณะมี เ ทคโนโลยี อุ ปกรณ์ และสิ งอํา นวยความสะดวกที สํ า คัญ อะไรบ้า ง ในการ
ให้บริ การและการปฏิบ ั ติงาน (#)
คําตอบ
เทคโนโลยี

อุปกรณ์

-

โปรแกรมการจั ดเก็บ สื บค้ นเอกสาร
ระบบเครื อข่ายระบบ Lan /Wireless
ระบบประชุมทางไกล video conference
ระบบกล้ องวงจรปิ ด (IP Camera )
Web Board
E-mail
ระบบโทรศั พท์ภายใน
ระบบโทรศั พท์พื นฐาน
ระบบรับ-ส่ งโทรสาร
ระบบโทรศั พท์เคลือนที
ระบบวิทยุสือสารย่านความถี 142.525 MHz
สถานีแม่ข่ายวิทยุสือสาร “ศูนย์สีฐาน”
เครื องคอมพิวเตอร์
เครื อง Scanner
เครื องฉาย LCD
เครื องถ่ายเอกสาร
เครื องสําเนาเอกสาร (Copy Print)
เครื องเย็บกระดาษ
เครื องเรี ยงกระดาษ
เครื องโทรสาร 1 เครื อง
เครื องโทรศั พท์
โต๊ะ/เก้าอี ประจํ าสํานั กงาน
ตู ้ เก็บเอกสาร/ชั นวางเอกสาร
เครื องพิมพ์เอกสาร
กล้ องถ่ายภาพนิ ง
กล้ องบั นทึกภาพเคลือนไหว
อุปกรณ์ต ั ดต่อภาพเคลือนไหว
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สิ งอํานวยความสะดวก
(สถานทีให้ บริ การ สถานทีทํางาน)

-

เครื องบั นทึกเสี ยง
เครื องขยายเสี ยง
อาวุธประจํ ากาย
อุปกรณ์ด ั บเพลิง
รถดั บเพลิง
รถบรรทุกนํ า
รถจั กรยาน
รถจั กรยานยนต์
รถยนต์สายตรวจติดสัญญาณไฟฉุ กเฉิ น
เครื องปรับอากาศ
ตู ้ เย็น
โทรทั ศน์
กระติกนํ าร้ อน
เครื องทํ านํ เาย็น
ชุดรับแขก
เก้าอี สําหรับผู ้ มาติดต่อนั งรอ
ห้องรับรอง
ห้องประชุม
สถานทีจอดรถยนต์/รถจั กรยานยนต์
ศูนย์ รับแจ้ งเหตุร้องเรี ยน ร้องทุกข์ และศูนย์ข่าวสี ฐาน

(5) คําถาม
คณะดํ าเนินการภายใต้ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบั งคัทบีสํ าคัญอะไรบ้ าง (#)
(ให้ระบุเฉพาะทีเกียวข้ องกั บการส่ งมอบบริ การหลักของคณะเท่านั น)
คําตอบ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ

เนือหา สาระสํ าคัญของกฎหมาย
หน่ วยงาน
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
ทีเป็ นผู ้ รักษาการตามกฎหมาย
1. พระราชบั ญญั ติ
มาตรา 20 การกํ าหนดให้
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลั ย มีอธิการบดีเป็ นผู ้ มี
อํ านาจในการบริ หาร
มาตรา 23 ขอบเขตอํ านาจ และ
หน้าที ในการบริ หาร
มหาวิทยาลั ย
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2. พระราชบั ญญั ตระเบี
ิ ยบ
บริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และ ฉบั บแก้ไขเพิ มเติม
3. ระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และฉบั บแก้ ไขเพิ มเติม
4. ระเบียบว่าด้ วยการรักษาความ
ปลอดภั ยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
5. ข้ อบั งคั บว่าด้ วย การประชุม
สภามหาวิทยาลั ย พ.ศ. 2544

การแบ่งส่ วนราชการ การแต่งตั ง สํานั กนายกรัฐมนตรี
อํ านาจหน้าทีของหั วหน้าส่ วน
ราชการ
การจั ดทํ าหนั งสื อราชการ การ
สํานั กงานปลั ดสํานั ก
จั ดเก็บ การทํ าลาย
นายกรัฐมนตรี

การรักษาความสงบเรี ยบร้อยใน
สถานทีส่ วนราชการ
กํ าหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ เป็ น
แนวปฏิบ ั ติในการจั ดประชุมสภา
มหาวิทยาลั ย
6. ระเบียบว่าด้ วยการเดินรถ
การควบคุมดูแล ด้ านต่างๆ ของ
โดยสารภายในมหาวิทยาลั ยพ.ศ. การเดินรถโดยสารใน
2533
มหาวิทยาลั ย
7. ข้ อบั งคั บว่าด้ วยวิน ั ยนั กศึกษา การตั ดคะแนนความประพฤตของ
ปี 2551
นั กศึกษา

สํานั กนายกรัฐมนตรี
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น

มหาวิทยาลั ยขอนแก่น

มหาวิทยาลั ยขอนแก่น

หมายเหตุ : คณะทีเป็ นผู ้ รักษาการตามกฎหมาย หมายถึง คณะทีเป็ นผู ้ วินิจฉัยหรื อตีความในกรณี ทีมีปัญหา
ในการดํ าเนินการตามกฎหมายนั นๆ”
ข. ความสั มพันธ์ ภายในภายนอกองค์ กร
(6) คําถาม
โครงสร้ างองค์กรและวิธีการจั ดการทีแสดงถึงการกํ ากั บดูแลตนเองทีดีเป็ นเช่นใด
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คําตอบ
แผนผังโครงสร้ างองค์ กร กองกลาง
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายทีเกียวข้ อง
ผู ้ อํานวยการกองกลาง
หัวหน้ างานสารบรรณ

หัวหน้ างานประชุม

หัวหน้ างานรักษาความปลอดภัย

หัวหน้ างานประชาสั มพันธ์

หัวหน้ างานสภาอาจารย์
หัวหน้ างานประสานงานฯ

หัวหน้ างานเลขานุการผู ้ บริหาร

แผนผังโครงสร้ างการบริ หารองค์ กร กองกลาง
ผู ้ อํานวยการกองกลาง
เสนอพิจารณา

มอบหมาย หรื อสั งการ
ตามภารกิจ

เสนอทีประชุม
ประจํ าเดือน

หัวหน้ างานในสั งกัด
รายงานผลการปฏิบ ั ติงาน ประจํ าเดือน
1. ปั ญหา/อุปสรรค
2. การแก้ไข
3. ข้ อเสนอแนะ

ประเมินการปฏิบ ั ติงาน
ทุก 6 เดือน
เจ้ าหน้ าทีผู ้ปฏิบัติงาน

กองกลาง สํ านักงานอธิการบดี จัดแบ่ งภารกิจต่ าง ๆ ตามพันธกิจ และมอบหมายให้ บุคลากรนําไปปฏิบัติ ตามตําแหน่ งหน้ าที
และความรู ้ ความสามารถ โดยกําหนดให้ มีการกํากับดูแล ตามลําดับ เพือให้ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและ
แก้ ไขปัญหาได้ อย่ างทันท่ วงที
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(7) คําถาม
คณะหรื อองค์กรทีเกียวข้ องกั นในการให้บริ การหรื อส่ งมอบงานต่อกั น มีหน่วยงานใดบ้าง
มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบ ั ติงานร่ วมกั น(#)
- ข้ อกํ าหนดทีสําคั ญในการปฏิบ ั ติงานร่ วมกั นมีอะไรบ้ าง
- มีแนวทางและวิธีการสื อสารระหว่างกั นอย่างไร
คําตอบ
หน่ วยงาน/
องค์ กรทีเกียวข้ อง
- ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลั ย

บทบาทหน้ าที
ในการปฏิบัติร่วมกัน
- การรับ-ส่ งหนั งสื อ
- การเผยแพร่ ข่าวสาร
- การเตรี ยมข้ อมูลการประชุม
- การรักษาความปลอดภั ย

ข้ อกําหนดทีสํ าคัญ
ในการปฏิบัติงานร่ วมกัน
- ระเบียบสารบรรณ
- ตามกํ าหนดการประชุม
- พรบ./ระเบียบ/ข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลั ย

- ส่ วนราชการภายนอก
- รัฐวิสาหกิจ

- การให้ความร่ วมมือ
ตามนโยบายรัฐบาล

- ตามมติ ครม.
- ตามนโยบายรัฐบาล

- องค์กรประชาชน
- ภาคเอกชน

- การสนั บสนุน ตามนโยบาย - ประกาศมหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลั ย
- ข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ย

แนวทางและวิธีการสื อสาร
ระหว่ างกัน
- การสนทนาด้ วยตนเอง
- เคาร์ เตอร์ บริ การ
- บั นทึกข้ อความ
- การแจ้ งเวี ยนหนั งสื อ
- จดหมายข่าว
- e-mail
- โทรศั พท์/โทรสาร
- การสนทนาด้ วยตนเอง
- เคาร์ เตอร์ บริ การ
- หนั งสื อราชการ
- e-mail
- โทรศั พท์/โทรสาร
- การสนทนาด้ วยตนเอง
- เคาร์ เตอร์ บริ การ
- หนั งสื อราชการ
- e-mail
- โทรศั พท์/โทรสาร

(8) คําถาม
- กลุ่มผู ้ รับบริ การ และผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยหลั กของคณะคือใครบ้ าง(#)
- กลุ่มผู ้รับบริ การและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ยเหล่านี มีความต้องการและความคาดหวั งที
สําคั ญอะไรบ้ าง(#)
- แนวทางและวิธีการสื อสารระหว่างกั นคืออะไร (#)
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คําตอบ
กลุ ่ มผู ้ รับบริ การ

บริ การทีให้

1. หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลั ย

1.1 การรับ หนั งสื อถึง
อธิ การบดี/รอง
อธิ การบดี/ผู ้ อ ํ านวยการ
สํานั กงานอธิ การบดี
1.2 การสื บค้ น ติดตาม
หนั งสื อจากภายนอก
2.1 การตรวจสอบ
หนั งสื อ/คํ าสั ง/ประกาศ
ก่อนเสนออธิ การบดี ลง
นาม
2.2 การกํ าหนดเลข
ประจํ าหนั งสื อภายนอก
เอกสารราชการ ของ
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น
และของกองกลาง
2.3 การกํ าหนดเลข
ประจํ าหน่วยงาน
2.4 การสื บค้ น ติดตาม
หนั งสื อภายใน และ
หนั งสื อส่ งออก
2.5 การ ส่ ง หนั งสื อ
เอกสารราชการทาง
ไปรษณีย์และการบิน
ไทย
3.1 การสําเนาเอกสาร/
การเข้ าเล่ม

2. หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลั ย

3. หน่วยงานภายใน
สํานั กงานอธิ การบดี

ความต้ องการ/
ความคาดหวัง
การได้ รับหนั งสื อ
เอกสารถูกต้ อง รวดเร็ ว

การได้ รับหนั งสื อ
เอกสารถูกต้ อง รวดเร็ ว

การได้ รับเอกสาร
ถูกต้ อง รวดเร็ ว

แนวทางและวิธีการสื อสาร
ระหว่ างกัน
การสนทนาด้ วยตนเอง
การใช้โทรศั พท์
การใช้โทรสาร
การใช้ E-mail
การโปรแกรม Computer
การใช้หนั งสื อ
การสนทนาด้ วยตนเอง
การใช้โทรศั พท์
การใช้โทรสาร
การใช้ E-mail
การโปรแกรม Computer
การใช้หนั งสื อ

การสนทนาด้ วยตนเอง
การใช้โทรศั พท์
การใช้โทรสาร
การใช้ E-mail
การโปรแกรม Computer
การใช้หนั งสื อ
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กลุ ่ มผู ้ รับบริ การ
4. อธิ การบดี/รอง
อธิ การบดี
5. หน่วยงานภายใน
กองกลาง

6. บุคลากรสังกั ด
กองกลาง

ความต้ องการ/
ความคาดหวัง
4.1 การรับ – ส่ ง หนั งสื อ การได้ รับหนั งสื อ
เอกสารราชการ
เอกสารถูกต้ อง รวดเร็ ว
บริ การทีให้

5.1 การคุมยอด
งบประมาณเงินรายได้
กองกลาง
5.2 การจั ดซื อ จั ดจ้ าง
การเบิก ส่ งคืนพั สดุ
6.1 การเบิกจ่ายเงิน
สวั สดิการค่ารักษา ค่า
เล่าเรี ยน
6.2 การออกหนั งสื อ
รับรอง

การได้ รับงบประมาณ
พั สดุ/ครุ ภ ั ณฑ์ ถูกต้ อง
รวดเร็ ว

การได้ รับเงินครบถ้ วน
รวดเร็ ว
การได้ รับหนั งสื อ
เอกสารถูกต้ อง รวดเร็ ว

แนวทางและวิธีการสื อสาร
ระหว่ างกัน
การสนทนาด้ วยตนเอง
การใช้โทรศั พท์
การใช้หนั งสื อ
การสนทนาด้ วยตนเอง
การใช้โทรศั พท์
การใช้หนั งสื อ
การใช้ E-mail
การสนทนาด้ วยตนเอง
การใช้โทรศั พท์
การใช้หนั งสื อ

2. ความท้ าทายต่อองค์กร



เป็ นการตอบคํ าถาม เพืออธิ บายถึงสภาพการแข่งขั น ความท้ าทายทีสําคั ญในเชิงยุทธศาสตร์ และ
ระบบการปรับปรุ งผลการดํ าเนินการของคณะ
ก. สภาพการแข่ งขัน
(9) คําถาม
- สภาพการแข่งขั นทั งภายในและภายนอกประเทศของคณะเป็ นเช่ นใด(ให้คณะตอบ
ตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ)
- ประเภทการแข่งขั น และจํ านวนคู่แข่งขั นในแต่ละประเภทเป็ นเช่นใด
- ประเด็นการแข่งขั นคืออะไร และผลการดํ าเนิ นการปั จจุบ ั นในประเด็นดั งกล่าวเมือ
เปรี ยบเทียบกั บคู่แข่งเป็ นอย่างไร
คําตอบ
ประเด็นการ ผลการดําเนินการ
สภาพการแข่ งขัน
ประเภทการแข่ งขัน
คู ่ แข่ ง
แข่ งขัน
- เป็ นการแข่งขั น
- ด้ านคุณภาพ
- หน่วยงานภายใน
- ถูกต้ อง
- ได้ รับการ
ภายในประเทศ โดยมี
- ด้ านผลสัมฤทธิ
มหาวิทยาลั ย
- สะดวก
ประเมินในระดั บ
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สภาพการแข่ งขัน

ประเภทการแข่ งขัน

เงือนไขจากนโยบายรัฐ ใน
การเน้นการใช้เทคโนโลยี
มาทดแทนบุคลากร ภายใต้
ข้ อจํ ากั ดของการเพิ ม
อั ตรากํ าลั ง และงบประมาณ
- เป็ นการแข่งขั น
- ด้ านคุณภาพ
ภายในประเทศ ซึ งมีการ
- ด้ านบริ การ
แข่งขั น โดยการเน้นการ
ให้บริ การ ด้ วยเทคโนโลยี

ประเด็นการ
แข่ งขัน
- รวดเร็ ว
- ประหยั ด
- พึงพอใจ

คู ่ แข่ ง

- สถาบั นอุดมศึกษา
ของรัฐ
ภายในประเทศ

- ถูกต้ อง
- สะดวก
- รวดเร็ ว
- พึงพอใจ

ผลการดําเนินการ
มหาวิทยาลั ย

- ยั งไม่มีระบบ
การประเมิน

(10) คําถาม
- ปั จจั ยสําคั ญทีทํ าให้คณะประสบความสําเร็ จเมือเปรี ยบเทียบกั บคู่แข่งขั นคืออะไร
- ปั จจั ยแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไปซึ งมีผลต่อสภาพการแข่งขั นของคณะคืออะไร
คําตอบ
ปัจจัยสํ าคัญทีทําให้ หน่ วยงานประสบความสํ าเร็ จเมือเปรี ยบเทียบ
กับคู ่ แข่ งขัน
- นโยบายการบริ หารหน่วยงาน
- การกํ าหนดยุทธศาสตร์
- ประสิ ทธิ ภาพบุคลากร
- เทคโนโลยี

ปัจจัยแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไปซึ งมีผลต่ อ
สภาพการแข่ งขัน
- นโยบายภาครัฐ
- นโยบายองค์กร
- การพั ฒนาของเทคโนโลยี
- ประสิ ทธิ ภาพบุคคล
- งบประมาณ

(11) คําถาม
ข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบและข้ อมูลเชิงแข่งขั นมีแหล่งข้ อมูลอยู่ทีใดบ้ าง
คําตอบ
ผลการประเมินสถาบันการศึกษา ของ ก.พ.ร. สมศ. และการประเมิน PMQA
(12) คําถาม
ข้ อจํ ากั ดในการได้ มาซึ งข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ และข้ อมูลเชิงแข่งขั นมีอะไรบ้ า(ถ้
ง ามี)
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ตอบ
ประเภทการแข่ งขัน

คู ่ แข่ ง

1. การแข่งขั นภายใน
ประเทศ

1. หน่วยงานภายใน
2. สถาบั นอุดมศึกษา
อืน

2. การแข่งขั นภายนอก
ประเทศ

ไม่มีการแข่งขั น

แหล่ งข้ อมูล
เชิงเปรี ยบเทียบ
และข้ อมูลเชิงแข่ งขัน
- รายงานผลตามคํ ารับรอง
ผลการปฏิ บ ัติ ง านของ
หน่วยงาน
- ผ ลการ ปร ะ เ มิ น จา ก
หน่ วยงานจากหน่ วยงาน
ภาครัฐ
ไม่มีการแข่งขั น

ข้ อจํากัด
ในการได้ มาซึ งข้ อมูล
- ความถูกต้ อง
- ระยะเวลาในการ
เปรี ยบเทียบของข้ อมูล

ไม่มีการแข่งขั น

ข. ความท้ าทายเชิงยุทธศาสตร์
(13) คําถาม
ความท้ าทายเชิงยุทธศาสตร์ ของงานสารบรรณคืออะไร (#)
- ความท้ าทายตามพั นธกิจ
- ความท้ าทายด้ านปฏิบ ั ติการ
- ความท้ าทายด้ านทรัพยากรบุคคล
คําตอบ
ความท้ าทายเชิงยุทธศาสตร์
ด้ านพันธกิจ

ด้ านปฏิบัติการ

ด้ านทรั พยากรบุคคล

สิ งทีท้ าทาย
- มีพ ั นธกิจทีครอบคลุมหลายด้ าน
- พั นธกิจบางส่ วนมีผลกระทบกั บภาพรวมขององค์กร
- ผู ้ มีส่วนได้ เสี ยครอบคลุมทุกกลุ่ม
- มาตรฐานทีต้ องปฏิบ ั ติตาม กฎ ระเบียบ
- ด้ านกายภาพของหน่วยงาน
- การบริ หารจั ดการไม่เป็ นเอกภาพ
- มีข้ อจํ ากั ดในการบริ หารจั ดการ
- การพั ฒนาให้ท ั นกั บเทคโนโลยี
- มีบุคลากรหลายประเภท และระดั บ
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ค. ระบบการปรับปรุ งผลการดําเนินการ
(14) คําถาม
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของคณะ เพือให้เกิดผลการดํ าเนินการ
ทีดีอย่างต่อเนืองมีอะไรบ้ าง (#)
คําตอบ
1. สํ ารวจความพึงพอใจของผู ้ รับบริ การ
2. จัดการศึกษาแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ภายในองค์ กร
3. สนับสนุนให้ บุคลากรเข้ ารั บการอบรมสั มมนาในเรื องทีเกียวข้ อง
4. พัฒนาเทคนิคและวิธีการปฏิบัติเพือนํามาใช้ ในการพัฒนางาน
5. ใช้ เทคโนโลยีเข้ าสนับสนุนการปฏิบัติงาน
6. การปรั บกระบวนการเพือลดขั นตอนในการให้ บริ การ
7. สร้ างระบบการตรวจสอบและติดตามผล
8. กระจายอํานาจสู ่ ระดับปฏิบัติ และให้ ความสํ าคัญกับผู ้ มีความรู ้ ความสามารถ
9. ให้ ความสํ าคัญกับทุกปัญหาอันเกิดจากข้ อบกพร่ องของการปฏิบัตงิ าน
10. สร้ างวัฒนธรรม เพือให้ เกิดความรั กองค์ กร สร้ างสามัคคี และมีจุดมุ ่ งหมายร่ วมกัน
(15) คําถาม
ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรี ยนรู ้ ขององค์กรและมีการแลกเปลียนความรู ้ อย่างไร(#)
คําตอบ
แนวทางในการเรี ยนรู ้ ขององค์ กร

- การจั ดแฟ้ มสะสมความรู ้
- การจั ดอบรมสัมมนาภายใน
- จั ดกิจกรรมในประเด็นทีเกียวข้ อง
- จั ดประชุมหน่วยงาน
-การสร้างทีมงานเพือวิ เคราะห์และสร้ างองค์ความรู ้ ในการพั ฒนาคน
และพั ฒนางาน
- จั ดทํ าแผนกลยุทธและแผนปฏิบ ั ติในภาพรวมทีสามารถบ่งชี ถึงการ
พั ฒนาประสิ ทธิ ภาพขององค์กร
- นํ าผลการประเมินทีได้ รับจากคณะกรรมการ ตลอดจนคํ าแนะนํ า
หรื อ ข้ อเสนอจากผู ้ เกียวข้ องและผู ้ ใช้บริ การ ไปสู่ การแก้ไขปรับปรุ ง
ภารกิจ
************************
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ส่ วนที 2
รายงานผลการดําเนินการของกองกลาง
หมวด 1 : การนําองค์กร
1.1 การนําองค์ กร
เป็ นการตอบคํ าถามทีอธิ บายถึงการดํ าเนินการของผู ้ บริ หารของคณะในการชี นํ าองค์ กร การกํ ากั บ
ดูแลตนเองทีดี และอธิ บายว่าผู ้ บริ หารของคณะทบทวนผลการดํ าเนินการอย่างไร
ก. การกําหนดทิศทางของคณะ
(1) คําถาม
- ผู ้ บริ หารของคณะดํ าเนินการอย่างไรในการกํ าหนดในเรื องวิสัยทั ศน์ เป้ าประสงค์ ระยะ
สั นและระยะยาว ค่านิ ยม และผลการดํ าเนิ นการที คาดหวั งไว้ รวมทั งการถ่ายทอดให้บุคลากรในคณะ
นํ าไปปฏิบ ั ติ
- ในการกํ าหนดผลการดํ าเนินการดั งกล่าว ผู ้ บริ หารของคณะได้ค ํ านึ งถึงความต้องการ
หรื อผลประโยชน์ของผู ้รับบริ การและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยยึดหลั กความโปร่ งใสและความชัดเจน
อย่างไร
- ผู ้ บริ หารของคณะดํ าเนินการอย่างไรในการสื อสารในเรื องดั งกล่าวแบบ2 ทิศทางอย่าง
ชั ดเจนและเป็ นรู ปธรรมไปสู่ บุคลากรทุกคน รวมทั งผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยทีสําคั ญ โดยผ่าน
ระบบการนํ าองค์กร
คําตอบ การจัดประชุมสั มมนา เพือระดมความคิดเห็นจากบุคลากร รวมทั งการกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้ กับบุคลากรอย่ างเหมาะสม การจัดให้ มีแบบสํ ารวจความพึงพอใจในการให้ บริ การ และเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาระบบงาน
(2) คําถาม
ผู ้ บริ หารของคณะดํ าเนินการอย่างไรในการสร้ างบรรยากาศ
- เพือให้เกิดการกระจายอํ านาจในการตั ดสิ นใจ นวั ตกรรม และความคล่องตั วใน
การปฏิบ ั ติงาน
- เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทั งในระดั บคณะและผู ้ ปฏิบ ั ติงาน
- เพือส่ งเสริ มให้บุคลากรทํ างานอย่างถูกต้ องตามกฎระเบียบและหลั กจริ ยธรรม
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คําตอบ การกําหนดให้ บุคลากรจัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําเดือน โดยระบุปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน และการแก้ ปัญหาในเบืองต้ น
ข. การกํากับดูแลตนเองทีดี
(3) คําถาม
ในการกํ ากั บดูแลตนเองทีดี คณะและผู ้ บริ หารดํ าเนินการอย่างไรในเรื องทีสําคั ญต่อไปนี
- ความรับผิดชอบต่อการปฏิบ ั ติงานของคณะ
- ความรั บผิดชอบด้านการเงิ น และการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบ
- การปกป้ องผลประโยชน์ของประเทศและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
คําตอบ การรายงานสถานะทางการเงินทุก 3 เดือน และการจัดทําแบบขออนุมัตแิ ละขออนุญาต
ในกรณีต่าง ๆ
ค. การทบทวนผลการดําเนินการของคณะ
(4) คําถาม
- ผู ้ บริ หารของคณะดํ าเนินการอย่างไรในการทบทวนผลการดํ าเนินการของคณะ(#)
- ผู ้ บริ หารของคณะใช้ผลการประเมินและทบทวนดั งกล่าวมาประเมินความสําเร็ จของ
การบรรลุเป้ าประสงค์ระยะสั นและระยะยาวของคณะอย่างไร(#)
- ผู ้ บริ หารของคณะนํ าผลการประเมินและทบทวนนี มาใช้ในการประเมินความสามารถ
ในการตอบสนองความต้ องการทีเปลียนแปลงไปของคณะอย่างไร
คําตอบ การแต่ งตั งคณะกรรมการตรวจประเมินภายในหน่ วยงาน เพือการสรุ ปผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม และการประเมินผลประจําปี เพือนํามาเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาระบบงานในปี ต่ อไป
(5) คําถาม
- ตั วชี วั ดสําคั ญทีผู ้ บริ หารของคณะทบทวนเป็ นประจํ ามีอะไรบ้ า(#)
ง
- ผลการทบทวนทีผ่านมาเป็ นอย่างไร (#)
คําตอบ องค์ ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ ตัวชีวัด7.3 มีการพัฒนาคณะ/หน่ วยงาน สู ่
องค์ กรเรี ยนรู ้ มีการนําทักษะความรู ้ ใหม่ ๆ และองค์ ความรู ้ ทีมีถ่ายทอดให้ กับบุคลากรอย่ างเป็ นระบบซึ งมี
ค่ าคะแนนจากการประเมินสู งขึน ตามผลการประเมินคํารั บรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจําปี
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(6) คําถาม
- ผู ้บริ หารของคณะมี วิธี ก ารอย่ า งไรในการนํา ผลการทบทวนดัง กล่ า วมาจัดลํา ดับ
ความสําคั ญ เพือให้เกิดการปรับปรุ งทั งอย่างต่อเนืองและอย่างก้าวกระโดด รวมทั งใช้ป็เ นโอกาสในการ
สร้ างนวั ตกรรม
- ผู ้ บริ หารของคณะใช้วิธีการอย่างไรในการนํ าผลการทบทวนไปปรั บปรุ งและนําไปสู่
การปฏิบ ั ติท ั วทั งคณะ รวมถึงผู ้ มีส่วนเกียวข้ อง
คําตอบ จัดความสํ าคัญตามลําดับของแผนยุทธศาสตร์ และคํารั บรองการปฏิบัติราชการของ
องค์ กร โดยใช้ ตัวชีวัดทีได้ คะแนนตําสุ ด มาวางแผนพัฒนา และนําตัวชีวัดทีได้ คะแนนสู งสุ ด มาวิเคราะห์
เพือพัฒนาสู ่ การประเมินในระดับท้ าทาย รวมทั งการให้ ความสํ าคัญในผลการทบทวนทีเกียวข้ องกับภารกิจ
หลัก เป็ นสํ าคัญ เพือใช้ เป็ นหัวข้ อในการจัดสั มมนาบุคลากรภายในงาน และการสนับสนุนให้ บุคลากรเข้ า
ร่ วมการอบรมสั มมนา ของหน่ วยงานต่ าง ๆ ทั งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย โดยนําความรู ้ ทีได้ รับมา
ถ่ ายทอดสู ่ บุคลากรในภาพรวม
(7) คําถาม
- ผู ้ บริ หารของคณะในแต่ละระดั บได้ รับการประเมินผลงานอย่างไร (#)
- คณะนํ าผลจากการประเมินผลงานของผู ้ บริ หารไปปรับปรุ งระบบการนํ าองค์กรของ
ผู ้ บริ หารทุกระดั บอย่างไร
คําตอบ ผู ้ บริ หารทุกระดับเข้ ารั บการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนด ซึ งผลทีได้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาระบบงานต่ อไป
1.2 ความรั บผิดชอบต่ อสั งคม
เป็ นการตอบคํ าถามเพืออธิ บายว่า คณะดํ าเนิ นการอย่างไรเพือแสดงความรั บผิดชอบต่อสังคม
และมีการดํ าเนินงานอย่างมีจริ ยธรรมและเป็ นองค์กรทีคํ านึงถึงสังคม
ก. ความรั บผิดชอบต่ อสั งคม
(8) คําถาม
ในกรณี ทีการบริ การและการปฏิบ ั ติงานมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมคณะดํ าเนินการ
อย่างไร
คําตอบ จัดทํารายงานข้ อเท็จจริ ง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ ไข เสนอผู ้ บังคับบัญชา
ตามลําดับ
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(9) คําถาม
กระบวนการ เป้ าประสงค์ ตั วชี วั ด และเป้ าหมายของคณะในการจั ดการกั บผลกระทบ
ในทางลบทีเกิดขึ นคืออะไร
คําตอบ พิจารณาจากความถูกต้ อง และเป็ นไปตามกฎ ระเบียบ เนืองจากภารกิจหลักต้ อง
ดําเนินการตามนิติศาสตร์ และรั ฐศาสตร์
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

แก้ไขปัญหาได้ ท ั นที

แนวทางปรับปรุ งการ
ปฏิบ ั ติงาน
มีกิจกรรมสร้ าง
ภาพลั กษณ์องค์กร

เป้าหมาย

ตัวชีวัด

1. มีแผนปฏิบ ั ติการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ มีระดั บความพึงพอใจ ระดั บความสําเร็ จของการ
ในการแก้ปัญหาทีสู งสุ ด จั ดการข้ อร้ องเรี ยนของ
หน่วยงาน
2. ระบบงานมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ระดั บความสําเร็ จของ ระดั บความสําเร็ จของการ
การรายงานผลการ
ปฏิบ ั ติตามจรรยาบรรณ
ปฏิบ ั ติราชการประจํ าปี วิชาชีพของบุคลากร
3.มีการแสดงความคิดเห็นและติดตาม
ระดั บความสําเร็ จของการ
ตรวจสอบผลการดํ าเนินงานโดย
ดํ าเนินงานตามแผนงาน/
ประชาชนหรื อผู ้ มีส่วนได้ เสี ย
โครงการประจํ าปี

(10) คําถาม
- คณะได้ คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบในทางลบของการบริ การและการปฏิบ ั ติงานที
อาจเกิดขึ นต่อสังคม ทั งในปั จจุบ ั นและอนาคตอย่างไร
- คณะมีการเตรี ยมการเชิงรุ กในประเด็นดั งกล่าวอย่างไร
คําตอบ
1. มี ว าระการประชุ มประจํ าเดื อนของหน่ ว ยงาน เกียวกับ ภารกิ จที อาจมี ผลกระทบ
ในทางลบเพือทบทวนแนวทางการแก้ ไขปัญหา
2. มีการประเมินผลล่ วงหน้ า เสนอที ประชุ มประจําเดือนของหน่ วยงาน เพือร่ วมกั น
วางแผนป้องกัน และแก้ ไข
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ข. การดําเนินการอย่ างมีจริ ยธรรม
(11) คําถาม
ผู ้บริ หารของคณะได้ก ําหนดวิธีปฏิ บ ัติเพื อให้คณะมีการดํ าเนิ นการอย่ างมี จริ ย ธรรม
อย่างไร
คําตอบ
1. มีคณะกรรมการชุดต่ าง ๆ ประจําหน่ วยงาน ซึ งคัดเลือกจากบุคลากรในกลุ ่ มต่ าง ๆ
เพือพิจารณาในประเด็นปัญหา
2. มีคณะกรรมการพิจารณาในกรณีต่าง ๆ ตามโครงสร้ างของมหาวิทยาลัย
3. มีขั นตอนการปฏิบัติและการรายงานต่ อสายงานการบังคับบัญชา เพือรั บทราบผลของ
การปฏิบัติ
4. มีระบบการเลือกตั ง สรรหา และคัดเลือกบุคคล หรื อคณะกรรมการประจําหน่ วยงาน
ค. การให้ การสนับสนุนต่ อชุมชนทีสํ าคัญ
(12) คําถาม
- คณะดํ าเนินการอย่างไรในการสนั บสนุ นและเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้แก่ ชุมชนที
สําคั ญต่อคณะ
- ชุมชนใดทีสําคั ญกั บคณะของท่าน และมีวิธีเลือกชุมชนดั งกล่าวอย่างไร
- มีวิธีการอย่างไรในการเลือกกิจกรรมทีจะสนั บสนุนชุมชน
- ผู ้ บริ หารของคณะและบุคลากรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการพั ฒนาชุมชนดั งกล่าวอย่างไร
คําตอบ การเข้ าร่ วมกิจกรรม และพิธีการต่ าง ๆ การประสานงานเพือจัดงบประมาณช่ วยเหลืองาน
ฌาปนกิจ บุคลากร หรื อบุพการี ของบุคลากร ทีเสี ยชีวิต
การแบ่ งประเภทของชุมชน
ชุมชนภายใน
1. กลุ่มบ้ านพั กบุคลากร
2. กลุ่มหอพั กนั กศึกษา
3. กลุ่มผู ้ ประกอบการภายในมหาวิทยาลั ย
ชุมชนภายนอก
1. ชุมชนรอบมหาวิทยาลั ย
2. อบต. ศิลา, อบต.บ้ านเป็ ด
3. ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น
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หลักเกณฑ์ การให้ สําคัญของชุมชน ประกอบด้ วยปัจจัย ดังนี
1. อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
2. มีส่วนได้ เสี ยกั บผลสําเร็ จขององค์กร
3. มีความร่ วมมือ ข้ อตกลง หรื อพั นธสัญญา
4. มีผลกระทบกั บการปฏิบ ั ติงาน
หลักเกณฑ์ ในการเลือกกิจกรรมสนับสนุน
1. กิจกรรมทีสอดคล้ องกั บพั นธกิจของหน่วยงาน
2. กิจกรรมทีสร้ างเสริ ม และสนั บสนุนด้ านสุ ขภาพร่ างกาย และสุ ขภาพจิต
3. กิจกรรมทีสร้ างเสริ ม และสนั บสนุนด้ านการศึกษา
หลักเกณฑ์ ในการร่ วมกิจกรรมของผู ้ บริ หารและบุคลากร

1.
2.
3.
4.

การสนั บสนุนด้ านงบประมาณ
การสนั บสนุนด้ านบุคลากร
การสนั บสนุนด้ านสถานทีและครุ ภ ั ณฑ์
การสนั บสนุนด้ านเทคโนโลยี
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หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

2.1 การจัดทํายุทธศาสตร์
เป็ นการตอบคํา ถามที อธิ บ ายว่ า คณะมี วิธี ก ารอย่ า งไรในการกํา หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ หลั ก รวมถึงการยกระดั บความสามารถในการแข่งขั น ผลการ
ดํ าเนินการโดยรวม และความสําเร็ จในอนาคตอย่างไร
ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์
(1) คําถาม
คณะมีกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวมอย่างไร ให้ระบุ (#)
- ขั นตอนและผู ้ เกียวข้ องทีสําคั ญ
- กรอบเวลาที ใช้ในการวางแผนระยะสั นและระยะยาว และเหตุผลทีใช้ในการ
กํ าหนดกรอบเวลาเช่นนั น
- โปรดแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ทีสอดคล้ องกั บ
กรอบเวลาทีกํ าหนดไว้
คําตอบ การจัดประชุม บุคลากร ประจําปี งบประมาณ โดยมีแผนระยะ สั น 1 ปี แผนระยะยาว 4 ปี
ตามแนวทางของกองกลาง และมหาวิทยาลัย
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์
การดําเนินการ
รายงานผลการประเมิน
ภายใน
ประชุมกองกลาง เพือ
วิเคราะห์ผลการประเมิน
ภายใน
งานในสังกั ดจัดทํ าแผน
ยุทธศาสตร์ของงาน
ประชุมกองร่ างแผน
ยุทธศาสตร์ของ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจํ ากองกลาง เพือ
รับทราบแผนยุทธศาสตร์
ของกอง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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ดํ าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ของกอง
ประเมินผลการดํ าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
กอง

(2) คําถาม
คณะได้น ําปั จจั ยต่อไปนี มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ อย่างไร ให้ระบุวิธีการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้ อมูลและสารสนเทศทีเกียวข้ อง
- ความต้ องการ ความคาดหวั ง ทั งระยะสั นและระยะยาวของผู ้รับบริ การ ผู ้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย รวมทั งคณะหรื อองค์กรอืนทีปฏิบ ั ติงานเกียวข้ องกั น
- สภาพการแข่งขันทั งภายในและภายนอกประเทศของคณะ (ให้คณะตอบตาม
ความเหมาะสมของภารกิจของคณะ)
- นวั ตกรรมและการเปลียนแปลงทีสําคั ญทางเทคโนโลยี และด้ านอืนๆ ซึ งอาจมีผล
ต่อบริ การและการดํ าเนินงานของคณะ
- นวั ตกรรมและการดํ าเนินงานของคณะ
- จุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอืนๆ ของคณะ
- การศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสในการปรับเปลียนทรั พยากรทีมีอยู่ไปใช้ก ับบริ การ
หรื อกิจกรรมทีมีความสําคั ญกว่า
- ความเสี ยงในด้ านการเงิน สังคมและจริ ยธรรม กฎหมาย ข้ อบั งคั บ และด้ านอืนๆ
- การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจระดั บประเทศหรื อระดั บโลก
- ลั กษณะเฉพาะของคณะของท่าน
- จุดแข็ง จุดอ่อนของคณะหรื อองค์กรอืนทีปฏิ บ ั ติงานเกี ยวข้องกัน (ให้คณะตอบ
ตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ)
คําตอบ
การนําผลการประเมินภายใน คํารับรองการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห์ ผลตาม
แผนยุทธศาสตร์ ในทุกมิติ เป็ นข้ อมูลเสนอทีประชุมกอง เพือพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติ
ราชการ
ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
(3) คําถาม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลั กมีอะไรบ้ าง(#)
- ให้ระบุเป้ าหมาย และระยะเวลาทีจะบรรลุเป้ าประสงค์เหล่านั น(#)
- ให้ระบุล ํ าดั บความสําคั ญของเป้ าประสงค์เหล่านั น
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คําตอบ
เป้าประสงค์
1. มีแผนปฏิบัติการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ

ตัวชีวัด

ระดับความสําเร็ จของการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจํ าปี
2. ระบบงานมีประสิ ทธิ ภาพสูง
ระดับความสําเร็ จของการดํ าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการประจํ าปี
3. เป็ นฐานข้อมูลประกอบการบริ หาร จํ านวนผู้ สืบค้นเอกสาร งานด้านสารบรรณ
4. มีระบบควบคุมคุณภาพภายใน
ระดับความสําเร็ จของการควบคุมภายใน
5. มีระบบบริ หารจัดการความเสี ยง
ระดับความสําเร็ จของร้อยละเฉลียถ่วงนํ าหนัก
ของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
6. มีระบบประเมินการให้บริ การ
ร้อยละของระดั บความพึงพอใจของผู้ รับบริ การ
7. มีแผนงานด้านการถ่ายทอดองค์
ระดับความสําเร็ จของการพั ฒนากระบวนงาน
ความรู้
การให้บริ การ
8. มีแผนพั ฒนาบุคลากร
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีได้รับการ
พั ฒนาความรู้และทักษะทั งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
9. มีการตอบแทนและเชิดชูเกี ยรติ
ระดับความของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของบุคลากร
10. มีก ิ จกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าทีใช้ในการ
อนุรักษ์ พั ฒนาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ
และวั ฒนธรรมต่องบดํ าเนินการ
11. การจัดสภาพแวดล้อมทีเอื อต่อการ ระดับความสําเร็ จของการใช้ทรัพยากรภายใน
ปฏิบัติงาน
และภายนอกองค์กรร่ วมกั น
12. มีการแสดงความคิดเห็นและ
ระดับความสําเร็ จของการจัดการข้อร้องเรี ยน
ติดตามตรวจสอบผลการดํ าเนินงาน
ของหน่วยงาน
โดยประชาชนหรื อผู้ มีส่วนได้เสี ย

ข้ อมูลพื นฐาน
48
49
50

51

เป้าหมาย
52
53

54

NA

NA

NA

5

5

5

5

NA

NA

NA

90

90

100

100

NA
NA

NA
NA

NA
NA

4,500
4

5,000
4

6,000
5

7,000
5

NA

NA

NA

4

5

5

6

NA

NA

NA

80

85

90

95

NA

NA

NA

4

4

4

5

NA

NA

NA

90

90

95

95

NA

NA

NA

4

5

5

5

NA

NA

NA

0.6

0.8

0.9

1

NA

NA

NA

4

5

5

5

NA

NA

NA

4

4

4

5

(4) คําถาม
- ในการกํ าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ หลั กคณะ
ได้ ให้ความสําคั ญกั บความท้ าทายต่อองค์กรทีระบุไว้ ในลั กษณะสําคั ญขององค์กร ข้2ออย่างไร
- คณะมั นใจได้ อย่างไรว่าประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลั ก
- มีความสมดุลของโอกาสและความท้ าทาย ในระยะสั นและระยะยาว
- มีความสมดุลของความต้ องการของผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยทีสําคั ญทั งหมด
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คําตอบ
1. แผนปฏิ บั ติ ข องหน่ วยงานภายในมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ นโยบาย แผนกลยุ ท ธ์
มหาวิทยาลัยและมาตรฐานความต้ องการของระบบบริ การ
2. การกําหนดระยะเวลาแล้ วเสร็ จของภารกิจและควบคุมมาตรฐานการบริ การ
3. การเพิมช่ องทางการในการให้ บริ การ
4. การนําผลประเมินความพึงพอในมาวิเคราะห์ เพือกําหนดเป้าประสงค์
2.2 การถ่ ายทอดกลยุทธ์ หลักเพือนําไปปฏิบัติ
การถ่ายทอดกลยุทธ์ หลั กเพือนําไปปฏิ บ ั ติ เป็ นการตอบคํ าถามทีอธิ บายว่าคณะสามารถแปลง
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลั กไปสู่ การปฏิบ ั ติได้ อย่างไร โดยให้คณะสรุ ปแผนปฏิ บ ั ติการ
และตั วชี วั ดทีสําคั ญ และคาดการณ์ผลการดํ าเนินการในอนาคตตามตั วชี วั ดดั งกล่าว
ก. การถ่ ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู ่ การปฏิบัติ
(5) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไร ในการ
- ถ่ายทอดแผนปฏิบ ั ติการเพือนํ าไปปฏิบ ั ติให้บรรลุเป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์หลั ก (#)
- จั ดสรรทรัพยากรเพือให้ม ั นใจว่าสามารถปฏิบ ั ติการตามแผนได้ สําเร็ (#)
จ
- ทํ าให้ผลทีเกิดขึ นจากการปฏิบ ั ติตามแผนมีความยั งยืน
คําตอบ
- ถ่ ายทอดแผนปฏิบัติการเพือนําไปปฏิบัติให้ บรรลุเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และ กล
ยุทธ์ หลัก
- การประชุมคณะกรรมการประจํ ากองเพือชี แจง
- การจั ดทํ าแฟ้ มการเรี ยนรู ้ ภายในหน่วยงาน
- การจั ดทํ ากระดานข่าว
- การทํ าบั นทึกแจ้ งเวียน
- การจั ดสัมมนาหน่วยงาน
- จัดสรรทรั พยากรเพือให้ มันใจว่ าสามารถปฏิบัติการตามแผนได้ สําเร็ จ (#)
- การจั ดทํ าแผนงบประมาณประจํ าปี โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- การประชุมพิจารณาจั ดลํ าดั บความสําคั ญ และความเร่ งด่วน
- แผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกั น
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- ทําให้ ผลทีเกิดขึนจากการปฏิบัติตามแผนมีความยังยืน
- การแต่งตั งคณะทํ างานติดตามมติทีประชุม
- การรายงานผลการปฏิบ ั ติงานของหน่วยงาน ทุก 6 เดือน
(6) คําถาม
- แผนปฏิบ ั ติการทีสําคั ญของคณะมีอะไรบ้ าง(#)
- หากมีการเปลียนแปลงทีสําคัญในการให้บริ การ รวมทั งผู ้รั บบริ การและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
คณะจะดํ าเนินการอย่างไรเพือตอบสนองต่อการเปลียนแปลงดั งกล่าว
คําตอบ
- แผนปฏิบ ั ติการด้ านรักษาความปลอดภั ย
- แผนปฏิบ ั ติการด้ านระบบสารบรรณ
การดําเนินการต่ อการเปลียนแปลง
- การประชุมคณะกรรมการประจํ ากองเพือชี แจง
- ประชุมวางแผนปฏิบ ั ติการ
- ปรับแผนปฏิบ ั ติการ
- แจ้ งเวียนปฏิบ ั ติการ
(7) คําถาม
แผนหลั กด้านทรั พยากรบุคคลทีตอบสนองเป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หลั ก
และแผนปฏิบ ั ติการมีอะไรบ้ าง(#)
คําตอบ
การวิเคราะห์อ ั ตรากํ าลั ง ให้สอดคล้ องกั บภารกิจ และเป้ าหมายของหน่วยงาน

หน่ วยงาน

1. งานสารบรรณ

ภารกิจ/หน้ าที/ความ
รับผิดชอบหลัก

1.1 การจั ดทํ า
ฐานข้ อมูลหนังสือ
และเอกสารเพือการ
สืบค้ น
1.2 การบริหารจั ดการ
ระบบรับ-ส่งหนังสือ
และเอกสาร
1.3 การบริหารจั ดการ

เป้าหมายผลผลิต/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ
ของงาน
- มีฐานข้ อมูล
สําหรับการสืบค้ น
งานด้านสารบรรณ
ทีสามารถสืบค้ นได้
ตามสิทธิ
- มีระบบการรับส่ง
หนังสือทีเป็ น
มาตรฐาน
ตรวจสอบได้
- มีระบบควบคุม

ลักษณะการ
ดําเนินงาน/
กิจกรรม
PF

R

ลักษณะความยาก
ง่ ายในการ
ดําเนินงาน
P

1

2

ระยะเวลาทีใช้ ในการ
ปฏิบัติงานทั งปี

ปริมาณงานทังปี

3

จํานวน

หน่ ว
ยนับ

จํานวน

หน่ วย
นับ
(วัน)

จํานวนผู้รับบริการ
จํานวน
คน

จํานวน
หน่ วยงาน

วั น

5,000

หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก

3

1

3

/

-

/

25,000

เรื อง

ทุกวั นทํ า
การ

1

2

3

-

/

/

15,000

เรื อง

ทุกวั นทํ า
การ

วั น

1,000

หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก

1

2

3

/

/

/

541

เรื อง

ทุกวั นทํ า

วั น

170

หน่วยงาน
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ด้านการเงิน และพั สดุ

ภายใน
- มีการวางแผน
งบประมาณ
ประจํ าปี
- มีแผนจั ด
อัตราก ํ าลังประจํ าปี

2

1

2

-

-

/

280

เรื อง

ทุกวั นทํ า
การ

วั น

170

1.5 การสนับสนุนงาน
ด้านข้ อมูลข่าวสาร
ภาครัฐ
2.1 การสนับสนุนการ
จั ดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยและที
ประชุมคณบดี
2.2 การสนับสนุนการ
ดําเนินการของสภา
มหาวิทยาลัย

- มีระบบตรวจสอบ
และรายงานผล

3

3

2

/

/

/

43

เรื อง

ทุกวั นทํ า
การ

วั น

-

3

3

3

/

/

/

36

ครั ง

-

-

-

3.1 การเผยแพร่
ข่าวสาร
3.2 การสร้าง
ภาพลั กษณ์

- ประชาชนได้รับ
ข้ อมูลข่าวสารทีดี
และถูกต้ อง
- มีภาพลักษณ์ของ
สถาบั นการศึกษา
ชั นนํา
- สภาฯ มีความ
คล่องตั วในการ
ทํ างาน

1.4 การบริหารงาน
บุคคล

2.ภารกิจด้านการ
ประชุ ม

3.ภารกิจด้าน
ประชาสัมพันธ์

4.ภารกิจด้านงาน
สภาอาจารย์

5.ภารกิจด้านรักษา
ความปลอดภัย

6.ภารกิจด้าน
เลขานุการผู้บริหาร
7.ภารกิจด้านการ
ประสานงาน
กรุ งเทพ

4.1 การสนับสนุนการ
จั ดประชุมสภาอาจารย์
และสภาข้ าราชการ
4.2 การสนับสนุนการ
ดําเนินการของสภา
อาจารย์ และสภา
ข้ าราชการ
5.1 การบริ หาร
การจราจร
5.2 การรักษาความ
ปลอดภั ย

6.1 การสนับสนุนการ
ปฏิบ ั ติงานของ
ผู ้ บริ หาร
7.1 การอํานวยความ
สะดวก และสนับสนุน
การปฏิบ ั ติงานของ
ผู ้ บริ หาร

- มีระบบการส่ง
วาระทีถูกต้ อง
รวดเร็ว
- ลดการใช้กระดาษ
- สภาฯ มีความ
คล่องตั วในการ
ทํ างาน

การ

1

1

- ระบบจราจร
ภายในมีความ
คล่องตั ว
- มีความปลอดภั ย
ในชีวิตและ
ทรัพย์ สินสูง
- ผู ้ บริ หารมีความ
คล่องตั วในการ
ปฏิบ ั ติงาน
- ผู ้ บริ หารมีความ
คล่องตั วในการ
ปฏิบ ั ติงาน

1

2

3

3

-

/

-

-

/

/

360

12

เรื อง

ครั ง

-

-

ภายใน
กองกลาง และ
ในก ํ าก ั บ

-

-

หน่วยงาน
ภายใน
กองกลาง
หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/
คณบดี และ
ผู ้ อ ํานวยการ
ศูนย์/สถาบั น/
สํานัก/
หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

-

บุคลากร
ภายในและ
ประชาชน
ทั วไป

-

กรรมการสภา
อาจารย์ และ
กรรมการสภา
ข้ าราชการ

3

3

3

/

/

/

-

-

-

-

-

บุคลากร
ภายในและ
ประชาชน
ทั วไป

1

1

3

-

-

/

-

-

-

-

-

ผู ้ บริ หาร
มหาวิทยาลัย

1

1

3

-

-

/

ผู ้ บริ หาร
มหาวิทยาลัย
และบุคลากร
ภายใน
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(8) คําถาม
- ตั วชี วั ดทีสําคั ญทีใช้ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบ ั ติการ มีอะไรบ้ า(#)
ง
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการทํ าให้ระบบการวั ดผลสําเร็ จของแผนปฏิ บ ั ติการโดยรวม
เสริ มให้คณะมุ่งไปในแนวทางเดียวกั น
คําตอบ
ตัวชีวัดทีสํ าคัญทีใช้ ติดตามความคืบหน้ าของแผนปฏิบัติการ
- ระดับความสํ าเร็ จของการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี
ระบบการวัดผลสํ าเร็ จของแผนปฏิบัติการ
- การแต่ งตั งคณะทํางานติดตามมติทีประชุม
- การมอบหมายตัวชีวัดให้ งานต่ าง ๆ รั บผิดชอบตามความเหมาะสม และสอดคล้ องกับ
ภารกิจ
ข. การคาดการณ์ ผลการดําเนินการ
(9) คําถาม
- เป้ าหมายการดํ าเนินการของแผนปฏิบ ั ติการตามตั วชี วั ดทีระบุ
ในข้ อ 2.2 ก(8) มีอะไรบ้ าง (#)
- เป้ าหมายการดํ าเนินการของแผนปฏิบ ั ติการเป็ นเช่นใด เมือเปรี ยบเทียบกั บ
- เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (#)
- ผลการดํ าเนินการทีผ่านมา(#)
- ผลการดํ าเนินการทีคาดไว้ ของคู่แข่ง
- ระดั บเทียบเคียงทีสําคั ญ(Benchmark)
(ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ)
คําตอบ
เป้าประสงค์
1. แผนปฏิบัติการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ

ตัวชีวัด
ระดับความสําเร็ จของการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจํ าปี

ข้ อมูลพื นฐาน
48
49
50
NA

NA

NA

51

เป้าหมาย
52
53

54

5

5

5

5
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หมวด 3 : การให้ ความสํ าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
3.1 ความรู ้ เกียวกับผู ้รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
เป็ นการตอบคํ าถามเพือให้อธิ บายว่าคณะกําหนดความต้องการ ความคาดหวั ง และความนิ ยม
ชมชอบของผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยอย่างไร เพือให้การบริ การตอบสนองผู ้รับบริ การและผู ้มี
ส่ วนได้ ส่วนเสี ย
ก. ความรู ้ เกียวกับผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
(1) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการกํ าหนดหรื อจํ าแนกกลุ่มผู ้ รับบริ การ และผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
- คณะได้ ค ํ านึงถึงผู ้ รับบริ การทีพึงมีในอนาคตมาประกอบการพิจารณาดั งกล่าวอย่างไร
คําตอบ
หลักเกณฑ์ การจําแนกกลุ ่ มผู ้ รับบริ การ ประกอบด้ วยปัจจัย ดังนี
1. อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
2. มีส่วนได้ เสี ยกั บผลสําเร็ จขององค์กร
3. มีความร่ วมมือ ข้ อตกลง หรื อพั นธสัญญา
4. มีผลกระทบกั บการปฏิบ ั ติงาน
การคํานึงถึงผู ้ รับบริ การทีพึงมีในอนาคตมาประกอบการพิจารณา
1. การนํ าเทคโนโลยีมาสนั บสนุนการบริ การ
2. การเพิ มช่องทางในการให้บริ การ
(2) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการรับฟั งและเรี ยนรู ้ ความต้องการและความคาดหวั งหลั กๆ
ของผู ้ รับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่ม
- คณะได้ น ํ าข้ อมูลดั งกล่าวมาใช้ในการวางแผนปฏิ บ ั ติงานและการปรั บปรุ งกระบวนการ
รวมถึงการพั ฒนาการบริ การใหม่ๆ อย่างไร
คําตอบ
1. การจัดทําแบบสํ ารวจ
2. การเปิ ดให้ แสดงความคิดเห็นทาง website
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3. การจัดสั มมนาบุคลากรเพือแลกเปลียนประสบการณ์
โดยได้ นําข้ อมูลดังกล่ าวมาใช้ ในการวางแผนปฏิบัติงานและการปรั บปรุ งกระบวนการ รวมถึง
การพัฒนาการบริ การใหม่ ๆ
1. การเพิมช่ องทางการให้ บริ การ
2. การขยายเวลาการให้ บริ การ
3. การลดขั นตอนการปฏิบัติงาน
4. การลดระยะเวลาแล้ วเสร็จของงาน
(3) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนและปรับปรุ งวิธีการรับฟั งและเรี ยนรู ้ ความต้ องการ
และความคาดหวั งของผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยให้เหมาะสมและทั นสมั ยอยู่เสมอ
คําตอบ
1. การประชุมเพือพิจารณา
2. การจัดสั มมนาบุคลากรเพือแลกเปลียนประสบการณ์
3. การจัดบริ การด้ วยโครงการนําร่ องใหม่ ๆ

3.2 ความสั มพันธ์ และความพึงพอใจของผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
เป็ นการตอบคํ าถามเพืออธิ บายว่าคณะสร้ างความสัมพั นธ์ก ั บผู ้ รับบริ การ และผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
อย่างไร เพือให้ผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยมีความพึงพอใจ และนํ าไปสู่ การกล่าวถึงในทางทีดี ให้
อธิ บายด้ วยว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการหาความพึงพอใจของผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ก. การสร้ างความสั มพันธ์ กับผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
(4) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการสร้ างความสัมพั นธ์ก ั บผู ้ รับบริ การ และผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย
เพือตอบสนองความคาดหวั งและสร้ างความประทั บใจให้แก่ ผู ้รับบริ การและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ซึ งจะ
ส่ งผลให้คณะมีภาพลั กษณ์ทีดี และมีผู ้ มาใช้บริ การเพิ มขึ น(ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิ จ
ของคณะ)

31
คําตอบ
การจัดกิจกรรมเชิดชูบุคลากรด้ านการให้ บริ การ และการปฏิบัติงาน เพือสร้ างแรงกระตุ ้ นในการ
ให้ บริ การ
การจัดสิ งอํานวยความสะดวกแก่ ผู ้ รับบริ การ
การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนเพือการสร้ างภาพลักษณ์ด้านความรวดเร็ว
(5) คําถาม
- คณะมีวิธีการอะไรบ้ างทีให้ผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยสามารถติดต่อขอข้ อมูล
ขอรับบริ การ หรื อร้ องเรี ยนต่อคณะ
- คณะมีแนวทางอย่างไรในการกํ าหนดวิธีปฏิบ ั ติของบุคลากรในคณะในการติดต่อกับ
ผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
- คณะมั นใจได้ อย่างไรว่าบุคลากรทีเกียวข้องทุกคนได้ ปฏิบ ั ติตามวิธีปฏิบ ั ติทีกํ าหนดไว้
คําตอบ
- เคาร์ เตอร์ บริ การ
- บั นทึกข้ อความ
- e-mail
- โทรศั พท์/โทรสาร
- กระดานข่าวบน Web Site
- การเปิ ดตู ้ รับเรื องร้องเรี ยนร้ องทุกข์
โดยมีแนวทางในการกําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในหน่ วยงานในการติดต่ อกับผู ้ รับบริการ
และผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
1. การสร้ างระบบฐานข้ อมูลกั บหน่วยงานหรื อบุคคลทีเกียวข้ อง
2. การสร้ างคู่มือการปฏิบ ั ติ
3. ทบทวนภารกิจและบุคลากรทุกระดั บชั น
4. สร้ างสํานึกดีในฐานะผู ้ ให้บริการ
เพือมันใจได้ ว่าบุคลากรทีเกียวข้ องทุกคนได้ ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทีกําหนดไว้
1. การจั ดทํ ารายงานความคืบหน้าและผลสําเร็ จของการปฏิบ ั ติภารกิจ
2. ให้ค ํ าแนะนํ า ช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบ ั ติภารกิจ
3. มอบหมายภารกิจและการกระจายอํ านาจในการตรวจสอบและติดตามผล
4. แบบประเมินผลการรับบริ การ
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(6) คําถาม
- คณะมีกระบวนการจั ดการข้ อร้ องเรี ยนอย่างไร
- คณะมั นใจได้ อย่างไรว่าข้ อร้ องเรี ยนเหล่านั นได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิ ทธิ ผลและ
ทั นท่วงทีตามกระบวนการทีกํ าหนดไว้
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้ องเรี ยนทั งหมดเพือใช้ในการ
ปรับปรุ งการดํ าเนินการของคณะของท่านและคณะอืนทีเกียวข้ อง
คําตอบ
1. ทะเบียนรั บเรื อง
2. ตอบรั บการรั บเรื องร้ องเรี ยนถึงผู ้ ร้องเรี ยน
3. เสนอความคิดเห็น การขอคําวินิจฉั ย
4. การประชุมคณะกรรมการ หน่ วยงานผู ้ เป็ นเจ้ าของเรื อง
5. แต่ งตั งคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริ ง
6. การรายงานผลต่ อผู ้ บังคับบัญชา หัวหน้ าหน่ วยงาน
7. ตอบผลการดําเนินการให้ ผู ้ ร้องเรี ยนทราบ
8. สรุ ปรายงานผลการปฏิบัติประจําปี
โดยข้ อร้ องเรี ยนเหล่ านั นได้ รับการแก้ ไขตามกระบวนการทีกําหนดไว้
- มีการติดตามของคณะทํางานติดตามมติทีประชุม
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
การรวบรวมและวิ เคราะห์ ข้อร้ องเรี ยนทั งหมดเพือใช้ ในการปรั บ ปรุ งการดํา เนิ นการของ
หน่ วยงานและหน่ วยงานอืนทีเกียวข้ อง
1. วิเคราะห์ ผลการดําเนินการเป็ นรายกรณีเพือจัดทํารายงานการปฏิบัติประจําปี
2. สรุ ปเป็ นรายงานผลการดําเนินการ
3. เสนอแนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่ วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
(7) คําถาม
คณะทํ าอย่างไรเพือให้วิธีการสร้ างความสัมพั นธ์ก ั บผู ้ รับบริ การ และผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
รวมทั งวิธีการติดต่อเหมาะสมและทั นสมั ยอยู่เสมอ
คําตอบ
1. การสร้ างกระดานข่าวบน Web Site
2. การเปิ ดตู ้ รับเรื องร้ องเรี ยนร้ องทุกข์
3. การตอบข้ อซั กถามบน Web Board
4. การให้ ความสํ าคัญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
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ข. การวัดความพึงพอใจของผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(8) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการวั ดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู ้ รับบริ การ และผู ้ มี
ส่ วนได้ ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่ม
- คณะมีวิธีการอย่างไรเพือให้การวั ดดังกล่าวได้ข้อมูลซึ งสามารถนําไปใช้สร้ างความ
ประทั บใจและทํ าให้เกิดภาพลั กษณ์ทีดี
- คณะนํ าผลการวั ดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจไปปรั บปรุ งการดํ าเนิ นการของคณะ
อย่างไร
คําตอบ
1. ทําแบบสํ ารวจความถึงพอใจ
2. หนังสื อขอบคุณจากผลแห่ งการปฏิบัติเพือเป็ นไปตามคําแนะนําของผู ้ ใช้ บริ การ
- วิธีการเพือให้ การวัดดังกล่ าวได้ ข้อมูลซึ งสามารถนําไปใช้ สร้ างความประทับใจและทําให้ เกิด
ภาพลักษณ์ ทีดี
1. การประมวลความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะตามแบบสํ ารวจความพึงพอใจ
2. วิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ในประสิ ทธิภาพของภารกิจเพือนําไปสู ่ ความพึงพอใจ
- การนําผลการวัดความพึงพอใจและไม่ พงึ พอใจไปปรั บปรุ งการดําเนินการ ของหน่ วยงาน
1. วิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทีเกียวข้ องกับศักยภาพ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับให้ เป็ นไปใน
ทิศทางทีสามารถปรั บเปลียนพฤติกรรมในองค์ กร
2. ถ่ ายทอดผลการเพือสร้ างความเข้ าใจแก่ บุคลากรทุกระดับชั น
3. มุ ่ งเน้ นปัญหาและอุปสรรคทีเป็ นประเด็นกระทบต่ อคุณภาพและประสิ ทธิภาพของ
การบริ การเป็ นสํ าคัญ
4. ศึกษา วิธีการแก้ ไขปัญหาและอุปสรรค
(9) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการติดตามในเรื องคุณภาพการบริ การเพือให้ได้ ข้ อมูลป้ อนกลั บ
อย่างทั นท่วงทีและนํ าไปใช้ด ํ าเนินการต่อไปได้
คําตอบ
1. การกําหนดขั นตอนและวิธีการ
2. การมอบหมายภารกิจ
3. การชีแจงจุดเด่ น จุดด้ อย และภาวะความเสี ยงในภารกิจ
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4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
5. การรายงานผลการปฏิบัติเกียวกับสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
6. ประชุมหารื อในการรั บทราบปัญหาและรั บฟังข้ อเสนอวิธีการแก้ ไขปัญหา

(10) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการหาข้ อมูลและใช้ข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบในด้ านความพึงพอใจ
ของผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
คําตอบ
1. การวิเคราะห์ ความต้ องการในภาพรวมของความต้ องการผู ้ รับริ การจากสื อต่ าง ๆ
2. ฐานข้ อมูลการสํ ารวจความพึงพอใจจาก Internet
(11) คําถาม
คณะทํ าอย่างไรเพือให้วิธีการในการวั ดความพึงพอใจของผู ้รับบริ การและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
เหมาะสมและทั นสมั ยอยู่เสมอ
คําตอบ
1. การปรั บปรุ งแบบสํ ารวจเป็ นประจํา
2. การรายงานผลการสํ ารวจทุก 6 เดือน
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ ผลการดําเนินการของคณะ
ให้อธิ บายว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการวั ด วิเคราะห์ ทํ าให้สอดคล้อ งและเชื อมโยงกัน และ
ปรับปรุ งข้ อมูลและสารสนเทศของผลการดํ าเนินการในทุกระดั บ และทุกส่ วนของคณะ
ก. การวัดผลการดําเนินการ
(1) คําถาม
- คณะมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการเลื อ กและรวบรวมข้อ มู ล และสารสนเทศที มี ความ
สอดคล้องและเชื อมโยงกัน เพื อใช้ในการติดตามผลการปฏิ บ ัติง าน และผลการดํ า เนิ น การของคณะ
โดยรวม (#)
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้ อมูลและสารสนเทศเหล่านี มาสนั บสนุนการตั ดสิ นใจ
ในคณะและสนั บสนุนให้เกิดนวั ตกรรม
คําตอบ
1. ใช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศที เอือต่ อประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บัติภารกิ จในรู ป ของ
เครื อข่ าย เช่ น การเวียนหนังสื อราชการด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บนเครื อข่ าย
2. มีการติดตามและทบทวนประสิ ทธิภาพของระบบอย่ างสมําเสมอ
3. มีการศึกษา เทียบเคียงเพือพัฒนาประสิ ทธิภาพของระบบ
4. มีการรายงานผลการปฏิบัติทีสามารถบ่ งชีถึงการประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา
(2) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิ งเปรี ยบเทียบ มาสนับสนุ น
การตั ดสิ นใจในคณะ และสนั บสนุนให้เกิดนวั ตกรรม
คําตอบ
1. ต้ องมีความเหมาะสมในการปฏิบัติ
2. ต้ องมีความทันสมัย
3. ต้ องมีความประหยัดและใช้ เทคโนโลยีทีลงทุนไปอย่ างคุ ้ มค่ า
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(3) คําถาม
- คณะมี วิธี ก ารอย่ า งไรในการทํา ให้ระบบการวั ดผลการดํา เนิ น การเหมาะสม และ
ทั นสมั ยอยู่เสมอ
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการทํ าให้ม ั นใจว่าระบบการวั ดผลการดํ าเนินการมีความไวใน
การบ่งชีถึงการเปลียนแปลงทีรวดเร็ วหรื อไม่ได้ คาดการณ์ ทั งจากภายในและภายนอกคณะ
คําตอบ
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลทีได้ รับภายในเวลา ไม่ เกิน 6 เดือน
2. การประเมินโครงการ หรื อกิจกรรมทีดําเนินการเพือตอบสนองความต้ อง
ข. การวิเคราะห์ ผลการดําเนินการ
(4) คําถาม
คณะมีการวิเคราะห์ในเรื องอะไรบ้ าง เพือช่วยให้ผู ้ บริ หารของคณะนําผลการวิเคราะห์
มาใช้ในการทบทวนผลการดํ าเนินการของคณะ และนํ าไปใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
คําตอบ
- การให้ บริ การ
- ความสะดวก รวดเร็ว
(5) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการสื อสารให้ผู ้ปฏิ บ ั ติงานในทุกระดั บได้รับทราบถึงผลการ
วิเคราะห์ เพือใช้เป็ นข้ อมูลสนั บสนุนการตั ดสิ นใจในการปฏิบ ั ติงานอย่างมีประสิ ทธิ ผล
คําตอบ
- การจัดประชุมสั มมนา
- การจัดทําบอร์ ดยุทธศาสตร์
4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู ้
เป็ นการตอบคํ าถาม เพือให้อ ธิ บายว่า คณะดํ า เนิ น การอย่า งไรเพือให้ข้อมูล และสารสนเทศที
บุคลากร คณะ หรื อองค์กรอืนทีปฏิบ ั ติงานเกียวข้ องกั นและผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยต้ องการนั น
มีคุณภาพและพร้ อมใช้งานรวมทั งให้อธิ บายว่าคณะดํ าเนินการอย่างไร ในการสร้ างและจั ดการองค์ความรู ้
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ก. ความพร้ อมใช้ งานของข้ อมูลและสารสนเทศ
(6) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการทํ าให้ข้ อมูลและสารสนเทศทีต้ องการมีความพร้ อมใช้งาน
และทํ าให้บุคลากร ผู ้ รับบริ การ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย และองค์กรอืนๆ ทีปฏิ บ ั ติงานเกี ยวข้องกัน สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลและสารสนเทศดั งกล่าว
คําตอบ
1. ขอพืนทีในการสร้ าง Home page เพือนําเสนอบทบาทและภารกิจของหน่ วยงาน
2. บรรจุ Web board หรื อ กระดานข่ าวเพือเป็ นช่ องทางให้ ผู ้ มีส่วนได้ เสี ย เลือกวิธีแสดง
ความคิดเห็น หรื อ สอบถามข้ อมูลภารกิจบน Web site
3. บรรจุข้อมูลทีเป็ นปัจจุบันเพือให้ ผเยีู ้ ยมชมสามารถเข้ าดูได้ อย่ างเหมาะสม
4. มีระบบการบันทึกจํานวนผู ้ เข้ าเยียมชมบน Web site
5. ตรวจสอบ Web board และตอบคําถามเพือให้ เป็ นการสื อสาร 2 ทาง
6. สร้ างความเป็ นปัจจุบันของข้ อมูลข่ าวสารอย่ างสมําเสมอ
(7) คําถาม
คณะมี วิธี ก ารอย่ า งไรในการทํา ให้อุ ปกรณ์ ทีเกี ยวกับสารสนเทศ (ฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟแวร์ ) ทีใช้ในคณะมีความเชือถือได้ ปลอดภั ย และใช้งานง่าย(#)
คําตอบ
1. ระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอยู ่ในลักษณะการให้ บริ การจากศูนย์
คอมพิวเตอร์ กลาง ดังนั น ประสิ ทธิภาพและคุณภาพ รวมถึงความทันสมัยต่ าง ๆ ย่ อมขึนอยู ่ กับหน่ วยงาน
ทีรั บผิดชอบ
2. โปรแกรมทีอํานวยความสะดวกสนับสนุนให้ การปฏิบัติหน้ าทีในบางภารกิจ มีความ
จําเป็ นต้ องลงทุน และศึกษาผลลัพธ์ และความพอใจของเครื อข่ ายผู ้ ใช้ ร่วมด้วย เช่ น ระบบ E-Document
ระบบ IP Camera และระบบ KKU-FMIS
(8) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการทํ าให้ระบบการจั ดการข้ อมูลและสารสนเทศ และอุปกรณ์
ทีเกียวกั บสารสนเทศดั งกล่าว เหมาะสมและทั นสมั ยอยู่เสมอ
คําตอบ
1. รวบรวมข้ อมูลเพือประสานขอความร่ วมมือจากหน่ วยงานทีกํากับ ดูแลระบบ
สารสนเทศในการจัดหาและเขียนโปรแกรมตามภารกิจทีต้ องการ
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2. ศึกษา วิเคราะห์ เทียบเคียงกับสถานบันทั งภาครั ฐและเอกชนเพือนําประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผลมาพัฒนาภารกิจทีรับผิดชอบ
3. เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อดี ข้ อเสี ย แนวความคิดก้าวหน้ าต่ อสถาบันเพือขอรับการ
สนับสนุนแนวคิดไปสู ่ การปฏิบัติ
ข. การจัดการความรู ้
(9) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการจั ดการความรู ้ เพือให้เรื องต่อไปนี บรรลุผล
- การรวบรวมและถ่ายทอดความรู ้ ของบุคลากรในคณะ (#)
- การรับการถ่ายทอดความรู ้ ทีมีประโยชน์จากผู ้รับบริ การ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ยและ
องค์กรอืน
- การแสวงหาและแลกเปลียนวิธีการปฏิบ ั ติทีเป็ นเลิศ
คําตอบ
1. การสนับสนุนการฝึ กอบรมบุคลากร
2. มีการถ่ ายทอดความรู ้ จากการอบรมสั มมนา
3. จัดทีมพีเลียงให้ คําปรึ กษา
4. จัดสถานการณ์ การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ภายในองค์ กร
5. ให้ ความร่ วมมือในการส่ งเจ้ าหน้ าทีเข้ าร่ วมการฝึ กอบรมและการถ่ ายทอด
6. กระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ทุกคนเป็ นครู ทุกสถานทีคือ ห้ องเรี ยน ไม่ จํากัด
รู ปแบบ
(10) คําถาม
คณะมี วิธีก ารอย่ างไรเพือให้ข้อ มูล สารสนเทศ และความรู ้ ของคณะ มี คุณ ลักษณะ
ดั งต่อไปนี
- ความครอบคลุม
- ความรวดเร็ ว
- ความถูกต้ อง
- ความทั นสมั ย
- ความเชือมโยง
- ความน่าเชือถือ
- ความสามารถในการเข้ าถึง
- ความสามารถในการตรวจสอบ
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- การมีส่วนร่ วมในกระบวนการข้ อมูล
- ความปลอดภั ย
- การรักษาความลั บ
คําตอบ
- การสร้ างเครื อข่ ายครบทุกภาคส่ วนในแต่ ละภารกิจ เช่ น เครื อข่ ายการ
ประชาสั มพันธ์ เครื อข่ ายผู ้ ปฏิบัติด้านสารบรรณ เครื อข่ ายของผู ้ อํานวยการ และ เลขานุการคณะ
-ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน (Intranet) สนับสนุนในการนัดหมาย และยืนยัน
ตอบรั บแผนการปฏิบัติและอืน ๆ
- มีระบบบันทึกบนเครื อข่าย ควบคู ่ ไปกับการเก็บหลักฐานต้ นฉบับ
- สามารถเชืองโยงและถ่ ายโอนข้ อมูลข่ าวสารได้ในระดับสากล
- สามารถสื บค้ นและติดตามข้ อมูลข่ าวสารย้ อนหลังได้ อย่ างรวดเร็ ว
- มีความเป็ นปัจจุบนั ภายใต้ ความร่ วมมืออันดี
- ความน่ าเชือถือและบทบาทหน้ าทีเพือการยอมรั บในส่ วนของการกําหนดชั นของ
การเข้ าถึงข้ อมูล
- มีระบบป้องกันและสนับสนุนภารกิจแต่ ละประเภทให้ ตรงตามวัตถุประสงค์
- มีระบบป้องกันชั นความลับของข้ อมูล Fire Wall
- มีระบบการกําหนดรหัสประจําตัว ควบคุมโดยหน่ วยงานทีรับผิดชอบและเป็ น
ความลับเฉพาะบุคคล
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หมวด 5 : การมุ่ งเน้ นทรัพยากรบุคคล
5.1 ระบบงาน
ให้อธิ บายการจั ดและบริ หารงาน ระบบการประเมินผลการปฏิ บ ั ติงานของบุคลากร การจ้างงาน
และความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน และวิธีปฏิ บ ั ติทีเกี ยวข้องกับกําลั งคน เอื อให้บุคลากรและคณะมีผล
การดํ าเนินการทีดีได้ อย่างไร
ก. การจัดและบริ หารงาน
(1) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่า งไรในการจั ดระบบงาน ทั งทีเป็ นทางการและไม่เ ป็ นทางการ เพื อ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรเกิดความร่ วมมือ ความคิดริ เริ ม การกระจายอํ านาจในการตั ดสิ นใจ นวั ตกรรม ความ
คล่องตั ว และทั นต่อความต้ องการของผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยอยู่เสมอ
คําตอบ
1. การมอบอํานาจให้ ปฏิบัติงานแทนในระดับต่ าง ๆ
2. จัดระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
3. กําหนดให้ มีการจัดประชุมประจําเดือนของระดับหน่ วยงานและระดับกอง
4. การกําหนดภาระหน้ าทีของบุคคล ตามความเหมาะสม
5. สนับสนุนผู ้ มีผลงาน สร้ างแรงจูงใจ ประกาศเกียรติคุณเพือเป็ นแบบอย่ างและสร้ าง
แนวทางพัฒนาบุคลากร เพือยกระดับความรู ้ ความสามารถ และปรั บทัศนคติให้ พร้ อมทีจะร่ วม
พัฒนาประสิ ทธิภาพองค์ กร
(2) คําถาม
ในการจั ดระบบงานดั งกล่าว คณะได้ ค ํ านึงถึงวั ฒนธรรมและความคิดของบุคลากรและ
ของชุมชนซึ งคณะมีปฏิสัมพั นธ์ด้ วยมาพิจารณาอย่างไร(ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิ จของ
คณะ)
คําตอบ
1. ทําความเข้ าใจและทบทวนภารกิจให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดตั งหน่ วยงาน
2. ระดมสมองและเปิ ดโอกาสให้ มีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ในแต่ ละส่ วนงาน
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3. จัดระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
4. กําหนดให้ มีการจัดประชุมประจําเดือนของระดับหน่ วยงานและระดับกอง
5. ศึกษาและวิเคราะห์ เทียบเคียงปัญหาและอุปสรรค์ รวมถึงความเสียงทีมีผลกระทบ
ต่ อภาพลักษณ์ และแผนยุทธศาสตร์
6. รายงานผลการปฏิบัติทีสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ และประเด็นปัญหาทีต้ องมีการ
ปรั บปรุ งแก้ ไขเพือป้องกันความเสี ยหาย บกพร่ องตามบทบาทหน้ าทีความรับผิดชอบ
7. สนับสนุนการเพิมพูนความรู ้ และประสบการณ์ แก่ บุคลากรทุกระดับชั นเพือพัฒนา
ประสิ ทธิภาพและการเข้าสู ่ กระบวนการพัฒนาการของระบบราชการแนวใหม่
8. สนับสนุนและส่ งเสริ มผู ้ มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนผู ้ มี
ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ เพือนําผลสู ่ การปฏิบัติภารกิจในความรั บผิดชอบ ตามหลักการของ
PMQA (Public Sector Management Quality Award) ทีมีเน้ นถึง การบริ การตามความต้ องการ
ของผู ้ ใช้ บริ การเป็ นสํ าคัญ
9. ติดตามและร่ วมปฏิบัติภารกิจเพือศึกษาและให้ คําแนะนําเพือให้ เกิดความมันใจและ
เชือมัน ศรั ทธาในระบบบริ หารจัดการ ก่ อให้ เกิดประโยชน์ ต่อองค์ กรและภาพลักษณ์ ในเชิงบวก
ต่ อผู ้ มีส่วนได้ เสี ย

(3) คําถาม
คณะทํ าอย่างไรเพือให้การสื อสาร การแลกเปลียนความรู ้ หรื อทั กษะระหว่างบุคลากร
ภายในคณะมีประสิ ทธิ ผล (#)
คําตอบ
1. ประชุมหารื อและกําหนดแผนปฏิบัติ
2. การติดตามผลสั มฤทธิ ของการสื อสารข้ อมูลในประเด็นต่ าง ๆ
3. จัดระบบการหารือผู ้ บังคับบัญชาเพือแลกเปลียนความคิดเห็นและประเด็นปัญหา
เฉพาะส่ วน เพือให้ เกิดความเข้ าใจทีตรงกัน
ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(4) คําถาม
- คณะมีระบบการประเมินผลการปฏิบ ั ติงานของบุคลากร และมีการแจ้งผลเพือให้เกิ ด
การพั ฒนาและปรับปรุ งการทํ างานให้แก่บุคลากรรายบุคคลอย่างไร (#)
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- คณะมีวิธีการอย่างไรในการยกย่องชมเชย การให้รางวั ลและสิ งจูงใจเพือสนั บสนุนให้
บุคลากรมีขวั ญกํ าลั งใจมีการทํ างานอย่างมีประสิ ทธิ ผล มีจิตสํานึ กในการทํ างานทีมุ่งเน้นผลประโยชน์
และความต้ องการของผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย (#)
คําตอบ
1. ใช้ หลักการและวิธีการทีออกแบบเป็ นมาตรฐานเดียวกันของมหาวิทยาลัย
2. เสนอแต่ งตั งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานประกอบด้ วย บุ คคลภายในและ
ภายนอกเป็ นกรรมการ
3. ให้ ความเป็ นอิสระและยุติธรรมต่ อระบบการประเมิน
4. ดําเนินการตามข้ อกําหนดการจ้ าง สั ญญาจ้ าง และคํารั บรอง
5. แนะนํ า และมอบหมายในการจั ดทํ า ข้ อมู ลที เป็ นตั ว ชีวั ด ผลสํ าเร็ จของการปฎิ บั ติ
หน้ าทีในกรณีทีเอือต่ อการพัฒนาความรู ้ ความเข้ าใจในระบบการประเมินของบุคลากร
6. จัดกิจกรรมเชิดชูบุคลากรในด้ านต่ าง ๆ
7. มีคณะกรรมการเพือพิจารณาความดี ความชอบ ในการปฏิบัติงาน ประจําปี
8. ประกาศเกียรติคุณ ชมเชย และเสนอรางวัลสํ าหรั บเจ้าหน้ าทีผู ้ ปฏิบัติหน้ าทีดีเด่ น
9. เชิดชูเกียรติ เพือให้ เป็ นแบบอย่ างแก่ เพือนร่ วมงาน ผู ้ บังคับบัญชา และผู ้ มีส่วนได้ เสี ย
ต่ อการบริ การ
ค. การจ้ างงานและความก้ าวหน้ าในหน้ าทีการงาน
(5) คําถาม
คณะมีวิธีการกําหนดคุ ณลั ก ษณะและทักษะทีจําเป็ นของบุคลากรในแต่ ละตําแหน่ ง
อย่างไร (#)
คําตอบ
1. พิจารณาพันธกิจของหน่ วยงาน
2. กําหนดความรู ้ ความสามารถ และทักษะพิเศษของทรั พยากรบุคคล
3. มอบหมายหน้ าทีตามความเหมาะสม
4. สร้ างโอกาสและสิ งแวดล้ อมให้ เกิดกระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ เพือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และประสิ ทธิภาพของการปฏิบัติหน้ าทีในความรับผิดชอบ
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(6) คําถาม
- คณะมีวิธีการสรรหา ว่าจ้ าง และรักษาบุคลากรไว้ อย่างไร
- ในการสรรหา ว่าจ้ าง และรักษาบุคลากร คณะได้ ค ํ านึงถึงวั ฒนธรรมและความคิดของ
บุคลากรและของชุมชนทีคณะตั งอยู่อย่างไร(ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ)
คําตอบ
1. คํานึงถึงภาพลักษณ์ และผลประโยชน์ ของราชการเป็ นสํ าคัญ
2. ทดสอบระดับความสามารถและจัดสถานการณ์ ทีสามารถบ่ งชีถึงวิสัย ทัศน์ แนวคิด
และทัศนคติของบุคลากร
3. ร่ ว มวิ เ คราะห์ ปั ญ หา หรื อข้ อบกพร่ อง เพื อพิ จ ารณาถึ งแนวทางแก้ ไ ขเพื อให้ ไ ด้
บทสรุ ปทีเกียวกับสาเหตุจากบุคลากร หรื อ ระบบ
4. ศึ กษาแนวทางพัฒนาระบบงานทีต้ องอาศั ยบุ คลากรทีมีความรู ้ ความสามารถและ
เชียวชาญเฉพาะด้ าน เพือสรรหาผู ้ ทีมีคุณสมบัติเข้ าปฏิบัติหน้ าทีรั บผิดชอบ
5. สร้ างสมและปลูกฟังทัศนคติเพือให้ บุคลากรให้ เข้ าใจถึง จรรยาบรรณ และจริ ยธรรม
ทีพึงปฏิบัติ
6. ให้ ความสํ าคัญกับแนวคิดโครงการต่ าง ๆ ทีเกิดจากข้ อเสนอของบุ คลากร เพือสร้ าง
ความเข้ มแข็งของแนวร่ วม
(7) คําถาม
- คณะมีแผนในการเตรี ยมบุคลากรสําหรับตํ าแหน่งบริ หาร หรื อตํ าแหน่งทีมีความสําคั ญ
ต่อภารกิจหลั กของคณะอย่างไร
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการสร้ างความก้าวหน้าในหน้าทีการงานให้แก่บุคลากรทั วทั ง
คณะ
คําตอบ
1. มี การเสนอแต่ งตั งให้ เ ป็ นผู ้ รักษาการในตําแหน่ งระดั บหั ว หน้ า งาน หั วหน้ า หน่ ว ย
หรื อ หัวหน้ าโครงการ เพือส่ งเสริ มภาวะผู ้ นํา
2.สนับสนุนให้ บุคลากรทีมีความรู ้ ความสามารถ หรื อความเชียวชาญในการปรั บเปลียน
โอนย้ าย เพือพัฒนาบทบาทหน้ าที ทีต้ องใช้ ความรู ้ ความสามารถของบุคคล
3. เสนอแต่ งตั งให้ ดํารงตําแหน่ งอย่ างเป็ นทางการภายใต้ เงือนไขทีเป็ นมาตรฐาน
(8) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการพั ฒนาบุคลากรทีมาจากท้ องถิ นนั นให้มีโอกาสก้าวหน้า ใน
หน้าทีการงานในการปฏิบ ั ติราชการ (ให้ตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ)
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คําตอบ
1. การให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในภารกิจทีเหมาะสม เช่ น การจ้างงานจากบุคคลท้ องถิน
5.2 การเรี ยนรู ้ ของบุคลากรและการสร้ างแรงจูงใจ
เป็ นการตอบคํ าถามเพื ออธิ บายว่า การพั ฒนาบุคลากรได้สนับสนุ นให้คณะบรรลุเ ป้ าประสงค์
โดยรวม และส่ ง ผลให้มีก ารปฏิ บ ัติราชการที เป็ นเลิ ศอย่า งไร รวมทั งช่ วยสร้ า งความรู ้ ทักษะ และ
ความสามารถของบุคลากรอย่างไร
ก. การพัฒนาบุคลากร
(9) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการพั ฒนาบุคลากร เพือ
- ให้แผนปฏิบ ั ติการและผลการดํ าเนินการเป็ นไปตามทีกํ าหนดไว้
- ให้เกิดความสมดุลระหว่างเป้ าประสงค์ท ั งระยะสั นและระยะยาวของคณะกั บความ
ต้ องการของบุคลากร ในด้ านการพั ฒนา การเรี ยนรู ้ และความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน
คําตอบ
1. สนับสนุนให้ บุคลากรทีมีศักยภาพได้ ศึกษาเพิมพูนความรู ้ เช่ น การลาศึ กษาต่ อ การ
ร่ วมเป็ นวิทยากร การร่ วมเผยแพร่ วิชาการแก่ ชุมชน
2. ส่ งบุ คลากรให้ เข้ า อบรม สั มมนา เนื อหาวิ ชาการที เกียวกั บการจั ดทํ า แผนพั ฒนา
องค์ กรในด้ านต่ าง ๆ อย่ างสมําเสมอ
3. ศึ ก ษาดู ง านจากหน่ ว ยงานภายนอกเพื อนํ า ความรู ้ และประสบการณ์ ต ลอดจน
วิทยาการทีเป็ นประโยชน์ นํามาพัฒนาหน่ วยงาน
4. จัดให้ มีแฟ้มสะสมงานรายบุคคล
5. มีรายงานความก้ าวหน้ าในการไปเพิมพูนความรู ้ ความสามารถ
(10) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการให้การศึ กษาและฝึ กอบรม ซึ งครอบคลุมในเรื องต่อไปนี
ได้ แก่ การอบรมบุคลากรใหม่ จริ ยธรรม การบริ หารจั ดการ การพั ฒนาภาวะผู ้ น ํ าความปลอดภั ย อาชีวอนา
มั ยสิ งแวดล้ อมในการทํ างาน
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คําตอบ
1.สนับสนุนการฝึ กอบรมและการศึกษาเพิมพูนความรู ้ ความสามารถ โดยเน้ นการ
คัดเลือกบุคลากรทีปฏิบัติงานเกียวข้องกับเนือหา หรื อ หัวข้ อการจัดอบรม เพือนําผลมาพัฒนางาน หรื อ
บุคลากรผู ้ มีความตั งใจในประเด็นต่าง ๆ ทีสามารถนําเอาความรู ้ ความสามารถ ในการเข้ ารับการอบรมมา
พัฒนางานในส่ วนร่ วม
2. สนับสนุนงบประมาณในการฝึ กอบรม สั มมนา และศึกษาเพิมเติม
3. การจัดโครงการทีสอดคล้ อง
(11) คําถาม
- คณะมี วิธีการอย่า งไรในการหาความจํ า เป็ นและความต้องการในการฝึ กอบรมจาก
บุคลากรทั วไปหั วหน้างาน และผู ้ บ ั งคั บบั ญชา(#)
- คณะนํ าความจํ าเป็ นและความต้ องการในการฝึ กอบรมดั งกล่าวมาประกอบการพั ฒนา
บุคลากรอย่างไร
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการนํ าความรู ้ ทีมีอยู่ในคณะมาช่วยในการพั ฒนาบุคลากร(#)
คําตอบ
1. เวียนหนังสื อเชิญเข้ าร่ วมโครงการ และแจ้ งหั วหน้ าหน่ วยงานให้ พิจารณาบุ คคลทีมี
คุณสมบัติตามเจตนารมณ์ ของการฝึ กอบรม โดยประชาสั มพันธ์ ให้ ทราบโดยทัวกัน
2. ส่ งผู ้ ทีมีคุณสมบัติถูกต้ องเข้ าร่ วมการฝึ กอบรม
3. เสนอขอความเห็นชอบเพือขออนุมัติส่งเจ้ าหน้ าทีเข้ ารั บการฝึ กอบรมเป็ นกรณีพิเศษ
4. จัดทําคู ่ มือระบบฐานข้ อมูลในภารกิจทีจําเป็ นเพือให้ สามารถปฏิบัติงานทดแทนใน
บางตําแหน่ ง เช่ น เจ้ าหน้ าทีในงานเลขานุการผู ้ บริ หาร เจ้ าหน้ าทีรั กษาความปลอดภัย เจ้ าหน้ าที
ประชาสั มพันธ์ และเจ้ าหน้ าทีสารบรรณ
(12) คําถาม
คณะมีวิธีการพั ฒนาบุคลากรทั งอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการอย่างไร(#)
คําตอบ
1. การเลือนระดับ และความรั บผิดชอบให้ สูงขึน
2. การจัดกิจกรรมเพือกระตุ ้ นให้ เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู ่ สมําเสมอ
3. พัฒนาและเพิมคุณภาพชีวิตภายใต้ สิงแวดล้ อมในการปฏิบัติงาน
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(13) คําถาม
คณะส่ งเสริ มให้มีการนํ าความรู ้ และทั กษะใหม่ ๆ ทีได้ จากการศึกษาและฝึ กอบรมมาใช้
ในการปฏิบ ั ติงานอย่างไร
คําตอบ
1. การสนับสนุนให้ นําบทสรุ ปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฝึ กอบรม นําไปสู ่ วิธีปฏิบัติ
เพือให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม นั น ๆ
(14) คําถาม
คณะมีวิธีการประเมินประสิ ทธิ ผลของการศึกษาและการฝึ กอบรมของบุคลากรอย่างไร
ทั งนีให้พิจารณาจากผลการปฏิบ ั ติงานของแต่ละบุคคลและผลการปฏิบ ั ตงานของคณะโดยรวม
ิ
คําตอบ
1. กําหนดวิธีปฏิบัติของบุคคลผู ้ ได้ รับความเห็นชอบให้ เข้ารั บการฝึ กอบรม โดยต้ อง
จัดทํารายงานต่ อทีประชุมกอง
2. ประเมินจากการรายงานของหน่ วยงานผู ้ เป็ นเจ้ าของโครงการถึงพฤติกรรมของ
บุคลากรทีหน่ วยงานส่ งเข้ ารั บการฝึ กอบรม
ข. การสร้ างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้ าวหน้ าในหน้ าทีการงาน
(15) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรเพือช่วยให้บุคลากรพั ฒนาตนเองให้เกิ ดความก้าวหน้าในหน้าที
การงาน
- ผู ้ บริ หารและผู ้ บ ั งคั บบั ญชาตามสายงานมีบทบาทอย่างไรในการช่วยให้บุคลากรบรรลุ
เป้ าประสงค์ด ั งกล่าว
คําตอบ
1. ตั งเป้ าประสงค์ และความคาดหวั งขององค์กรทีมีต่อบุคลากรทุกสายงาน
2. เปิ ดโอกาสบุคลากรได้ แสดงความรู ้ ความสามารถ ในเชิงพั ฒนา
3. ผู ้ บริ หารสนั บสนุน และแนะนํ ากระบวนการและวิธีการทีสามารถสร้ างความ
เจริ ญก้าวหน้าด้ วย หลั กจริ ยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ
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5.3 การสร้ างความผาสุ กและความพึงพอใจแก่ บุคลากร
เป็ นการตอบคํ าถาม เพืออธิ บายว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํ างาน
และบรรยากาศทีสนับสนุ นให้บุคลากรทุ กคนมี ความผาสุ ก มีความพึ งพอใจ และมีแ รงจูง ใจในการ
ปฏิบ ั ติงาน
ก. สภาพแวดล้ อมในการทํางาน
(16) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการส่ ง เสริ มสุ ขอนามั ยความปลอดภั ย การป้ องกันภั ย การ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมในการทํ างานและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกั บการปฏิบ ั ติงาน
- คณะกํ าหนดเป้ าหมายหรื อตั วชี วั ดในเรื องดั งกล่าวอย่างไร
- บุคลากรมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและปรับปรุ งในเรื องดั งกล่าวอย่างไร
คําตอบ
1. การจัดกิจกรรมเพือการปรั บภูมิทัศน์ ให้ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
2. การส่ งเสริ ม และสนับสนุนการตรวจสุ ขภาพประจําปี
3. การจัดหาอุปกรณ์ ป้องกัน ในภารกิจทีมีความเสี ยง
4. การจัดหาอุปกรณ์ เพืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
(17) คําถาม
คณะมีวิธีอย่างไรในการทํ าให้สถานทีทํ างานมีการเตรี ยมพร้ อมต่อภาวะฉุกเฉินและภั ยพิบ ั ติ
เพือให้สามารถดํ าเนินภารกิจไปได้ อย่างต่อเนือง
คําตอบ
1. สนับสนุนให้ บุคลากรเข้ าอบรมโครงการการรณรงค์ เพือการรั กษาความปลอดภั
อาคารสถานที
2. จัดเตรี ยมความพร้ อมในการเก็บรั กษาข้ อมูล (เอกสาร) จัดลําดับความสํ าคัญก่ อนหลัง
ในการลําเลียง
3. ตรวจสอบสภาพวัสดุ ครุ ภัณฑ์ และเครื องมือ เครื องใช้ สมําเสมอ
4. จัดทําสื อประชาสั มพันธ์ หน่ วยงานทีเกี ยวข้ องในการปฏิบัติการฉุ กเฉิ นเผยแพร่ ใ ห้
ทราบโดยทัวกัน
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ข. การสนับสนุนและการสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ บุคลากร
(18) คําถาม
คณะมีวิธีการในการกํ าหนดปั จจั ยทีมีผลต่อความผาสุ กความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ
บุคลากรในแต่ละระดั บและแต่ละประเภทอย่างไร
คําตอบ
- การสํ ารวจความต้ องการของบุคลากร
- การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
- การกําหนดแนวทางความก้ าวหน้ าในตําแหน่ งหน้ าที
(19) คําถาม
นอกเหนื อจากระเบีย บสวั ส ดิก ารกลางที กําหนดไว้ คณะมี การสนับสนุ น บุ คลากร
อย่างไร ในเรื องนโยบาย สวั สดิการ และการบริ การ โดยกํ าหนดให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรใน
แต่ละระดั บ และแต่ละประเภท
คําตอบ
มีสวัสดิการเครื องแต่ งกาย เฉพาะกลุ ่ มบุคลากรงานรั กษาความปลอดภัย งาน
ประชาสั มพันธ์ ในระดับปฏิบัติการซึ งมีความจําเป็ น
(20) คําถาม
- คณะมีการกํ าหนดตั วชี วั ด และวิธีการประเมินความผาสุ กความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ของบุคลากรแต่ละระดั บและแต่ละประเภท ทั งทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการอย่างไร
- คณะได้ ใช้ต ั วชี วั ดต่างๆเช่น การสู ญเสี ยบุคลากร การหยุดงาน การร้ องเรี ยน การร้ องทุกข์
ความปลอดภั ย และผลิตภาพ เพือมาประเมินความผาสุ ก ความพึงพอใจ และการสร้ างแรงจูงใจของ
บุคลากรอย่างไร
คําตอบ
การประเมินความพึงพอใจ และความต้ องการของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
(21) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการนํ าผลการประเมินความผาสุ ก ความพึงพอใจ และการสร้ าง
แรงจูงใจของบุคลากรมาเชือมโยงกั บผลลั พธ์ในการดํ าเนินการเพือจั ดลํ าดั บความสําคั ญในการปรั บปรุ ง
ความผาสุ ก ความพึงพอใจ และการสร้ างแรงจูงใจ รวมทั งบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมในการทํ างาน
คําตอบ
การจัดสวัสดิการเสริ มในรู ปแบบต่ าง ๆ ตามความเหมาะสม การสนับสนุนให้ ศึกษาต่ อ
และการจัดกิจกรรมตามประเพณีเพือเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรได้มีส่วนร่ วม

49

หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ
6.1 กระบวนการทีสร้ างคุณค่ า
ให้อธิ บายว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการกํ าหนดและจั ดการกระบวนการทีสําคั ญต่างๆเพือสร้ าง
คุณค่าแก่ผู ้ รับบริ การ ผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย และการบรรลุพ ั นธกิจของคณะ
ก. กระบวนการทีสร้ างคุณค่ า
(1) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการกํ าหนดว่ากระบวนการใดเป็ นกระบวนการทีสร้ างคุณค่า
ต่อผู ้ รับบริ การ ผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย และการบรรลุพ ั นธกิจของคณะ(#)
- กระบวนการทีสร้ างคุณค่าทีสําคั ญมีอะไรบ้ าง(#)
คําตอบ
1. กระบวนการบริ หารจัดการระบบเอกสาร ตามระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ ไขเพิมเติม
2. กระบวนการรั กษาความปลอดภัยในพืนทีมหาวิทยาลัย
3. กระบวนการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสาร ผลงานวิชาการ และการมีส่วนร่ วมและฟั งรั บ
ความคิดเห็นของประชาชนตาม พระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2548
4. กระบวนการ ขั นตอนการจัดประชุมผู ้ บริ หารระดับสู ง เช่ น ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประชุมคณบดี และอืน ๆ
5. กระบวนการ ขั นตอนการสนั บสนุ นและประสานงานการปฏิบั ติงานของผู ้ บริ หาร
ระดับสู ง
(2) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการจั ดทํ าข้อกําหนดทีสําคั ญของกระบวนการทีสร้ างคุณค่า
โดยนําข้อมู ลทีได้จากผู ้รับบริ การและผู ้มีส่วนได้ส่ วนเสี ยมาประกอบในการจัดทํ า ข้อกํา หนดที สําคัญ
เหล่านั น
- ข้ อกํ าหนดทีสําคั ญของกระบวนการดั งกล่าวมีอะไรบ้ าง
คําตอบ
- การให้ บริ การอย่ างถูกต้ อง รวดเร็ว
- การให้ บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ
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(3) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบกระบวนการทีสร้ างคุณค่า
- คณะได้ น ํ าเรื องเหล่านี มาประกอบในการออกแบบอย่างไร
-- องค์ความรู ้ ของคณะ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
-- ความต้ องการของผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
-- ขั นตอน ระยะเวลาในการปฏิ บ ั ติงาน ผลิตภาพ การควบคุมค่าใช้จ่าย และ
ปั จจั ยประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลอืน ๆ
-- เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ของภารกิจ
- คณะมีแนวทางอย่างไรในการออกแบบและบูรณาการกระบวนการทีสร้ างคุณค่า ที
เกียวข้ องกั บคณะอืน เพือให้ส่งผลต่อผู ้ รับบริ การ ผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย และการบรรลุพ ั นธกิจของคณะ
(ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ)
คําตอบ
นําผลประเมินการให้ บริ การ มากําหนดรู ปแบบ ขั นตอน ระยะเวลา และผลสั มฤทธิ ของ
กระบวนงาน
(4) คําถาม
- คณะมีต ั วชี วั ดทีสําคั ญอะไรบ้ างทีใช้ในการควบคุมและปรับปรุ งกระบวนการทีสร้ างคุณค่า
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการนํากระบวนการดั งกล่าวไปปฏิ บ ั ติ เพือให้บรรลุผลตาม
ข้ อกํ าหนดทีสําคั ญเหล่านั น
คําตอบ
- ระดับความสํ าเร็ จของการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี
- หลักการ วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรั บปรุ ง (PDCA)
(5) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการ
ตรวจประเมินกระบวนการหรื อผลการดํ าเนินการ
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการป้ องกันไม่ให้เกิ ดข้อผิดพลาด การทํ างานซํ า และความ
สู ญเสี ยจากผลการดํ าเนินการ
คําตอบ
การลดขั นตอนในการปฏิบัติ การจัดทําคู ่ มือการปฏิบัติงาน คู ่ มือการให้ บริ การ
(6) คําถาม
- คณะมี วิธี ก ารอย่ า งไรในการปรั บปรุ ง กระบวนการที สร้ า งคุ ณ ค่ า เพื อให้ผ ลการ
ดํ าเนินการและการให้บริ การดีขึ น
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- คณะมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการนํ า การปรั บ ปรุ งดัง กล่ า วมาเผยแพร่ แลกเปลี ยน
ประสบการณ์ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
คําตอบ
- ดําเนินการภายใต้ หลักการ (PDCA) วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรั บปรุ ง
6.2 กระบวนการสนับสนุน
ให้อธิ บายวิธีทีคณะจั ดการกั บกระบวนการทีสําคั ญทีสนั บสนุนกระบวนการทีสร้ างคุณค่า
ก. กระบวนการสนับสนุน
(7) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการกํ าหนดว่ากระบวนการใดเป็ นกระบวนการสนั บสนุน(#)
- กระบวนการสนั บสนุนทีสําคั ญมีอะไรบ้ าง(#)
คําตอบ
- กําหนดจากกระบวนการทีไม่ ได้ เป็ นภารกิจโดยตรง แต่ ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติ
- ภารกิจด้ านการเงิน และพัสดุ
- ภารกิจด้ านรั ฐพิธี กิจกรรมสั งคม พิธีการ
- กระบวนการต้ อนรั บเยียมชม
(8) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการจั ดทํ าข้ อกํ าหนดทีสําคั ญของกระบวนการสนับสนุ น โดย
นํ าข้ อมูลทีได้ จากผู ้ รับบริ การภายในและภายนอกมาประกอบในการจั ดทํ าข้ อกํ าหนดทีสําคั ญเหล่านั น
- ข้ อกํ าหนดทีสําคั ญของกระบวนการดั งกล่าวมีอะไรบ้ าง
คําตอบ
- ดําเนินการภายใต้ หลักการ (PDCA) วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรั บปรุ ง
(9) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบกระบวนการสนั บสนุน
- คณะได้ น ํ าเรื องเหล่านี มาประกอบในการออกแบบอย่างไร
-- องค์ความรู ้ ของคณะ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
-- ความต้ องการของผู ้ รับบริ การทั งภายในและภายนอก
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-- ขั นตอน ระยะเวลาในการปฏิ บ ั ติงาน ผลิตภาพ การควบคุมค่าใช้จ่าย และ
ปั จจั ยประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลอืนๆ
-- เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ของภารกิจ
- คณะมี แ นวทางอย่ า งไรในการออกแบบและบู ร ณาการกระบวนการสนับสนุ น ที
เกียวข้ องกั บคณะอืน (ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ)
คําตอบ
1. วัตถุประสงค์
2. กระบวนการบูรณาการ
3. ผู ้ เกียวข้ อง
4. วิธีการประเมิน
5. ความคาดหวัง
6. ระยะเวลากําเนินการ
7. ข้ อจํากัดอืน ๆ
(10) คําถาม
- คณะมีต ั วชี วั ดทีสําคั ญอะไรบ้ างทีใช้ในการควบคุมและปรับปรุ งกระบวนการสนั บสนุน
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการนํากระบวนการดั งกล่าวไปปฏิ บ ั ติ เพือให้บรรลุผลตาม
ข้ อกํ าหนดทีสําคั ญนั น
คําตอบ
- ระดับความสํ าเร็ จของการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี
- หลักการ วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรั บปรุ ง (PDCA)
(11) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการ
ตรวจประเมินกระบวนการหรื อผลการดํ าเนินการ
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการป้ องกั นไม่ให้เกิดข้ อผิดพลาด การทํ างานซํ าและความสู ญเสี ย
จากผลการดํ าเนินการ
คําตอบ
การลดขั นตอนในการปฏิบัติ การจัดทําคู ่ มือการปฏิบัติงาน คู ่ มือการให้ บริ การ
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(12) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุ งกระบวนการสนั บสนุน เพือให้ผลการดํ าเนินการ
และการให้บริ การดีขึ น
- คณะมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการนํ า การปรั บ ปรุ งดัง กล่ า วมาเผยแพร่ แลกเปลี ยน
ประสบการณ์ ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
คําตอบ

- ดําเนินการภายใต้หลักการ (PDCA) วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรับปรุง
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ส่ วนที 3
ตารางสรุปผลการดําเนินงาน หมวด 7
ประจําปี การศึกษา 2551
* เนืองจากในปี 2550 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ประเมินตนเองในภาพรวม สํานักงานอธิการบดี จึงไม่มี
ข้ อมูลอ้ างอิง
รายงานข้ อมูลย้ อนหลัง
องค์ ประกอบ/ตัวชี วัด

2549

องค์ ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน
1.1 มีการกํ าหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมี
NA
กระบวนการพั ฒนากลยุทธ์ แผนดําเนิ นงาน และมีการ
กํ าหนดตั วบ่งชี เพือวั ดความสําเร็ จของการดําเนิ นงานตาม
แผนให้ครบทุกภารกิ จ
1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตั วบ่งชี ของการ
NA
ปฏิบ ั ติงานทั งหมด
องค์ ประกอบที 2 การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกในการพั ฒนาและบริ หารหลักสู ตร
2.2 ประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู ้ทีเน้นผู ้ เรี ยนเป็ นสําคั ญ
2.3 มีโครงการหรื อกิ จกรรมทีสนับสนุนการพั ฒนาหลั กสู ตร
และการเรี ยนการสอนซึ งบุคคล องค์ กร และชุมชนภายนอก
มีส่วนร่ วม
2.4 จํ านวนนักศึ กษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ ประจํ า
2.5

2.6

2.7

สัดส่ วนของอาจารย์ ประจําทีมีวุฒิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ ประจํา
 ปริ ญญาตรี
=
 ปริ ญญาโท
=
 ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า =
สัดส่ วนของอาจารย์ ประจําทีดํารงตํ าแหน่ง อาจารย์ ผู ้ ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 อาจารย์
=
 ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์
=
 รองศาสตราจารย์
=
 ศาสตราจารย์
=
มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบ ั ติตามจรรยาบรรณวิชาชี พ
ของคณาจารย์และบุคลากร

NA

2550*

ผลการดําเนินงาน ปี 2551
ตัวตั ง ผลลัพธ์ (%) ผลประเมิน
สั ดส่ วน
ตนเอง
ตัวหาร
จํานวนข้ อ
(1-5)

NA

NA

NA

5

12 x100
12

100

5

5
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2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ ประจําทํ าการวิจ ั ย
เพือพั ฒนาการเรี ยนการสอน
ร้อยละของบั ณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีได้งานทํ าหรื อ
ประกอบอาชี พอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละของบั ณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีได้รับเงินเดื อนเริ มต้ น
เป็ นไปตามเกณฑ์
ระดับความพึงพอใจต่อบั ณฑิตของผู ้ ใช้บ ั ณฑิต
ร้อยละของนักศึกษาปั จจุบ ั นและศิษย์ เก่าทีสําเร็ จการศึ กษา
ในรอบ 5 ปี ทีผ่านมาทีได้รับการประกาศ เกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ วิชาชี พ คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา สุ ขภาพ
ศิลปะ และวั ฒนธรรม และด้านสิ งแวดล้ อมในระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติ
ร้อยละของอาจารย์ ประจําซึ งมีคุณสมบั ติเป็ นทีปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ทีทํ าหน้าที อาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
จํ านวนนักศึ กษานานาชาติระดับปริ ญญาตรี
จํ านวนนักศึ กษานานาชาติระดับบั ณฑิตศึ กษา
จํ านวนนักศึ กษาแลกเปลียนไปต่างประเทศ
จํ านวนนักศึ กษาแลกเปลียนจากต่างประเทศ
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีจบตามกํ าหนดเวลา
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ผลการดําเนินงาน ปี 2551
ตัวตั ง ผลลัพธ์ (%) ผลประเมิน
สั ดส่ วน
ตนเอง
ตัวหาร
จํานวนข้ อ
(1-5)

x100
x100

x100

x100

2.19 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริ ญญาโทที จบตามกําหนดเวลา

x100

2.20 ร้อยละของบั ณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีได้งานทํ าตรงสาขาที
สําเร็ จการศึกษา
2.21 ระดับความสําเร็ จของการพั ฒนาคุณลั กษณะบั ณฑิตทีพึง
ประสงค์ ของมหาวิทยาลั ยขอนแก่น
2.22 ร้อยละเฉลียของบั ณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีผ่านการสอบใบ
ประกอบวิชาชี พต่อจํานวนผู ้ เข้ าสอบทั งหมด
2.23 จํ านวนวิทยานิ พนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที
ได้รับรางวั ลในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติใน
รอบปี ทีผ่านมา
2.24 ร้อยละของบทความวิทยานิ พนธ์ปริ ญญาโททีตีพิมพ์ เผยแพร่
ทั งในระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติต่อจํ านวนวิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาโททั งหมด

x100

x100

x100
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2.25 ร้อยละของบทความวิทยานิ พนธ์ปริ ญญาเอกทีตีพิมพ์
เผยแพร่ ท ั งในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่อจํ านวน
วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาเอกทั งหมด
2.26 ร้อยละของหลั กสู ตรทีได้มาตรฐานต่อหลั กสู ตรทั งหมด
องค์ ประกอบที 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.1 มีการจั ดการบริ การแก่นักศึ กษาและศิษย์ เก่า
3.2 มีการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาทีครบถ้ วนและสอดคล้ อง
กั บคุณลั กษณะของบั ณฑิตทีพึงประสงค์
3.3 เงินบริ จาคจากศิษย์ เก่า
องค์ ประกอบที 4 การวิจัย
4.1 มีการพั ฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจ ั ยและงานสร้างสรรค์
4.2 มีระบบการบริ หารการจั ดการความรู ้จากงานวิจ ั ยและงาน
สร้างสรรค์
4.3 จํ านวนเงินสนับสนุนงานวิจ ั ยและงานสร้างสรรค์ จาก
ภายในและภายนอกสถาบั นต่ออาจารย์ และนักวิจ ั ย
ประจํ า
4.3.1 จํ านวนเงินสนับสนุนงานวิจ ั ยและงานสร้างสรรค์ จาก
ภายในสถาบั นต่ออาจารย์ และนักวิจ ั ยประจํา
4.3.2 จํ านวนเงินสนับสนุนงานวิจ ั ยและงานสร้างสรรค์ จาก
ภายนอกสถาบั นต่ออาจารย์ และนักวิจ ั ยประจํ า
4.4 ร้อยละของงานวิจ ั ยและงานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์
เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์ สินทางปั ญญา
หรื อนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
ต่ออาจารย์ ประจํา
4.4.1 ร้อยละของงานวิจ ั ยและงานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์ เผยแพร่
หรื อนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ และนักวิจ ั ยประจํ า
4.4.2 จํ านวนผลงานวิจ ั ยและงานสร้างสรรค์ทีได้รับการจด
ทะเบียนสิ ทธิ บ ั ตรหรื ออนุสิทธิ บ ั ตร
4.5 ร้อยละของบทความวิจ ั ยทีได้รับการอ้ างอิง(Citation) ใน
refereed journal หรื อในฐานข้ อมูลระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ และนักวิจ ั ยประจํา
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ผลการดําเนินงาน ปี 2551
ตัวตั ง ผลลัพธ์ (%) ผลประเมิน
สั ดส่ วน
ตนเอง
ตัวหาร
จํานวนข้ อ
(1-5)
x100

x100

x100

x100
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รายงานข้ อมูลย้ อนหลัง
องค์ ประกอบ/ตัวชี วัด
ร้อยละของอาจารย์ และนักวิจ ั ยประจํ าทีได้รับทุนทําวิจ ั ยและ
งานสร้างสรรค์ จากภายในมหาวิทยาลั ยต่ออาจารย์ และ
นักวิจ ั ยประจํ าทั งหมด
4.7 ร้อยละของอาจารย์ และนักวิจ ั ยประจํ าทีได้รับทุนทําวิจ ั ยและ
งานสร้างสรรค์ จากภายนอกมหาวิทยาลั ยต่ออาจารย์ และ
นักวิจ ั ยประจํ าทั งหมด
4.8 ร้อยละของงานวิจ ั ยหรื องานสร้างสรรค์ทีนํามาใช้อ ั น
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัดในระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ ประจํ าและ/หรื อนักวิจ ั ยประจํา
4.9 จํ านวนผลงานวิชาการทีได้รับการจดลิขสิ ทธ์และ/หรื อได้
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานทีเชื อถือได้ต่ออาจารย์ ประจํ า
และ/หรื อนักวิจ ั ยประจํา
องค์ ประกอบที 5 การบริการวิชาการแก่ สังคม
5.1 มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการแก่สังคมตาม
เป้ าหมายของสถาบั น
5.2 ร้อยละของอาจารย์ทีมีส่วนร่ วมในการให้บริ การวิชาการแก่
สังคม เป็ นทีปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิ พนธ์ภายนอก
สถาบั น เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชี พใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติต่ออาจารย์ ประจํ า
5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการและวิชาชี พ
ทีตอบสนองความต้ องการพั ฒนาและเสริ มสร้างความ
เข้ มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อ
อาจารย์ ประจํ า
5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู ้ รับบริ การ
5.5 จํ านวนแหล่งให้บริ การวิชาการและวิชาชี พทีได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
5.6 จํ านวนชั วโมงเฉลียทีอาจารย์ ประจํ าให้บริ การวิชาการและ
วิชาชี พทีตอบสนองความต้ องการพั ฒนาและเสริ มสร้าง
ความเข้ มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
ต่ออาจารย์ ประจําและนักวิจ ั ยประจํ า
องค์ ประกอบที 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกในการทํ านุบ ํารุ งศิลปะและวั ฒนธรรม
6.2 ร้อยละของโครงการหรื อ กิจกรรมในการอนุ รักษ์ พั ฒนา
และสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ และวั ฒนธรรมต่อจํ านวน
โครงการหรื อกิจกรรมนักศึกษาทั งหมด
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4.6

ผลการดําเนินงาน ปี 2551
ตัวตั ง ผลลัพธ์ (%) ผลประเมิน
สั ดส่ วน
ตนเอง
ตัวหาร
จํานวนข้ อ
(1-5)
x100

x100

x100

x100

x100

NA

4

5

x100
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รายงานข้ อมูลย้ อนหลัง
องค์ ประกอบ/ตัวชี วัด
ร้อยละเฉลียของนักศึกษาทีเข้ าร่ วมโครงการหรื อกิจกรรมใน
การอนุรักษ์ พั ฒนา และสร้างเสริ มเอกลั กษณ์ ศิลปะและ
วั ฒนธรรม
6.4 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าทีใช้ในการอนุ รักษ์ พั ฒนา
และสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะและวั ฒนธรรมต่อ
งบดําเนิ นการ
องค์ ประกอบที 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 กรรมการคณะ/หน่วยงาน ใช้หลั กธรรมาภิบาล ในการ
บริ หารจั ดการและสามารถผลั กดันคณะ/หน่วยงานให้
แข่งขั นได้ในระดับสากล
7.2 ภาวะผู ้ นําของผู ้ บริ หารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน
7.3 มีการพั ฒนาคณะ/หน่วยงาน สู่ องค์ กรเรี ยนรู ้
7.4 มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพือพั ฒนา
และธํารงไว้ ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
7.5 ศั กยภาพของระบบฐานข้ อมูลเพือการบริ หาร การเรี ยน
การสอน และการวิจ ั ย
7.6 ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ ามา
มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและร่ วมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบ ั ติราชการ
7.7 ร้อยละของอาจารย์ ประจําทีได้รับรางวั ลของผลงานทาง
วิชาการ หรื อวิชาชี พ ในระดับชาติหรื อนานาชาติ
7.8 มีการนําระบบบริ หารความเสี ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริ หารการศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอดตั วชี วั ดและเป้ าหมาย
ของระดับองค์ กรสู่ ระดับบุคคล
7.10 ค่าใช้จ่ายทั งหมดทีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ
ศูนย์ สารสนเทศต่อนักศึ กษา
7.11 ระดับความสําเร็ จของการพั ฒนาคุณภาพการบริ หารจั ดการภาครัฐ
7.12 ระดับความสําเร็ จของการบริ หารจั ดการตามหลักการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองทีดี
7.13 ร้อยละของอาจารย์ ประจําทีเข้ าร่ วมประชุมวิชาการหรื อ
นําเสนอผลงานวิชาการ ทั งในประเทศและต่างประเทศ
7.14 ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนทีได้รับการพั ฒนา
ความรู ้และทั กษะในวิชาชี พ ทั งในประเทศและต่างประเทศ
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ผลการดําเนินงาน ปี 2551
ตัวตั ง ผลลัพธ์ (%) ผลประเมิน
สั ดส่ วน
ตนเอง
ตัวหาร
จํานวนข้ อ
(1-5)

6.3

x100

x100

NA
NA

3
4

5
5

NA

5

5

x100
NA

5

5

NA

5

5
x100

NA

5

5

NA

5

5
x100

NA

170 x100
170

100

5
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รายงานข้ อมูลย้ อนหลัง
องค์ ประกอบ/ตัวชี วัด
7.15 ระดับคุณภาพของการพั ฒนาบุคลากรของคณะ/หน่วยงาน
องค์ ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจั ดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบั นร่ วมกั น
8.3 ระดับความสําเร็ จของร้อยละเฉลียถ่วงนํ าหนักของอั ตราการ
เบิกจ่ายเงินงบลงทุน
8.3.1 ระดับความสําเร็ จของร้อยละเฉลียถ่วงนํ าหนักของอั ตราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
8.3.2 ระดับความสําเร็ จของร้อยละเฉลียถ่วงนํ าหนักของอั ตราการ
เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ กรณี ทีคณะไม่มีงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน
องค์ ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกั นคุณภาพภายในทีเป็ นส่ วนหนึ ง
ของกระบวนการบริ หารการศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู ้และทั กษะด้านการประกั น
คุณภาพแก่นักศึกษา
9.3 ระดับความสําเร็ จของการประกั นคุณภาพภายในทีก่อให้เกิด
การพั ฒนาคุณภาพการศึ กษาอย่างต่อเนื อง
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5
5
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NA
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ผลการดําเนินงาน ปี 2551
ตัวตั ง ผลลัพธ์ (%) ผลประเมิน
สั ดส่ วน
ตนเอง
ตัวหาร
จํานวนข้ อ
(1-5)
100
5
170 x100
170

5

60

ส่ วนที 5
สรุปการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื นฐาน
คําชีแจง

กรุ ณาทํ าเครื องหมาย  ในช่องข้ อความการดํ าเนินการตามความเป็ นจริ ง

หมวด 1 การนําองค์ การ
รหัส

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

แนวทางการดําเนินการ

การนําองค์ การ
LD1 คณะกรรมการประจํ าคณะต้ องมี การ
A
กํ าหนดทิศทางการทํ างานทีชัดเจน
ครอบคลุมในเรื องวิสัยทั ศน์ ค่านิ ยม
หลั ก เป้ าประสงค์ หรื อผลการ
ดําเนิ นการทีคาดหวั งขององค์ การ โดย
มุ่งเน้นนิ สิต นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้ อง
รวมทั งมีการสื อสารเพือถ่ายทอด
ทิศทางดังกล่าวสู่ บุคลากร เพือให้เกิด
การรับรู ้ ความเข้ าใจ และการนําไป
ปฏิบ ั ติของบุคลากร อั นจะส่ งผลให้การ
ดําเนิ นการบรรลุผลตามเป้ าประสงค์
ทีตั งไว้







D



L





ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

หมายเหตุ

มีแนวทาง/วิธีการในการทบทวน
วิสัยทั ศน์ พั นธกิจ และค่านิ ยม
หลั กทีแสดงให้เห็นถึงการ
มุ่งเน้นนิ สิตนักศึกษา และผู ้ ที
เกียวข้ อง โดยอาจจั ดทําเป็ น
แผนภาพ (Flow Chart) ของ
กระบวนการ
มีระบบ/ช่ องทางการสื อสาร
นโยบาย ทิศทางการดําเนิ นงาน
แผนปฏิบ ั ติราชการและเป้ าหมาย
ของคณะ
ระบุผู ้ รับผิดชอบในการ
ดําเนิ นการทีชัดเจน
บุคลากรมีการรับรู ้และเข้ าใจ
เกียวกั บทิ ศทางการดําเนิ นการ
ของคณะกรรมการประจํ าคณะ/
ผู ้ บริ หารของคณะ และสามารถ
นําไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบ ั ติงาน
มีการปรับแผนปฏิ บ ั ติราชการให้
สอดคล้ องกั บนโยบาย กรอบ
ทิศทางการดําเนิ นงานทีกํ าหนด

Y

โดรงการ
สัมมนา
หน่วยงาน

Y

รายงาน
การ
ประชุม
กอง
ทุกงาน

มีการสรุ ปข้ อมูลทีได้จากการ
สื อสารผ่านช่องทางต่างๆ และ
นําข้ อมูลนั นมาใช้ให้เกิด

Y

Y
Y

แบบ
ประเมิน
การ
สัมมนา

Y

แผน
ปรับปรุ ง
การ
ปฏิบ ั ติงาน
2552
แผน
ปรับปรุ ง
การ
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ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

แนวทางการดําเนินการ

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

ประโยชน์ในระดับปฏิบ ั ติ

LD2 คณะกรรมการประจํ าคณะและ
ผู ้ บริ หารของคณะมีการมอบอํ านาจ
และทบทวนการมอบอํ านาจในการ
ตั ดสิ นใจ (Empowerment) ให้แก่
เจ้ าหน้าทีระดับต่างๆ ภายในคณะให้มี
ความเหมาะสม โดยมุ่งประโยชน์เพือ
ผู ้ รับบริ การ ผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย และ
เพือผลการดําเนิ นการทีดี ของคณะ

LD3 ผู ้ บริ หารของคณะส่ งเสริ มให้มี
กระบวนการและกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือให้เกิดการบูรณาการและสร้าง
ความผูกพั น ร่ วมมือภายในสถาบั น
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพือให้
บุคลากรสามารถปฏิ บ ั ติงานได้ตาม
เป้ าหมาย

I



A



D



L



I



A



D



L



ทิศทางการดําเนิ นการของ
คณะกรรมการประจํ าคณะ/
ผู ้ บริ หารของคณะ ทีมี ความ
สอดคล้ องพั นธกิจ/ความ
ต้ องการ/ความคาดหวั งของนิ สิต
นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้ อง
คํ าสั ง/วิธีปฏิบ ั ต/ิ แนวทางในการ
กระจายอํ านาจการตั ดสิ นใจไปสู่
บุคลากร
รายงานผลการดําเนิ นการการ
กระจายอํ านาจดังกล่าว พร้อม
ยกตั วอย่าง
รายงานผลการติดตาม/ทบทวน
ความเหมาะสมของการกระจาย
อํ านาจไปสู่ บุคลากร
แสดงประโยชน์ ทีได้รับจากการ
มอบกระจายอํานาจไปสู่
บุคคลากร ทีส่ งผลต่อการ
ดําเนิ นงานของสถาบั นฯ
แนวทาง/วิธีการส่ งเสริ มให้มี
กระบวนการและกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ เพือให้เกิดการบูรณาการ
และสร้างความผูกพั น ร่ วมมือ
ภายในสถาบั นฯรวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจเพือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบ ั ติงานได้ตามเป้ าหมาย
ตั วอย่างกระบวนการ/กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ เพือให้เกิดการบูรณาการ
และสร้างความผูกพั น ความร่ วมมือ
ภายในสถาบั นฯรวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจเพือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบ ั ติงานได้ตามเป้ าหมาย
ผลการติดตามและทบทวน
แนวทาง/วิธีการ ในการจั ด

Y

Y

Y

หมายเหตุ
ปฏิบ ั ติงาน
2552
แผน
ปรับปรุ ง
การ
ปฏิบ ั ติงาน
2552
คํ าสั ง
รักษาการ
แทน
รายงาน
การเบิก
ส่ งคืนพั สดุ

Y

Y

Y

เอกสาร
แสดงผล
การ
ปฏิบ ั ติงาน
โดรงการ
สัมมนา
หน่วยงาน

Y

โดรงการ
สัมมนา
หน่วยงาน

Y

โดรงการ
สัมมนา
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ครบถ้วน

แนวทางการดําเนินการ

I



LD4 คณะกรรมการประจํ าคณะและ
A
ผู ้ บริ หารของคณะต้ องกํ าหนดตั วชี วั ดที
สําคั ญ และกํ าหนดให้มีระบบการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นการ
สําหรับใช้ในการทบทวนผลการ
ปฏิบ ั ติงานและนําผลการทบทวน
ดังกล่าวมาจั ดลํ าดับความสําคั ญ เพือ
นําไปใช้ในการปรับปรุ งการดําเนิ นงาน
ของสถาบั นให้ดีขึ น







กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือให้เกิด
การบูรณาการและสร้างความ
ผูกพั น ร่ วมมือภายในสถาบั นฯ
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพือให้
บุคลากรสามารถปฏิ บ ั ติงานได้
ตามเป้ าหมาย เพือนําไปสู่ การ
ปรับปรุ ง
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที
กํ าหนดขึ นทํ าให้เกิดการบูรณา
การและสร้างความผูกพั น ความ
ร่ วมมือภายในสถาบั นฯ รวมถึง
การสร้างแรงจูงใจเพือให้
บุคลากรสามารถปฏิ บ ั ติงานได้
ตามเป้ าหมายความร่ วมมือของ
สถาบั นฯ และส่ งเสริ มการ
ดําเนิ นงานของสถาบั นฯ
แนวทาง/วิธีการในการกํ าหนด
ตั วชี วั ดทีสําคั ญที ผู ้ บริ หารใช้ใน
การติดตามประเมินผล ซึ งตั วชี วั ด
ทีสําคั ญควรประกอบด้วย
o ตั วชี วั ดในการติดตามประเมิน
ผลการดําเนิ นงานตามยุทธศาสตร์
o ตั วชี วั ดในการบรรลุพ ั นธกิจหลั ก
o ตั วชี วั ดเกียวกั บกระบวนการที
สร้างคุณค่า
o ตั วชี วั ดของแผนกลยุทธ์
o ตั วชี วั ดของแผนงาน/โครงการ
แผนในการประเมินผลการ
ปฏิบ ั ติงาน ซึ งประกอบด้วย
o แนวทางในการประเมิน
o กรอบระยะเวลา
o ผู ้ รับผิดชอบในการประเมินผล
o ตั วชี วั ดทีสําคั ญ
แนวทาง/ปั จจั ยทีใช้ในการนําผล
การทบทวนมาจั ดลํ าดับ
ความสําคั ญเพือปรับปรุ งการ

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

หมายเหตุ
หน่วยงาน

Y

โดรงการ
สัมมนา
หน่วยงาน

Y

คํ ารับรอง
การปฏิบ ั ติ
ราชการ ปี
2552

Y

คํ ารับรอง
การปฏิบ ั ติ
ราชการ ปี
2552

Y

คํ ารับรอง
การปฏิบ ั ติ
ราชการ ปี
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ครบถ้วน

แนวทางการดําเนินการ

D







L

I

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
LD5 คณะกรรมการประจํ าคณะต้ องมี การ
กํ าหนดระบบการกํากั บดู แลตนเองทีดี
ของคณะ (Organizational
Governance) หรื ออั ตตาภิบาล (Self
Governance) เพือเป็ นแนวทางในการ
ดําเนิ นงานของสถาบั น และเพือให้การ

A







ดําเนิ นงานของสถาบั นฯให้ดีขึ น
ตั วชี วั ดทีสําคั ญที ผู ้ บริ หารใช้ใน
การติดตามประเมินผล

รายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบ ั ติราชการ

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

Y

Y

รายงานผลการจั ดลําดับ
ความสําคั ญของผลการทบทวน
ทีจะนํามาปรับปรุ งการ
ดําเนิ นงาน

Y

มีการทบทวนและปรับปรุ ง
แนวทางในการกํ าหนดตั วชี วั ด
และแผนการประเมินเพือให้ผล
การดําเนิ นการดี ขึ น

Y

แสดงให้เห็นถึงผลการ
ปฏิบ ั ติงานทีดี ขึ นอั นเกิดจากการ
ทบทวนผลการดําเนิ นงาน

แนวทาง/วิธีการในการกํ าหนด
หรื อทบทวนนโยบายการกํ ากับ
ดูแลตนเองทีดี และการกํ ากั บ
ดูแลสถาบั นอุดมศึกษา

Y

Y

หมายเหตุ
2552
คํ ารับรอง
การปฏิบ ั ติ
ราชการ ปี
2552
คํ ารับรอง
การปฏิบ ั ติ
ราชการ ปี
2552
คํ ารับรอง
การปฏิบ ั ติ
ราชการ ปี
2552 และ
แผน
ปรับปรุ ง
องค์ กร
คํ ารับรอง
การปฏิบ ั ติ
ราชการ ปี
2552 และ
แผน
ปรับปรุ ง
องค์ กร
ผลการ
ประเมินคํ า
รับรองการ
ปฏิบ ั ติ
ราชการ ปี
2551
รายงาน
การ
ประชุม
กอง และ
งาน
เลขานุ การ
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แนวทางการดําเนินการ
ดําเนิ นการบรรลุผล





มีระบบการกํากั บดู แลตนเองทีดี
ทีทํ าให้เกิดการควบคุมและการ
ตรวจสอบ

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

Y

แนวทาง/ช่ องทางในการสื อสาร
นโยบายในการกํ ากั บดูแลองค์ การ
Y



D



มีการแต่งตั งหรื อปรับปรุ ง
บทบาทของคณะกรรมการการ
ดําเนิ นการตามจรรยาบรรณ
วิชาชี พคณาจารย์ ประจํ าของ
สถาบั น

Y

แสดงรายละเอียดการดําเนิ นการ
ตามระบบการกํ ากับดูแลตนเองทีดี
Y



L



มีการจั ดทําคู่มือจรรยาบรรณ
วิชาชี พคณาจารย์ และประกาศใช้
อย่างเป็ นทางการเพือให้คณาจารย์
และผู ้ เกียวข้ องรับทราบ

ผลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนิ นการตามระบบการกํ ากั บ
องค์ การทีดี เพือนําผลไปปรับปรุ ง
นโยบายและแนวทางการ
ดําเนิ นการดังกล่าว

Y

Y

หมายเหตุ
รายงาน
การ
ประชุม
กอง และ
งาน
เลขานุ การ
รายงาน
การ
ประชุม
กอง และ
งาน
เลขานุ การ
รายงาน
การ
ประชุม
กอง และ
งาน
เลขานุ การ
รายงาน
การ
ประชุม
กอง และ
งาน
เลขานุ การ
รายงาน
การ
ประชุม
กอง และ
งาน
เลขานุ การ
รายงาน
การ
ประชุม
กอง และ
งาน
เลขานุ การ
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ครบถ้วน

แนวทางการดําเนินการ
I

LD6 ผู ้ บริ หารของคณะต้ องกํ าหนดให้มี
วิธีการหรื อมาตรการในการจั ดการ
ผลกระทบทางลบทีเกิดขึ นต่อสังคม
อั นเป็ นผลมาจากการดําเนิ นการของ
สถาบั น รวมทั งต้ องนําวิธีการหรื อ
มาตรการที กํ าหนดไว้ ไปปฏิบ ั ติ

A





D



L



I



แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง
ของนโยบายการกํากั บดู แล
องค์ การทีดี กับวิสัยทั ศน์พั นธกิจ
และค่านิ ยมหลักของสถาบั นฯ

มาตรการ/วิธีการในการจั ดการ
ผลกระทบทางลบทีเกิดขึ นกั บ
สังคมอาจจั ดทําเป็ นแผนภาพ
(Flow Chart) ของกระบวนการ
รายงานผลการจั ดการผลกระทบ
ทางลบทีเกิดขึ นกั บสังคม
มีการทบทวนวิธีการในการจั ดการ
ผลกระทบ เพือปรับปรุ งแนวทาง/
มาตรการ/วิธีการดําเนิ นการ
แสดงประโยชน์ของการจั ดการ
ผลกระทบทางลบของสถาบั นฯ
ทีส่ งผลต่อสถาบั นฯ

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

Y

Y

หมายเหตุ
รายงาน
การ
ประชุม
กอง และ
งาน
เลขานุ การ
รายงาน
การ
ประชุม
กอง

Y
Y

Y

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
รหัส

แนวทางการดําเนินการ

การวางยุทธศาสตร์
SP1 คณะต้ องมีการกํ าหนดขั นตอน/
A
กิจกรรม และกรอบเวลาทีเหมาะสม
รวมถึง มีการระบุผู ้ รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนในการจั ดทํ าแผนปฏิ บ ั ติราชการ
4 ปี และแผนปฏิ บ ั ติราชการประจําปี
โดยมุ่งเน้นทีจะผลักดันให้บรรลุ
วิสัยทั ศน์ พั นธกิจและค่านิ ยมหลั งของ
สถาบั น บรรลุเป้ าหมายตามแผนการ
บริ หารราชการแผ่นดิ น แผนปฏิ บ ั ติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิ การและ

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน









มีการจั ดทําแผนภาพ(Flowchart)
ของการจั ดทํ าแผนปฏิบ ั ติราชการ
4 ปี และแผนปฏิ บ ั ติราชการ
ประจํ าปี เป็ นลายลักษณ์อ ั กษร
ระบุแต่ละขั นตอนของ
กระบวนการอย่างชัดเจน
ระบุกรอบเวลาในแต่ละขั นตอน
อย่างชัดเจน
ระบุผู ้ รับผิดชอบในแต่ละ
ขั นตอนอย่างชัดเจน

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

Y

Y
Y
Y

หมายเหตุ
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ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

แนวทางการดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

D





L





I

SP2

ในการจั ดทําแผนปฏิ บ ั ติราชการของ
A
คณะ (4 ปี และ 1 ปี ) ต้ องมีการนําปั จจั ย





แสดงการถ่ายทอดค่าเป้ าหมาย
(cascading) ระหว่างแผนการ
บริ หารราชการแผ่นดิ น
แผนปฏิบ ั ติราชการของ
กระทรวงและกลุ่มภารกิจ
แผนปฏิบ ั ติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบ ั ติราชการประจํ าปี
แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่ วม
ของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ ง
การมีส่วนร่ วมของผู ้ บริ หารใน
ทุกระดับ
แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุ ง
กระบวนการจั ดทําแผนปฏิบ ั ติ
ราชการให้ดีขึ นจากเดิ ม
สามารถแสดงให้เห็นถึงการนํา
เรื องเหล่านี ไปใช้ปรับปรุ ง
กระบวนการจั ดทําแผนปฏิบ ั ติ
ราชการ
o ผลการประเมินจากผู ้ ประเมิน
ภายนอกองค์การ
o ผลการประเมินจากผู ้ ประเมิน
ภายในองค์ การ
กลยุทธ์หลั กทีกําหนด ต้ องแสดง
ให้เห็นถึงความสอดคล้องตามที
ระบุไว้ ในลั กษณะสําคั ญของ
องค์ กร ปี 2551 ดังนี
o แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที
รองรับความท้าทายทีสําคั ญของ
องค์กร ครอบคลุมทั งด้านพั นธกิ จ
ด้านปฏิบ ั ติการ ด้านทรัพยากร
บุคลากร
o แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที
ตอบสนองความต้ องการของ
ผู ้ รับบริ การ
มีกระบวนการรวบรวมข้ อมูล
ในแต่ละประเภทข้ อมูลทีใช้อย่าง

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

Y

Y

Y

Y

Y

หมายเหตุ

67

รหัส

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

แนวทางการดําเนินการ
ทั งภายในและภายนอกทีสําคั ญและ
สอดคล้ องกั บสภาพแวดล้อมที
เปลียนแปลงไป มาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
วิสัยทั ศน์ พั นธกิจ และค่านิ ยมหลักของ D
สถาบั น ความต้ องการของผู ้ รับบริ การ
และผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย ผลการ
ดําเนิ นงานทีผ่านมา กฎหมาย ระเบียบ
โครงสร้างและจุดเน้นของสถาบั น และ
ความเสี ยงในด้านต่างๆ









L

SP3

คณะต้ องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการ A
บริ หารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้ อง





ชัดเจน
มีกระบวนการวิเคราะห์ข ้ อมูล
ในแต่ละประเภทข้ อมูลทีใช้อย่าง
ชัดเจน
แสดงให้เห็นถึงปั จจั ยภายในและ
ภายนอกทีนํามาใช้ประกอบการ
วางแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
o วิสัยทั ศน์ พั นธกิจ และค่านิ ยม
หลั กของสถาบั น
o ความต้ องการของผู ้ รับบริ การ
และผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย
o ความเสี ยงในด้านการเงิน
สังคม และจริ ยธรรม
o กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้าง
และจุดเน้นของสถาบั น
o ปั จจั ยอืน ๆ ทีมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ในการปฏิ บ ั ติงานของสถาบั น
แสดงประเภทข้ อมูลในแต่ละ
ปั จจั ยภายในและภายนอกทีใช้
ประกอบการวางแผนฯ ได้อย่าง
ชัดเจน
สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข ้ อมูลและ
สารสนเทศที เหมาะสม ได้แก่
o ข้ อมูลทีนํามาใช้เป็ นข้ อมูล
ปั จจุบ ั น
o การรวบรวมข้ อมูลต้ องครอบคลุม
ทุกหน่วยงานทีเกียวข้ อง
o แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ที
เหมาะสมกั บประเภทข้ อมูล
แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลียน/
เพิ มเติมปั จจั ย(ประเภทข้ อมูล) ที
นํามาใช้ประกอบการวางแผน
มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยต้ อง

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

Y

Y

Y

Y

Y
Y

หมายเหตุ

68

รหัส

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

แนวทางการดําเนินการ
กั บแผนปฏิบ ั ติราชการ4 ปี และ
แผนปฏิบ ั ติราชการประจํ าปี ของ
สถาบั น รวมทั ง มีการวางแผน
เตรี ยมการจั ดสรรทรัพยากรอืนๆ เพือ
รองรับการดําเนิ นการตามแผนปฏิ บ ั ติ
ราชการ

ครอบคลุมในแต่ละด้าน ดังนี
o แผนการวางแผนและบริ หาร
กํ าลั งคน
o แผนพั ฒนาบุคลากร
o แผนการบริ หารทรัพยากร
บุคลากรทีมีท ักษะหรื อ
สมรรถนะสู ง ในสายงานหลั ก
o แผนการพั ฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล

การสื อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เพือนําไปปฏิบัติ
SP4 คณะต้ องมีระบบการสื อสาร เพือ
A
ถ่ายทอดนโยบายทิศทางการดําเนิ นงาน
รวมถึงแผนปฏิบ ั ติราชการ และ
เป้ าหมายของสถาบั นให้กั บบุคลากรใน
ระดับต่างๆเพือให้มีการถ่ายทอดแผน
ไปสู่ การปฏิบ ั ติได้อย่างบรรลุผลตาม
D
เป้ าหมายที กํ าหนด

L









SP5

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

คณะต้ องมีการถ่ายทอด (cascading)
A
ตั วชี วั ดและเป้ าหมายระดับสถาบั นลงสู่



สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการ
หรื อช่องทางทีผู ้ บริ หารใช้ใน
การสื อสารและสร้างความเข้ าใจ
ในการปฏิ บ ั ติตามแผน ให้กั บ
บุคลากร
การสื อสารและสร้างความเข้ าใจ
ในการปฏิ บ ั ติตามแผน ต้ อง
ครอบคลุมประเด็น
o การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กร
ไปสู่ การจั ดทําแผนปฏิบ ั ติการ
o การปฏิบตั ิตามแผนงาน/โครงการ
o ตั วชี วั ดของแต่ละแผนปฏิ บ ั ติการ
o บทบาทหน้าทีของบุคลากรต่อ
การบรรลุเป้ าหมายองค์กร
สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการ
หรื อช่องทางทีบุคลากรใช้ในการ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ แลกเปลียน
ประสบการณ์ในการทํ างาน
แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในการ
แลกเปลียนวิธีการปฏิ บ ั ติทีดี ใน
การนําแผนไปสู่ การปฏิบ ั ติ
ภายในคณะ
มีการจั ดทําแผนทียุทธศาสตร์
(strategy map) ระดับคณะ

Y

Y

Y

Y

Y

หมายเหตุ

69

รหัส

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

แนวทางการดําเนินการ
ระดับภาควิชา/สาขาวิชา (ทุกภาควิชา/
สาขาวิชา) และระดับบุคคลอย่ างน้ อย 1
ภาควิชา/สาขาวิชา รวมทั งมีการจั ดทํา
ข้ อตกลงการปฏิ บ ั ติงานเป็ นลายลั กษณ์
อั กษรอย่างชัดเจน เพือให้สอดคล้ องไป
ในทิศทางเดี ยวกั นกั บเป้ าประสงค์ เชิ ง
ยุทธศาสตร์









D





L

I





ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

มีกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบ ั ติราชการของภาควิชา/
สาขาวิชา (ทุกภาควิชา/สาขาวิชา)
ทีแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอด
ตั วชี วั ดและเป้ าหมายลงสู่ ระดับ
ภาควิชา/สาขาวิชา

Y

มีกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบ ั ติราชการในระดับบุคคล
(อย่างน้อย 1 ภาควิชา/สาขาวิชา)
ทีแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอด
ตั วชี วั ดและเป้ าหมายลงสู่ ระดับ
บุคคล

Y

มีแนวทางการติดตามความก้ าวหน้า
และรายงานผล
มีแผนการจั ดระบบการถ่ายทอด
ตั วชี วั ดและเป้ าหมายระดับคณะ
สู่ ระดับภาควิชา/สาขาวิชาและ
ระดับบุคคล (Gantt Chart)
มีการจั ดทําข้ อตกลงในการ
ปฏิบ ั ติงานอย่างเป็ นลายลักษณ์
อั กษรในทุกระดับทีมีการ
ถ่ายทอดตั วชี วั ด
สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการ
หรื อช่องทางทีใช้ในการสื อสาร
ตั วชี วั ดทีทํ าการถ่ายทอดลงสู่
ระดับภาควิชา/สาขาวิชาและ
ระดับบุคคล
มีการจั ดทําระบบรายงานผลการ
ปฏิบ ั ติงาน เพือติดตามผล
เป้ าหมายความสําเร็ จของการ
ดําเนิ นการ
มีการเชื อมโยงระหว่างผลการ
ประเมินการปฏิบ ั ติงานตาม
ข้ อตกลงในการปฏิบ ั ติงานกั บ
ระบบแรงจูงใจ

Y

Y

Y

Y

Y

Y

หมายเหตุ

70

รหัส

แนวทางการดําเนินการ

SP6

คณะต้องมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิ นงานตาม
แผนปฏิบ ั ติราชการ โดยจั ดทํ าเป็ น
รายงานผลการปฏิ บ ั ติราชการของ
ภาควิชา/สาขาวิชา และแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการและผลทีเกิดขึ นจากการ
ปรับปรุ งการดําเนิ นงานเพือบรรลุ
เป้ าหมายที กํ าหนด

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน
A

D









L

SP7

คณะต้ องมีการจั ดทําแนวทางการ
A
บริ หารความเสี ยงในระดับสถาบั นที
ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการ
จั ดทํ าแผนบริ หารความเสี ยงในระดับ
ภาควิชา/สาขาวิชาได้โดยครอบคลุม
สาระสําคั ญเรื องความเสี ยงด้านกลยุทธ์





มีการจั ดทํารายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการ ซึ งต้ อง
ประกอบด้วย
o ระยะเวลาดําเนิ นการในแต่ละ
กิจกรรม
o ผู ้ รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน/
โครงการ
o การจั ดสรรงบประมาณ และ
ทรัพยากรด้านอืน ๆ
มีรายงานผลการปฏิบ ั ติราชการ
ของคณะ/สํานัก หรื อรายงานการ
ประเมินตนเองทีมีสาระสําคั ญ
ครอบคลุมแผนและผลการ
ปฏิบ ั ติราชการ
มีรายงานการประชุมหรื อบั นทึก
การประชุมสภามหาวิทยาลั ย
หรื อคณะกรรมการทีเกียวข้ อง
มีหลั กฐานทีแสดงรายละเอียด
กระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิ นงานตาม
แผนปฏิบ ั ติราชการของ
สถาบั นอุดมศึกษา
มีเอกสาร/หลั กฐานอืนทีแสดงถึง
กระบวนการทํ างานในการ
ปรับปรุ งการดําเนิ นงานเพือ
บรรลุเป้ าหมายที กํ าหนดของ
สถาบั น/คณะ/สํานัก รวมทั ง
หลั กฐานอืนทียืนยั นผลสําเร็ จ
จากการปรับปรุ งการดําเนิ นงาน
ดังกล่าว
หลั กฐานที แสดงถึงกระบวนการ
ดําเนิ นงานเพือวิเคราะห์ความ
เสี ยงในระดับสถาบั นและระดับ
ภาควิชา/สาขาวิชา โดยเฉพาะ
การบริ หารความเสี ยงในเรื อง
เกียวกั บนโยบายการกํากับดูแล

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

หมายเหตุ

71

รหัส

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

แนวทางการดําเนินการ
ด้านการดําเนิ นงาน ด้านธรรมาภิบาล
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



D









L





คณะทีดี ทีคณะกรรมการประจํา
คณะกําหนด
ประกาศหรื อคํ าสั งแต่งตั ง
คณะกรรมการหรื อคณะทํ างาน
หรื อการมอบหมายบุคคลหรื อ
คณะบุคคลให้รับผิดชอบ
ดําเนิ นการในการวิเคราะห์และ
จั ดทํ าแผนบริ หารความเสี ยง
รายงานผลการวิเคราะห์ความ
เสี ยงของภาควิชา/สาขาวิชาเพือ
นํามาจั ดแผนบริ หารความเสี ยง
แผนบริ หารความเสี ยงของ
ภาควิชา/สาขาวิชา แผนการ
วิเคราะห์ความเสี ยง หรื อ
แผนการวิเคราะห์ผลกระทบ
หรื อแผนอืนๆ ที ครอบคลุม
สาระสําคั ญตามคํ าอธิ บายข้ างต้ น
ซึ งได้รับความเห็นชอบหรื อผ่าน
การพิจารณาจากผู ้ มีอ ํานาจ
มีการนําแผนบริ หารความเสี ยง
ในแต่ละด้านทีกําหนดไปปฏิบ ั ติ
สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการ
หรื อช่องทางทีใช้ในการสื อสาร
การนําแผนบริ หารความเสี ยงไป
ปฏิบ ั ติ
มีการสรุ ปผลการดําเนิ นงานตาม
แผนบริ หารความเสี ยง และ
นําเสนอผู ้ บริ หารไตรมาสละ
1 ครั ง อย่างน้อย2 ไตรมาส
มีการจั ดทํารายงานสรุ ปผลการ
ดําเนิ นงานตามแผนบริ หารความ
เสี ยง เมือสิ นปี งบประมาณ

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
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หมวด 3 การให้ความสําคัญกับนิสิต นักศึกษา และผู ้ทีเกียวข้อง
รหัส

แนวทางการดําเนินการ

ความรู ้ เกียวกับนิสิต นักศึกษา และผู ้ทีเกียวข้ อง
CS1 คณะต้ องมีการกํ าหนดกลุ่มนิ สิต
A
นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้ องตามพั นธกิจ
เพือให้ตอบสนองความต้ องการของ
I
นิ สิต นักศึกษาและผู ้ ทีเกียวข้ องที
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
CS2

CS3

CS4

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

มีการกําหนดกลุ่มนิ สิต นักศึกษา และ
ผู ้ ทีเกียวข้ องตามพั นธกิ จที กํ าหนดไว้
การกําหนดกลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
สามารถตอบสนองความต้ องการของ
กลุ่มนิ สิต นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้ อง
ทีครอบคลุมทุกกลุ่ม
คณะมีช่องทางการรับฟั งและเรี ยนรู ้
A คณะมีช่องทางการรับฟั งและเรี ยนรู ้
ความต้ องการของนิ สิต นักศึ กษา และผู ้
ความต้ องการของนิ สิต นักศึกษา
ทีเกียวข้ องเพือนํามาใช้ในการปรับปรุ ง
และผู ้ ทีเกียวข้ องและแสดงให้เห็น
และเสนอรู ปแบบการบริ การต่างๆ โดย
ถึงประสิ ทธิ ภาพของช่ องทางการ
แสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของช่าง
สื อสารดังกล่าว
ทางการสื อสารดังกล่าว
D/I คณะนําข้ อมูลทีได้จากช่องทางต่างๆ
มาปรับปรุ งการทํางานให้ดีขึ น1
กระบวนงาน หรื อ 1 โครงการ
การสร้ างความสั มพันธ์ กับนิสิต นักศึกษา และผู ้ทีเกียวข้ อง
คณะมีการกําหนดผู ้ รับผิดชอบทีชัดเจน A/ คณะมีการระบุชือผูร้ ับผิดชอบ/หรื อ
ในการรวบรวมข้ อร้องเรี ยน/
D กลุ่มงานทีเป็ นผูร้ ับผิดชอบไว้ มากกว่า
ข้ อเสนอแนะ/ข้ อคิดเห็น/คํ าชมเชย ของ
80% ของงานในกลุ่มงานต่างๆ
นิ สิต นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้ อง รวมทั ง L  มีการทบทวนระบบการจั ดการ
มีการจั ดการข้ อร้องเรี ยน/ข้ อเสนอแนะ/
ข้ อร้องเรี ยน/ข้ อเสนอแนะ/
ข้ อคิดเห็น/คํ าชมเชย เพือให้ม ั นใจว่า
ข้ อคิดเห็น/คํ าชมเชย เพือให้
สามารถตอบสนองต่อนิ สิต นักศึกษา
มั นใจว่าสามารถตอบสนองต่อ
และผู ้ ทีเกียวข้ องได้อย่างทั นท่วงที และ
นิ สิต นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้ อง
ปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การและ
ได้อย่างทั นท่วงที
หรื อการปฏิบ ั ติงานให้เหมาะสม
 คณะสามารถระบุต ั วอย่างงานทีนํา
ข้ อร้องเรี ยน/เสนอแนะ/ข้ อคิดเห็น/
คํ าชมเชย จากการรับฟั งใน
ช่องทางต่างๆ มาปรับปรุ งคุณภาพ
การให้บริ การหรื อปฏิ บ ั ติงาน
คณะมีการสร้างเครื อข่าย และจั ด
A คณะมีข ้ อมูลของนิ สิต นักศึกษา และ
กิจกรรมเพือสร้างความสัมพั นธ์กั บ
ผู ้ ทีเกียวข้ องรวมทั งช่องทางการ
นิ สิต นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้ อง
ติดต่อกั บนิ สิต นักศึกษาและผู ้ ที
เกียวข้ องอย่างน้อย2 ช่องทาง

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)
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รหัส

CS5

CS6

CS7

CS8

แนวทางการดําเนินการ

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

D/ มีกิจกรรมการสร้างความสัมพั นธ์กั บ
I กลุม่ นิ สิต นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้ อง
คณะต้ องเปิ ดโอการให้ประชาชนเข้ ามา A คณะสามารถแสดงระบบ วิธีการ
มีส่วนร่ วม ตามระดับการมีส่วนร่ วม
หรื อกลไกที เปิ ดโอกาสให้ประชาชน
คือการให้ข ้ อมูล ปรึ กษาหารื อร่ วมกั น
เข้ ามามีส่วนร่ วม
การให้เข้ ามาเกียวข้ อง การร่ วมมือกั น D คณะสามารถให้ต ั วอย่างกิจกรรม
และการเสริ มอํานาจประชาชน ผ่าน
โครงการ เวที วาระต่างๆในการแสดง
กิจกรรมต่างๆ อย่างสมํ าเสมอ รวมทั ง
ความคิดเห็นจากภาคประชาชน
ให้ข ้ อเสนอแนะและร่ วมติดตาม
L/ คณะจั ดวิธีการ และช่องทางให้แก่
ประเมินผลการบริ หารจั ดการของคณะ I ประชาชนได้เข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
ติดตามประเมินผลหรื อตรวจสอบการ
บริ หารจั ดการของส่ วนราชการ
คณะมีการวั ดความพึงพอใจของนิ สิต A/ หลั กฐานการวั ดความพึงพอใจของ
นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้ องในแต่ละ
I นิ สิต นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้ อง
กลุ่มตามทีได้กํ าหนดไว้ เพือนําผลไป
และผลทีได้
ปรับปรุ งการให้บริ การและการ
D/ แสดงให้เห็นว่าได้นําผลไปปรับปรุ ง
ดําเนิ นงานของคณะ
L การให้บริ การและการดําเนิ นงาน
ของสถาบั นอุดมศึกษา
คณะมีการวั ดความไม่พึงพอใจของ
A/ หลั กฐานการวั ดความไม่พึงพอใจ
นิ สิต นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้ องในแต่ I ของ นิ สิต นักศึกษา และผู ้ ที
ละกลุ่มตามทีได้กํ าหนดไว้ เพือนําผล
เกียวข้ องและผลทีได้รับ
ไปปรับปรุ งการให้บริ การและการ
D/ แสดงให้เห็นว่าได้นําผลไปปรับปรุ ง
ดําเนิ นงานของคณะ
L การให้บริ การและการดําเนิ นงาน
ของสถาบั นอุดมศึกษา
คณะต้ องกําหนดมาตรฐาน คู่มือ
A/ ตั วอย่างมาตรฐานหรื อวิธีการ
แนวทาง การปฏิบ ั ติของบุคลากรใน
D/ ให้บริ การทีได้จ ั ดทํ าไว้รวมทั งมีการ
การให้บริ การ ระยะเวลาแล้ วเสร็ จของ I จั ดทํ าและประกาศให้ประชาชนได้
งานบริ การในแต่ละงาน โดยมีการ
ทราบแผนภูมิ หรื อคู่มือการติดต่อ
จั ดทํ าแผนภูมิหรื อคู่มือการติดต่อ
ราชการทีระบุระยะเวลาการ
ราชการโดยประกาศให้ผู ้ นิ สิต นักศึกษา
ให้บริ การทีชัดเจน ในภารกิจหลั ก
และผู ้ ทีเกียวข้ องทราบ เพือให้เกิดความพึง
ของคณะ
พอใจในการรับบริ การ

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
รหัส

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

แนวทางการดําเนินการ

การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการ
IT1 คณะต้ องมีระบบฐานข้ อมูลผลการ
A
ดําเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบ ั ติราชการ รวมทั งผลการ
ดําเนิ นงานของตั วชี วั ดตาม
คํ ารับรองการปฏิบ ั ติราชการที
ครอบคลุมถูกต้ อง และทั นสมั ย







IT2

คณะพั ฒนาและปรับปรุ งระบบ
ฐานข้ อมูลด้านนักศึ กษา บุคลากร
หลั กสู ตร การเงินอุดมศึกษา และระบบ
ภาวะการมีงานทําของบั ณฑิต ตาม
รู ปแบบมาตรฐานกลางทีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กํ าหนดทัง 5 ฐานข้ อมูล

A



แสดงระบบฐานข้ อมูลผลการ
ดําเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบ ั ติราชการ รวมทั ง
ผลการดําเนิ นงานของตั วชี วั ดตาม
คํ ารับรองการปฏิบ ั ติราชการ
ประจําปี 2552 และข้ อมูลย้ อนหลั ง
อย่างน้อย3 ปี (พ.ศ. 2549 – 2551)
ช่องทางการเผยแพร่ ข ้ อมูลผลการ
ดําเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์
หรื อแผนปฏิบ ั ติราชการทีคณะ
จั ดให้มีการเผยแพร่ ในระบบ
ฐานข้ อมูลโดยกํ าหนดให้มีURL
หรื อการกํ าหนดสิ ทธิ ให้สามารถ
เข้ าไปตรวจสอบได้โดยระบุชือ
และ password เพือให้ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง สมบูรณ์ของข้ อมูล
และมีช่องทางในการให้ค ํ าแนะนํา
เพือการพั ฒนาได้จากส่ วนกลาง
Flowchart หรื อ คู่มือการกําหนด
สิ ทธิ การเข้ าถึงข้ อมูลในระบบ
ฐานข้ อมูลทีสถาบั นกํ าหนดโดย
ให้แสดงข้ อมูลในระบบ
อิเล็คทรอนิ คส์ ทีให้สามารถ
ตรวจสอบได้จากส่ วนกลาง
ข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูลด้าน
นักศึกษา บุคลากร หลั กสู ตร
การเงินอุดมศึกษาและระบบ
ฐานข้ อมูลภาวะการมีงานทําของ
บั ณฑิต ทีสถาบั นอุดมศึกษาได้
รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.) ซึ งเป็ น
ข้ อมูลทีสมบูรณ์ ถูกต้ อง ครบถ้ วน
ตรงตามรู ปแบบมาตรฐานกลาง
ทีกํ าหนด และสามารถนําไปใช้ได้

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

Y

Y

Y

Y
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รหัส
IT3

แนวทางการดําเนินการ
คณะกําหนดกระบวนงานทีสร้างคุณค่า A
และจั ดทําฐานข้ อมูลเพือสนับสนุนการ
ปฏิบ ั ติงานตามกระบวนงานทีสร้าง
คุณค่าอย่างน้อย 1 กระบวนงาน

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน




การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู ้
IT4 คณะต้ องจั ดส่ งข้ อมูลรายบุคคลด้าน
A 
นักศึกษา บุคลากร หลั กสู ตร การเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานข้ อมูล
ภาวะการมีงานทําของบั ณฑิต รวมทั ง

รายชื อเว็บไซต์ทีเผยแพร่ รายงายข้ อมูล
ทีเกียวข้ อง พร้อมรายชื อคณะทํ างาน
ผู ้ รับผิดชอบจั ดทําข้ อมูล ช่องทางการ
ติดต่อสื อสาร ให้มหาวิทยาลั ยภายใน
เวลาที กํ าหนด
IT5 คณะต้ องมีระบบเทคโนโลยี
A/ 
สารสนเทศเพือให้นิสิต นักศึกษา และ D
ผู ้ ทีเกียวข้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ข่าวสารได้อย่างเหมาะสม ในด้าน
นักศึกษา บุคลากร หลั กสู ตรภาวะการ
มีงานทํ าของบั ณฑิต และข้ อมูลอืนๆ

แสดงระบบฐานข้ อมูลเพือ
สนับสนุนการปฏิบ ั ติงานของ
กระบวนการทีสร้างคุณค่า
อย่างน้อย 1 กระบวนการ
ช่องทางการเผยแพร่ ข ้ อมูลเพือ
สนับสนุนการปฏิบ ั ติงานตาม
กระบวนงานทีสร้างคุณค่าที
สถาบั นอุดมศึกษาจั ดให้มีการ
เผยแพร่ ในระบบฐานข้ อมูล
โดยกํ าหนดให้มี URL หรื อการ
กํ าหนดสิ ทธิ ให้สามารถเข้ าไป
ตรวจสอบได้ โดยระบุชือ และ
password เพือให้ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง สมบูรณ์ของข้ อมูล
ละมีช่องทางในการให้ค ํ าแนะนํา
เพือการพั ฒนาได้ จากส่ วนกลาง
วั นที/เวลา ทีสถาบั นอุดมศึกษา
ได้ป้อนข้ อมูลเข้ าระบบ
ฐานข้ อมูลของ สกอ.
การตรวจสอบข้ อมูลตาม URL
ของเว็บไซต์ทีสถาบั นอุดมศึกษา
แจ้ งมายั ง สกอ. ว่าเป็ นช่องทาง
การเผยแพร่ รายงานข้ อมูลที
เกียวข้ อง รายชื อคณะทํางานและ
ช่องทางการติดต่อสื อสาร
ช่องทางการเผยแพร่ ข ้ อมูลผ่านระบบ
เครื อข่ายอิเล็คทรอนิ คส์ทคณะจั
ี
ดให้
มีการเผยแพร่ ข ้ อมูลได้สอดคล้องตาม
ความต้ องการของผู ้ รับบริการ ผู ้ มี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย ผู ้ บริ การ ผู ้ ปฏิ บ ั ติ
และสาธารณชน โดยกํ าหนดให้มี
URL หรื อการกํ าหนดสิ ทธิ ให้
สามารถเข้ าไปตรวจสอบได้ โดยระบุ
ชื อและ password เพือให้ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง สมบูรณ์ของข้ อมูล

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)
Y

Y

Y

Y

Y
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รหัส

IT6

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

แนวทางการดําเนินการ

คณะต้ องมีระบบการติดตามเฝ้ าระวั ง
และเตือนภั ย (Warning System)
เกียวกั บการเปลียนแปลงที เกิดขึ นใน
การดําเนิ นงานตามแผนปฏิบ ั ติราชการ
หรื อตามคํ ารับรองการปฏิบ ั ติราชการ
หรื อตามแผนงาน/โครงการสําคั ญ

A





D





L

IT7

คณะต้ องจั ดทําแผนการจั ดการความรู ้
และนําแผนไปปฏิ บ ั ติ

A





และมีช่องทางในการให้ค ํ าแนะนํา
เพือการพั ฒนาได้ จากส่ วนกลาง
ระบบการติดตามเฝ้ าระวั งและเตือน
ภั ย(Warning System) ทีคณะจั ดทํ า
ขึ นและใช้ในการกํ ากับติดตามความ
ก้ าวหน้าและการเปลียนแปลงการ
ดําเนิ นงานตามแผนปฏิบ ั ติราชการ
หรื อตามคํ ารับรองการปฏิ บ ั ติราชการ
หรื อตามแผนงาน/โครงการสําคั ญที
สามารถรายงานต่อผู ้ รับผิดชอบ ผู ้
กํ ากับตั วชี วั ดหรื อผู ้ มีอ ํ านาจ ทั งนี
อาจรายงานในรู ปแบบของเอกสาร
หรื อเอกสารอิเล็กทรอนิ คส์ได้
แสดงข้ อมูลความถี และความ
เสี ยหายของภั ยทีเคยเกิดขึ น
แสดงการรายงานหรื อนําเสนอ
ข้ อมูลให้ผู ้ บริ หารผ่านระบบ
สารสนเทศสําหรับผู ้ บริ หาร
(Executive Information System
:EIS) หรื อระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์(Geographic
Information System : GIS)
บั นทึกคํ าสั ง ความเห็น หรื อการ
ตอบกลั บ ทางเอกสารหรื อเอกสาร
อิเล็กทรอนิ คส์ ทีแสดงให้เห็นว่า
มีการนําข้ อมูลจากการติดตามเฝ้ า
ระวั งและเตือนภั ยใช้ประโยชน์เพือ
การดําเนิ นการของผู ้ เกียวข้ องได้
แสดงรายละเอียดการปรับปรุ ง
ระบบการติดตาม เฝ้ าระวั ง และ
เตือนภั ยให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ นกว่าเดิ มทีเคยมีอยู่
แสดงแผนการจั ดการความรู ้
อย่างน้อย 3 องค์ ความรู ้ ตาม
แนวทางทีกําหนดและได้รับ
ความเห็นชอบแล้ ว

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

Y

Y

Y

Y

Y

Y
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รหัส

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

แนวทางการดําเนินการ
D



รายงานผลการดําเนิ นงานตามแผน
โดยดําเนิน กิจกรรมตามแผนการ
จั ดการความรู ้ ได้สําเร็ จครบถ้ วน
ทุกกิจกรรม และสามารถดําเนิ นการ
ทีครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ในทุกกิจกรรม
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ทีระบุไว้

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

หมายเหตุ

Y

หมวด 5 การมุ ่ งเน้ นทรัพยากรบุคคล
ดําเนินการ
รหัส
แนวทางการดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)
การสร้ างบรรยากาศการทํางาน ความผาสุ ก และความพึงพอใจแก่ บุคลากร เพือก่ อให้ เกิดความผูกพันต่ อคณะ
HR1 คณะมีการจั ดระบบบริ หารงานบุคคล
A มีระบบการบริ หารงานบุคคลทีเป็ น
(Human Resource Management) ซึ ง
ทางการหรื อไม่เป็ นทางการทีแสดง
Y
สอดคล้ องกั บยุทธศาสตร์ ของคณะ
ให้เห็นถึงความร่ วมมือ ความคล่องตั ว
เพือให้เกิดความร่ วมมือ ความคล่องตั ว
และการกระจายอํ านาจการตั ดสิ นใจ
และการกระจายอํ านาจการตั ดสิ นใจ
D มีการมอบหมายให้บุคคลากรปฏิบ ั ติงาน
และความผูกพั นต่อสถาบั น
ตามโครงสร้างระบบงานทั งรู ปแบบที
Y
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
L มีการทบทวนการจั ดระบบบริ หารงาน
บุคคลบางกระบวนการให้สอดคล้ อง
Y
กั บแผนปฏิบ ั ติการของส่ วนราชการ
HR2 คณะต้ องกําหนดปั จจั ยทีมีผลต่อความ A  มีกระบวนการกําหนดปั จจั ยทีมี
ผาสุ ก และความพึงพอใจของบุคลากร
ผลต่อความผาสุ ก ความพึงพอใจ
รวมทั งต้ องมีการวิเคราะห์และ
ของบุคลากร ประกอบด้วย
Y
ปรับปรุ งปั จจั ยดังกล่าวให้มีความ
ปั จจั ยทีสร้างแรงจูงใจ และปั จจั ย
เหมาะสม เพือสร้างแรงจูงใจในการ
ทีสร้างบรรยากาศในการทํ างาน
ปฏิบ ั ติงานและให้เกิดความผูกพั นต่อ
 มีการจั ดลําดับความสําคั ญของ
คณะ
ปั จจั ยทีมีผลต่อความผาสุ ก ความ
Y
พึงพอใจของบุคลากร
 มีแผนการสร้างความผาสุ ก และ
ความพึงพอใจของบุคลากร ที
Y
สอดคล้ องกั บปั จจั ยทีกําหนด
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

หมายเหตุ
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รหัส

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

แนวทางการดําเนินการ
D

มีการดําเนิ นการตามแผนการสร้าง
ความผาสุ กและความพึงพอใจ
L มีระบบการประเมินความผาสุ ก ความ
พึงพอใจและการสร้างแรงจูงใจของ
บุคลากร เช่น การสํารวจความพึงพอใจ
การกําหนดตั วชี วั ด
HR3 คณะต้ องมีระบบการประเมินผลการ
A  มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบ ั ติงานของบุคลากรทีมีประสิ ทธิ ผล
ปฏิบ ั ติงานของบุคลากรทั วทั ง
และเป็ นธรรม รวมทั งมีการแจ้ งผลการ
องค์ กร
ประเมินให้บุคลากรทราบ เพือ
D  บุคลากรทั วทั งองค์ กรได้รับการ
ปรับปรุ งการปฏิบ ั ติงานให้ดีขึ น
ประเมินผลการปฏิ บ ั ติงาน
 มีการแจ้ งผลการปฏิ บ ั ติงาน
ให้กั บบุคลากร
I  มีการจั ดสรรแรงจูงใจทีเชื อมโยง
กั บการประเมินผลการ
ปฏิบ ั ติงานของบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู ้นํา
HR4 คณะต้ องส่ งเสริ มให้คณาจารย์ มีความรู ้ A  มีแนวทางในการส่ งเสริ มให้อาจารย์
ความเข้ าใจในกระบวนการสอนทีเน้น
ประจํ าส่ วนใหญ่มีความรู ้ ความ
ผู ้ เรี ยนเป็ นสําคั ญ
เข้ าใจ รู ้เป้ าหมายของการจั ด
การศึ กษาและหลั กสู ตรการศึกษา
 มีแนวทาง/มาตรการให้อาจารย์
ประจํ าส่ วนใหญ่ดําเนิ นการ
วิเคราะห์ศ ั กยภาพของผู ้ เรี ยน
และเข้ าใจผู ้ เรี ยน
D  อาจารย์ ประจํ าส่ วนใหญ่มีความรู ้
ความเข้ าใจทีจะดําเนิ นการตาม
แนวทางทีกําหนด
 มีการสํารวจหรื อประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพการสอนทีเน้น
ผู ้ เรี ยนเป็ นสําคั ญของอาจารย์
ประจํ าของสถาบั น
L  อาจารย์ ประจํ าส่ วนใหญ่มีการนํา
ผลการวิเคราะห์ศ ั กยภาพผู ้ เรี ยน
มาปรับปรุ งแผนการสอนให้มี
ความเหมาะสม

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)
Y

Y

Y
Y
Y
Y

Y

Y

Y

Y

Y
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รหัส

แนวทางการดําเนินการ

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

สถาบั นฯ นําข้ อมูลผลการสํารวจ
หรื อประเมินประสิ ทธิ ภาพการ
สอนมาดําเนิ นการสนับสนุนให้
อาจารย์ ประจํ าส่ วนใหญ่มีความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การพั ฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง
และผู ้ เรี ยน
 สถาบั นฯมีการวิเคราะห์และ
ประเมินกระบวนการสอนทีเน้น
ผู ้ เรี ยนเป็ นสําคั ญเพือสรุ ปผลการ
ดําเนิ นการโดยรวมของสถาบั นฯ
I มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอน
ทีสอดคล้ องกั บสภาพการเรี ยนรู ้ทีจั ด
ให้ผู ้ เรี ยน
HR5 คณะต้ องส่ งเสริ มการปฏิบ ั ติตาม
A  มีระบบกลไกในการกํ ากั บดูแล
จรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ มีการ
และส่ งเสริ มการปฏิบ ั ติตาม
วางแผนป้ องกั นการกระทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์
จรรยาบรรณฯ มีมาตรการกํากั บดู แล
 มีมาตรการ/การวางแผนป้ องกั น
และดําเนิ นการกั บผู ้ ไม่ปฏิบ ั ติตาม
การกระทําผิดจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณฯ รวมทั ง มีแนวทางการให้
 มีมาตรการการกํากับดูแลผู ้ ไม่
รางวั ลผู ้ ปฏิ บ ั ติตามจรรยาบรรณวิชาชี พ
ปฏิบ ั ติตามจรรยาบรรณฯ
ทีเป็ นแบบอย่างได้
D  มีช่องทางการติดต่อสื อสาร เพือ
รับข้ อมูลป้ อนกลับ/ความคิดเห็น/
ข้ อร้องเรี ยนทีมีต่อคณาจารย์ ของ
สถาบั นในเรื องจรรยาบรรณ
วิชาชี พคณาจารย์ จากนิ สิต
นักศึกษา หรื อผู ้ ทีเกียวข้ อง
 มีแนวทางการให้รางวั ลผู ้ ปฏิบ ั ติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชี พที เป็ น
แบบอย่าง
L มีระบบการติดตามความก้าวหน้า
และมีการประเมินประสิ ทธิ ผลการ
ดําเนิ นการตามจรรยาบรรณวิชาชี พ
คณาจารย์
HR6 คณะต้ องดําเนิ นการตามแผนกลยุทธ์
A  มีแผนกลยุทธ์การบริ หาร
การบริ หารทรัพยากรบุคคลทีกําหนด
ทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2552

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)



Y

Y

Y

Y
Y
Y

Y

Y

Y

Y
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แนวทางการดําเนินการ
ไว้ ใน SP3 ไปปฏิบ ั ติเพือให้มีขีด
สมรรถนะทีเหมาะสมสามารถ
ปฏิบ ั ติงานให้บรรลุผลตามเป้ าประสงค์
เชิ งยุทธศาสตร์

HR7 คณะมีแผนการสร้างความก้ าวหน้าใน
สายงานให้แก่บุคลากร เพือสร้างขวั ญ
และกํ าลังใจในการปฏิบ ั ติงานให้กับ
บุคลากร

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน
มีแผนปฏิบ ั ติการ (Action Plan)
การบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
แผนงาน/โครงการ ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552
 มีแผนพั ฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากร หรอแผนพั ฒนา
บุคลากร ประจําปี 2552
D  มีรายงานผลกสนดําเนิ นการตาม
แผนปฏิบ ั ติการบริ หารทรัพยากร
บุคคล
L มีการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรทีมีต่อการพั ฒนาบุคลากร
I การดําเนิ นการพั ฒนาบุคลากรมี
ความสอดคล้ องกั บแผนพั ฒนา
บุคลากร
A มีแผนการสร้างความก้ าวหน้าของ
บุคลากร
D มีการดําเนิ นการตามแผนการสร้าง
ความก้าวหน้าของบุคลากร
L มีการประเมินผลการดําเนิ นการตาม
แผนการสร้างความก้าวหน้าของ
บุคลากร

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)



Y

Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y

หมายเหตุ
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส

แนวทางการดําเนินการ

การออกแบบกระบวนการ
PM1 คณะต้องกําหนดกระบวนการทีสร้าง
A
คุณค่าจากยุทธศาสตร์พ ั นธกิจ และ
ความต้ องการของนิ สิต นักศึ กษา และผู ้
ทีเกียวข้ อง เพือให้บรรลุวิสัยทั ศน์ของ
คณะ

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

แสดงวิธีการกํ าหนดกระบวนการที
สร้างคุณค่าซึ งอย่างน้อยได้พิจารณาจาก
 ยุทธศาสตร์
 พั นธกิจ
 ความต้ องการของนิ สิต นักศึ กษา
และผู ้ ทีเกียวข้ อง
PM2 คณะต้ องจั ดทําข้ อกํ าหนดทีสําคั ญของ A มีการจั ดทําข้ อกําหนดทีสําคั ญของ
กระบวนการทีสร้างคุณค่าจากความ
กระบวนการทีสร้างคุณค่าซึ งอย่าง
ต้ องการของของนิ สิต นักศึ กษา และผู ้
น้อยได้พิจารณาจาก
ทีเกียวข้ อง ข้ อกํ าหนดด้านกฎหมาย
o ความต้ องการของของนิ สิต
และข้ อกํ าหนดทีสําคั ญทีช่วยวั ดผลการ
นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้ อง
ดําเนิ นงาน และ/หรื อปรับปรุ งการ
o ข้ อกําหนดด้านกฎหมาย
ดําเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและความ
o ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ
คุ ้ มค่า
o ความคุ ้ มค่าและการลดต้ นทุน
D การนําข้ อกําหนดของกระบวนการ
ไปสู่ การปฏิบ ั ติ โดยมีการกํ าหนด
ตั วชี วั ดของกระบวนการทีสร้าง
คุณค่า
L มีการติดตามผลของตั วชี วั ดของ
กระบวนการ เพือนํามาปรับปรุ ง
กระบวนการ
PM3 คณะต้ องออกแบบกระบวนการจาก
A  แสดงข้ อกําหนดทีสําคั ญของ
ข้ อกําหนดทีสําคั ญในPM 2 และนํา
กระบวนการทีสร้างคุณค่าและ
ปั จจั ยทีเกียวข้ องทีสําคั ญ มา
ชี ให้เห็นว่านํามาออกแบบ
ประกอบการออกแบบกระบวนการ
กระบวนการเพือให้บรรลุ
เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการ
ข้ อกําหนดทีสําคั ญอย่างไร
ปฏิบ ั ติงานและปรับปรุ งกระบวนอย่าง
 การออกแบบกระบวนการที
ต่อเนื อง
สร้างคุณค่าได้นําปั จจั ยทีสําคั ญ
มาใช้ประกอบ อย่างน้อย2 ปั จจั ย
ต่อไปนี
o องค์ ความรู ้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ทีเปลียนแปลงไป

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

Y

Y

Y

Y

Y

Y
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รหัส

แนวทางการดําเนินการ

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

o ขั นตอนระยะเวลาการปฏิ บ ั ติงาน
o การควบคุมค่าใช้จ่าย
o ปั จจั ยเรื องประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล
D มีการสื อสารสร้างความเข้ าใจให้กั บ
ผู ้ ทีเกียวข้ องเกียวกั บการออกแบบ
กระบวนการและการนําไปปฏิบ ั ติ
L มีการตรวจสอบกระบวนการทีสร้าง
คุณค่าเพือวิเคราะห์หาจุดที ควร
ปรับปรุ ง โดยการศึ กษาวิเคราะห์
กระบวนการ หรื อ การแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ประสบการณ์ร่วมกั นของ
ผู ้ ปฏิบ ั ติงาน
PM4 คณะต้ องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉิ น
A แสดงแผนสํารองฉุกเฉิ น เพือป้ องกัน
ต่างๆ ทีอาจเกิดขึ นและมีผลกระทบต่อ
ผลกระทบกั บการจั ดการกระบวนการ
การจั ดการกระบวนการ เพือให้สถาบั น
ในกรณี ทีเกิดภาวะฉุกเฉิ น
จะสามารถดําเนิ นงานได้อย่างต่อเนื อง D สื อสารให้ผู ้ ทีเกียวข้ องในแผนสํารอง
ฉุกเฉิ นรับทราบถึงแนวทางปฏิบ ั ติ
L มีการทบทวนเพือปรับปรุ งแผนสํารอง
ฉุกเฉิ นให้เหมาะสมทั นสมั ยอยู่เสมอ
I แสดงให้เห็นความเชื อมโยงของระบบ
รองรับภาวะฉุ กเฉิ นต่อการดําเนิ นการ
ตามพั นธกิจหลั กของสถาบั นว่าจะ
สามารถดําเนิ นงานได้อย่างต่อเนื อง
การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ
PM5 คณะต้ องกํ าหนดมาตรฐานการ
A  แสดงรายชื อกระบวนการทีสร้าง
ปฏิบ ั ติงาน ของกระบวนการทีสร้าง
คุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
คุณค่า และกระบวนการสนับสนุน
ทีผ่านความเห็นชอบจากผู ้ บริ หาร
โดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการ
 คั ดเลือกกระบวนการทีสร้าง
ปฏิบ ั ติงานดังกล่าวให้บุคลากรนําไป
คุณค่าไม่น้อยกว่า 50% และ
ปฏิบ ั ติ เพือให้บรรลุผลตามข้ อกําหนด
กระบวนการสนับสนุนไม่น้อย
ทีสําคั ญ
กว่า 50% มาจั ดทํ ามาตรฐานการ
ปฏิบ ั ติงาน
 มาตรฐานการปฏิบ ั ติงานอย่าง
น้อยควรประกอบด้วย Work
Flow และมาตรฐานคุณภาพงาน

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)

Y

Y

Y
Y
Y

Y

Y

Y

Y

หมายเหตุ

83

รหัส

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที
ครบถ้วน

แนวทางการดําเนินการ
D

PM6 คณะต้ องมีการปรับปรุ งกระบวนการที
สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
เพือให้ผลการดําเนิ นการดี ขึ นและ
ป้ องกั นไม่ให้เกิดข้ อผิดพลาด การ
ทํ างานซํ า และความสู ญเสี ยจากผลการ
ดําเนิ นการ

แสดงวิธีการทีสถาบั นนํามาตรฐาน
การปฏิบ ั ติงานไปสู่ การปฏิบ ั ติ โดย
การเผยแพร่ มาตรฐาน การจั ดทําคู่มือ
การปฏิบ ั ติงาน การมีระบบติดตาม
มาตรฐานงานเพือให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีกํ าหนด
L มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ประสบการณ์
การทํ างานเพือการปรับปรุ งกระบวนการ
I  มีการพั ฒนาบุคลากรเพือเพิ มพูน
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบ ั ติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบ ั ติงาน
หรือ
 มีระบบต่าง ๆ ทีสนับสนุนการ
ปฏิบ ั ติงานให้บรรลุผลตาม
ข้ อกําหนดของกระบวนการ
A  • แนวทาง/ วิธีการที แสดงให้
เห็นถึงการปรับปรุ งกระบวนการ

ดําเนินการ
ครบถ้วน
(Y/N)



D





L



แนวทาง/วิธีการในการป้ องกั น
ไม่ให้เกิดข้ อผิดพลาด การ
ทํ างานซํ าและลดการสู ญเสี ย
เช่นการบริ หารความเสี ยงของ
กระบวนการ
วิธีการสื อสารมาตรฐานการ
ปฏิบ ั ติงานให้บุคลากรเกียวข้ อง
ทราบ เช่น การประชุม บั นทึก
เวียน website
กิจกรรม/ โครงการในการ
ปรับปรุ งกระบวนการ (ยกตั วอย่าง
กระบวนการทีได้ปรับปรุ ง)
หลั กฐานการทบทวนกระบวนการ
เช่น การประชุมคณะทํางาน
การจั ดกิจกรรมแลกเปลียน
เรี ยนรู ้เกียวกับการทบทวน
กระบวนการ

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

หมายเหตุ

ส่ วนที 6
แผนพัฒนาองค์ การประจําปี การศึกษา 2551
ชือหน่ วยงาน
ชือแผนพั ฒนา
องค์การ:

กองกลาง สํานักงานอธิ การบดี
การนํ าผลการติ ดตาม และประเมิ นผล
งานของอธิ การบดี กุมภาพั นธ์-กั นยายน
2550 เป็ นข้อมูลการวางแผนพั ฒนา
องค์ กร

รายละเอียดโดยย่อ:
ในปี งบประมาณ 2551 กองกลาง สํานักงานอธิ การบดี ได้
จั ดทําแบบรายงานการประเมิ นตนเอง(SAR) ในภาพรวมของ
สํานักงานอธิ การบดี ทําให้การวิ เคราะห์ และประเมิ นผลไม่ได้ชี
ชั ดถึ งแนวทางการพั ฒนาอย่างเป็ นรูปธรรมสํ าหรั บกองกลาง ทํา
ให้ไม่ได้นําเอาผลการประเมิ นคุณภาพมาใช้ในการพั ฒนาคุ ณภาพ
ให้เกิ ดผลดี ดั งนั นเพื อให้การจั ดทําแผนพั ฒนาองค์ กร มี
แนวทางสอดคล้ องกั บนโยบาย และการปฏิ บ ั ต ิ งานของอธิ การบดี
กองกลาง สํานักงานอธิ การบดี จ ึ งได้นําผลสรุปการติ ดตาม และ
ประเมิ นผลงานของอธิ การบดี กุมภาพั นธ์-กั นยายน 2550 เป็ น

โอกาสในการปรั บปรุง: 1) สรุปผลการติ ดตาม และประเมิ นผลงานของ
อธิ การบดี กุมภาพั นธ์-กั นยายน 2550

วั ตถุ ประสงค์: 1) เพื อให้เกิ ดการพั ฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื อง
2) เพื อให้ม ี การนํ าเอาผลการปฏิ บ ั ต ิ งานของ
อธิ การบดี มาวางแผนพั ฒนาคุณภาพการ
ปฏิ บ ั ต ิ งานให้เกิ ดผลดี
ตั วชีวั ดหลั กของแผนงาน: ระดั บความสําเร็จของการนํ าผลการติ ดตาม และ
ประเมิ นผลงานของอธิ การบดี กุมภาพั นธ์-กั นยายน
2550ไปใช้ในการพั ฒนาและปรั บปรุง
ผู ้ร ั บผิ ดชอบหลั ก: กองกลาง สํานักงานอธิ การบดี
ระยะเวลาดํ าเนิ นการ: ปี งบประมาณ พ.ศ.2551-2552

85
ข้อมูลในการวางแผนพั ฒนาองค์ กรได้แก่
1. บทที 3 สรุปผลการติ ดตาม และประเมิ นผลงานของ
อธิ การบดี กุมภาพั นธ์-กั นยายน 2550

ที มา
1) ผลการติ ดตาม และประเมิ นผล
งานของอธิ การบดี กุมภาพั นธ์กั นยายน 2550

ที
1
2
3
4

วั นที จั ดทํา:

โอกาสในการปรั บปรุง
4.7 มหาวิ ทยาลั ยควรมี นโยบายที เร่งด่วนอย่างเป็ นรูปธรรมในการพั ฒนาทั กษะทางภาษาอั งกฤษ เช่น การจั ดกิ จกรรมส่งริเสม
ทั กษะการใช้ภาษาที เน้นการสื อสารฯ
4.8 ส่งเสริ มการจั ดกิ จกรรมของนักศึ กษาได้ม ี ส่วนร่วมในการจั ดกิ จกรรมที เน้นการสร้างจิ ตสํานึกต่อสั งคมให้มากขึ
นและ
หลากหลายกว่าเดิ ม
4.12 ควรมี การเพิ มบริ เวณแหล่งเรี ยนรู้ในระบบOnline ให้มากขึ น ปรั บปรุงระบบIT ให้ท ั นสมั ยและเข้ าใจง่าย และไม่เกิ ด
ความเหลื อมลําในการเข้าถึ งแหล่งเรี ยนรู้ของนักศึ กษา
4.13 ควรสนับสนุ น/ส่งเสริ ม หรื อสร้ างความเข้าใจกั บนักวิ จ ั ย ได้ให้ชุมชนเข้ ามามี ส่วนร่วมในโครงการวิ จ ั ยที มี ผลกระทบต่อคน
ในชุมชนนั น ๆ และการวางระบบเพื อการตรวจสอบถึ งสภาพการดําเนินงานวิ จ ั ยที เกิ ดขึ นในสภาพจริ งของชุมชนอย่างต่อเนื อง

86
ที มา

ที
5
6
7
8
9
10

โอกาสในการปรั บปรุง
4.15 ส่งเสริ มให้ม ี การจั ดการประกวดแข่งขั นผลงานวิ จ ั ยและนวั ตกรรมภายในมหาวิ ทยาลั ยก่อน เพื อกระตุ้นให้เกิ ดแรงจ
ูงใจใน
การคิ ดสร้างสรรค์ ของนักศึ กษาและอาจารย์
4.20 ควรมีการบูรณาการด้ านการบริ การวิ ชาการแก่ชุมชน ในระหว่างคณะมากขึ น โดยให้มหาวิ ทยาลั ยเป็ นศูนย์ รวมหรื อ
เจ้ าภาพหลั ก
4.32 ระบบการจั ดการสารสนเทศควรเพิ มประสิ ทธิ ภาพให้มากขึ น ต้องพั ฒนาให้ม ี ความถูกต้องสมบูรณ์ และสามารถเชื อมโ
ยง
กั นได้ เพื อนํ าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที ข้อมูลต่าง ๆ ยั งรายงานเป็ นเอกสาร น่ าจะเป็ นรายงานEletronic ที เป็ นระบบของ
ส่วนกลาง
4.33 ควรมี แผนแม่บทการจราจร/การเสริ มสร้างคุณภาพชี ว ิ ตที ชั ดเจนและเป็ นไปได้อย่างเร่งด่วนเพื อให้ท ั นต่อการเปลี ยนแปลง
หรื อป ั ญหาที เกิ ดขึ น
4.36 ควรมี การศึ กษา สํารวจ ติ ดตามถึ งสาเหตุท ี นักศึ กษามี การข้องเกี ยวกั บแหล่งอบายมุ ขต่าง ๆ ซึ งมี แนวโนู้งมขึสน
4.38 ควรปรั บปรุงรูปแบบและมาตรการของหน่ วยรั กษาความปลอดภั ยเพื อส่งเสริ มใหม่เกิ ดการดูแลความปลอดภั ยในชี ว ิ ตและ
ทรั พย์ ส ิ นอย่างทั วถึ ง
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โอกาสในการปรั บปรุง/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

เริม
ต้น

สิน
สุด

ปี งบประมาณ 2552
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลผลิต/ ดั ชนี
ความก้าวหน้า

ผู้ ร ั บ
ผิ ดชอบ

งปม.

ผลการติ ดตาม และประเมิ นผลงาน
ของอธิ การบดี กุ มภาพั นธ์กั นยายน 2550
1 4.7 มหาวิ ทยาลั ยควรมี นโยบาย
ที เร่งด่วนอย่างเป็ นรูปธรรมใน
การพั ฒนาทั กษะทาง
ภาษาอั งกฤษ เช่น การจั ด
กิ จกรรมส่งเสริ มทั กษะการใช้
ภาษาที เน้นการสื อสารฯ
1.1 การจั ดทําจดหมายข่าวภาษาอั งกฤษ
Kalapapruek Today (KKU News
Letter)

1.1.1 จั ดทํ าโครงการ และขออนุม ั ติ
งบประมาณ
1.1.2 เรี ยบเรี ยงข่าวภาษาไทย เสนอขอ
ความเห็นชอบ

12
เดือน

ต.ค.

ก.ย.

มีเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ เดือนละ
1 ฉบับ

งาน
ประชาสั มพั นธ์

408,000
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โอกาสในการปรั บปรุง/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

เริม
ต้น

สิน
สุด

ปี งบประมาณ 2552
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลผลิต/ ดั ชนี
ความก้าวหน้า

ผู้ ร ั บ
ผิ ดชอบ

1.1.3 แปลเนื อหาข่าวภาษาอั งกฤษและ
เสนอตรวจสอบ
1.1.4 ส่ งพิมพ์
1.1.4 เผยแพร่ สู่กลุ่มเป้ าหมาย
1.2 เว็บไซต์ภาษาอั งกฤษ
www.kku.ac.th/eng
12
เดือน

1.2.1 ประมวลข่าวภาษาไทยสําหรับ
แปลเป็ นภาษาอั งกฤษ และเสนอขอ
ความเห็นชอบ
1.2.2 แปลข่าวภาษาอั งกฤษ และเสนอ
ตรวจสอบ
1.2.3 เผยแพร่ ข่าว กิจกรรมทางเว็บไซต์
ภาษาอั งกฤษ
1.2.4 ประเมินผลจากข้ อมูลย้ อนกลั บ
ของผู ้ เข้ าชม

2

4.8 ส่งเสริ มการจั ดกิ จกรรมของ
นักศึ กษาได้ม ี ส่วนร่วมในการจั ด

ต.ค.

ก.ย.

มีเว็บไซต์ภาษา
อังกฤษเผยแพร่
ผลงานและ
ประชาสัมพั นธ์
กิ จกรรม

งาน
ประชาสั มพั นธ์

งปม.
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โอกาสในการปรั บปรุง/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

เริม
ต้น

สิน
สุด

1
เดือน

มี.ค.

มี.ค.

ปี งบประมาณ 2552
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลผลิต/ ดั ชนี
ความก้าวหน้า

ผู้ ร ั บ
ผิ ดชอบ

งปม.

กิ จกรรมที เน้นการสร้างจิ ตสํานึก
ต่อสั งคมให้มากขึ นและ
หลากหลายกว่าเดิ ม
2.1 โครงการนักศึกษา TSI
2.2 โครงการกวดขั นวินัยนักศึกษาด้าน
การจราจร ของนักศึกษาและบุคลากร
12
เดือน

2.3 โครงการชุดสนับสนุนป้ องกั น
อุบ ั ติเหตุซําซ้อน

4
เดือน

ต.ค.

มิ.ย.

ก.ย.

ก.ย.

2.4 โครงการอบรมวินัยด้านการจราจร
4
เดือน
2.5 โครงการฝึกอบรมขั บขี ปลอดภั ยและ
1
จั ดทําใบอนุญาตขั บขี
เดือน
2.6 เครือข่ายประชาสั มพั นธ์ ภาค
12
นักศึกษา
เดือน

มิ.ย.

ก.ย.

ก.ค.

ก.ค.

ต.ค.

ก.ย.

นักศึกษาทีเข้ า
ร่วมโครงการ
สถิติการ
ตรวจจั บและ
ตรวจเตือน
นักศึกษาและ
บุคลากรที
กระทําผิ ดวินัย
จํานวนครั งของ
การออกร่วม
ตรวจสอบทีเกิด
เหตุอุบ ั ติเหตุ
จํานวนนักศึกษา
ทีกระทําผิ ดวินัย
นักศึกษาและ
เข้ าอบรมด้าน
วินัยจราจร
จํานวนผู้ เข้ า
อบรม
มีผู้ แทนทุกคณะ
วิชาร่ วมทํ างาน

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย
งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

107,340

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

16,700

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

25,000

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย
งาน
ประชาสั มพั นธ์

110,600
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โอกาสในการปรั บปรุง/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

เริม
ต้น

สิน
สุด

ปี งบประมาณ 2552
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลผลิต/ ดั ชนี
ความก้าวหน้า
ประชาสัมพั นธ์
ในลักษณะ
เครื อข่าย

ผู้ ร ั บ
ผิ ดชอบ

งปม.

2.6.1 เสนอแนวคิดเพือขอความ
เห็นชอบ
2.6.2 ประชุมทํ าความเข้ าใจ และสร้าง
การมีส่วนร่ วม
2.6.3 อบรมทั กษะการเป็ นนัก
ประชาสัมพั นธ์
2.6.4 สัมมนาร่ วมเครื อข่าย
ประชาสัมพั นธ์ มข.
2.7 การพั ฒนาผู้ ประกาศและพิธีกร

KKU Channel
2.7.1 จั ดทํ าโครงการอบรมพั ฒนาผู ้
ประกาศและพิธีกร
2.7.2 จั ดอบรมพั ฒนาผู ้ ประกาศและ
พิธีกร
2.7.3 ปฏิบ ั ติงานเป็ นผู ้ ประกาศและ
ดําเนิ นรายการจริ ง

3

4.12 ควรมี การเพิ มบริ เวณแหล่ง

12
เดือน

ต.ค.

ก.ย.

พั ฒนานักศึกษา
บุคลากร 40 คน
เพือเป็ นพิธีกร

งาน
ประชาสั มพั นธ์

25,000
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โอกาสในการปรั บปรุง/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

เริม
ต้น

สิน
สุด

12

ต.ค.

ก.ย.

12

ต.ค.

ก.ย.

ปี งบประมาณ 2552
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลผลิต/ ดั ชนี
ความก้าวหน้า

ผู้ ร ั บ
ผิ ดชอบ

เรี ยนรู้ในระบบออนไลซ์ให้มาก
ขึ น ปรั บปรุงระบบIT ให้
ทั นสมั ยและเข้าใจง่าย และไม่
เกิ ดความเหลื อมลําในการเข้าถึ ง
แหล่งเรี ยนรู้ ของนักศึ กษา
3.1 การเผยแพร่ข ้ อมูลข่าวสารทางเวป
ไชต์แก่นักศึกษาและบุคลากร
3.2 Webboardเพื อรั บฟ ั งความคิดเห็น
ข้ อร้องเรียนของผู้ ใช้บริการ

3.3 การจั ดรายการวิทยุของเจ้าหน้าที
รั กษาความปลอดภั ย
12

ต.ค.

ก.ย.

3.4 โครงการ KKU Channel
12
เดือน

ต.ค.
51

ก.ย.
52

ข่าวประชาสั มะ
พั นทางเวปไซต์
การแสดงความ
คิดเห็นของ
นักศึกษาและ
บุคลากรผ่าน
ทางเวปไซต์
นักศึกษา
บุคลากร
รั บทราบข้ อมูล
ประชาสั มพั นธ์
ด้านรั กษาความ
ปลอดภั ย
มีช่องทางสื อสาร
ภายในและ
ภายนอกใน
ลักษณะ TV
Internet

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย
งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

งาน
ประชาสั มพั นธ์

งปม.
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โอกาสในการปรั บปรุง/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

เริม
ต้น

สิน
สุด

12
เดือน

ต.ค.
51

ก.ย.
52

3.4.1 ศึกษาความเป็ นไปได้
3.4.2 ดูงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
เพือศึกษาแนวทาง
3.4.3 จั ดทํ าข้ อเสนอ และขออนุม ั ติ
งบประมาณ
3.4.4 จั ดทํ าผั งรายการ
3.4.5 ดําเนิ นการผลิตรายการและ
ออกอากาศ
3.5 ข่าวออนไลน์ KKU Radio Report

3.5.1 เรี ยบเรี ยง และนําเสนอความ
เห็นชอบข่าว
3.5.2 บั นทึกเสี ยง/สัมภาษณ์ ประกอบ
ข่าว
3.5.3 เผยแพร่ ข่าวทาง kkuradio.com

4

4.13 ควรสนับสนุ น/ส่งเสริ ม หรื อ
สร้างความเข้ าใจกั บนักวิ จ ั ย ได้
ให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมใน

ปี งบประมาณ 2552
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลผลิต/ ดั ชนี
ความก้าวหน้า

ผู้ ร ั บ
ผิ ดชอบ

มีช่องทางสื อสาร งาน
ประชาสั มพั นธ์
ภายในและ
ภายนอกใน
ลักษณะ Online
Radio

งปม.
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โอกาสในการปรั บปรุง/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

เริม
ต้น

สิน
สุด

ปี งบประมาณ 2552
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลผลิต/ ดั ชนี
ความก้าวหน้า

ผู้ ร ั บ
ผิ ดชอบ

โครงการวิ จ ั ยที มี ผลกระทบต่อ
คนในชุมชนนั น ๆ และการวาง
ระบบเพื อการตรวจสอบถึ ง
สภาพการดําเนินงานวิ จ ั ยที
เกิ ดขึ นในสภาพจริ งของชุมชน
อย่างต่อเนื อง
4.1 การแถลงข่าวนักวิจ ั ยพบสื อมวลชน
ปี ที 6
12
เดือน

4.1.1 ประสานข้ อมูลผลงานวิจ ั ยจาก
ฝ่ ายวิจ ั ยฯ
4.1.2 จั ดทํ าข้ อเสนอผลงานวิจ ั ย เพือ
ขอความเห็นชอบ
4.1.3 ประสานงานนักวิจ ั ย/ผลิตสื อ
ประกอบ
4.1.4 เชิ ญสื อมวลชน ร่ วมการแถลง
ข่าว/ประเมินผล

5

4.15 ส่งเสริ มให้ม ี การจั ดการ

ต.ค.
51

ก.ย.
52

มีระบบ และ
ช่องทางในการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัยทีมี
ผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรวม

งาน
ประชาสั มพั นธ์

งปม.
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โอกาสในการปรั บปรุง/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

เริม
ต้น

สิน
สุด

12
เดือน

ต.ค.
51

ก.ย.
52

ปี งบประมาณ 2552
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลผลิต/ ดั ชนี
ความก้าวหน้า

ผู้ ร ั บ
ผิ ดชอบ

งปม.

ประกวดแข่งขั นผลงานวิ จ ั ยและ
นวั ตกรรมภายในมหาวิ ทยาลั ย
ก่อน เพื อกระตุ้นให้เกิ ดแรงจูงใจ
ในการคิ ดสร้างสรรค์ ของ
นักศึ กษาและอาจารย์
5.1 โครงการประกวดเว็บไซต์
ภาษาอั งกฤษ

5.1.1 เสนอโครงการ (ต.ค.50)
5.1.2 ประชาสัมพั นธ์ และรับสมั คร
(พ.ย.50)
5.1.3 พิจารณาผลงาน (ม.ค. 51)
5.1.4 เชื อมโยงข้ อมูลกั บเว็บไซต์กลาง
และเผยแพร่

6

4.20 ควรการบูรณาการด้ านการ
บริ การวิ ชาการแก่ชุมชน ใน
ระหว่างคณะมากขึ น โดยให้
มหาวิ ทยาลั ยเป็ นศูนย์ รวมหรื อ
เจ้ าภาพหลั ก
6.1 การจั ดอบรมการป้ องกั นและระงั บ
อั คคีภ ั ยแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

12
ร้อง
ขอ

ต.ค.

ก.ย.

จํานวนครั งของ
การไปฝึกอบรม

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

39,000

95

โอกาสในการปรั บปรุง/กิจกรรม
6.2 การให้ความรู้ด้านสั ญญาณ
การจราจรแก่นักศึกษา

ระยะ
เวลา
12
ร้อง
ขอ

เริม
ต้น

สิน
สุด

ต.ค.

ก.ย.

เม.ย.

เม.ย
.

12

ต.ค.

ก.ย.

12

ต.ค.

ก.ย.

12

ต.ค.

ก.ย.

6.3 โครงการตั งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552
6.4 คณะกรรมการควบคุมการเดินรถ
โดยสารมหาวิทยาลั ยขอนแก่น
6.5 โครงการอาสารั กษาสะอาด

7

ปี งบประมาณ 2552
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลผลิต/ ดั ชนี
ความก้าวหน้า
จํานวนครั งของ
การไปฝึกอบรม

ผู้ ร ั บ
ผิ ดชอบ
งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

จํานวนผู้ เข้ าพั ก งานรั กษาความ
จุดบริการ
ปลอดภั ย
ประชาชน
งานรั กษาความ
ปลอดภั ย
สมาชิกโครงการ งานรั กษาความ
อาสารั กษา
ปลอดภั ย
สะอาด

4.32 ระบบการจั ดการ
สารสนเทศควรเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพให้มากขึ น ต้อง
พั ฒนาให้ม ี ความถูกต้องสมบูรณ์
และสามารถเชื อมโยงกั นได้ เพื อ
นํ าไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างเต็มที
ข้อมูลต่าง ๆ ยั งรายงานเป็ น
เอกสาร น่ าจะเป็ นรายงาน
Eletronic ที เป็ นระบบของ
ส่วนกลาง
7.1 การปรั บปรุงระบบสารสนเทศ

ทุกหน่วยงาน

งานสารบรรณ

งปม.

20,560

96

โอกาสในการปรั บปรุง/กิจกรรม
ด้านงานสารบรรณให้ครอบคลุมทุก
หน่ วยงาน

ระยะ
เวลา
เดือน

เริม
ต้น

สิน
สุด

ปี งบประมาณ 2552
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลผลิต/ ดั ชนี
ความก้าวหน้า
สามารถเข้ าถึง
ระบบ
สารสนเทศด้าน
งานสารบรรณ

ผู้ ร ั บ
ผิ ดชอบ

มีครุภ ั ณฑ์และ
โปรแกรมในการ
ดําเนินการ

งานสารบรรณ

มีข ั นตอนการ
ปฏิบ ั ติทีชั ดเจน

งานสารบรรณ

7.1.1 กําหนดกรอบแนวทางการ
ดําเนินงาน
7.1.2 จั ดโครงการนําร่องการใช้ระบบ
7.1.3 จั ดอบรมการใช้งาน
7.1.4 ประเมินการใช้ระบบ
7.2. การจัด หาโปรแกรมสนั บ สนุ น
และ ครุ ภ ั ณ ฑ์ จ ํ า เป็ น สํ า หรั บ การ
จั ดระบบฐานข้อมูล และการใช้งาน
7.2.1 สํารวจความต้องการ และความ
จําเป็ น
7.2.2 กําหนดกรอบหน่วยงานในการ
จั ดหา
7.2.3 ขออนุม ั ติงบประมาณ และจั ดหา
7.3. การจั ดอบรมสั มมนาเพือให้
เข้าใจในระเบียบปฏิ บ ั ติด้านสาร
บรรณ และการบริ หารจั ดการงาน
เอกสาร
7.3.1 การวางแผน การอบรม
7.3.2 การดําเนินการอบรม

3
เดือน

6
เดือน

ต.ค.

เม.ย.

ธ.ค.

ก.ย.

งปม.
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โอกาสในการปรั บปรุง/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

เริม
ต้น

สิน
สุด

12
เดือน

ต.ค.

ก.ย.

ปี งบประมาณ 2552
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลผลิต/ ดั ชนี
ความก้าวหน้า

ผู้ ร ั บ
ผิ ดชอบ

งปม.

7.3.3 การประเมินผลจากการปฏิบ ั ติ
7.4 การจั ดหมวดหมู่ และการ
ปรั บปรุงคําสั ง ระเบียบ ข้อบั งคั บ
ประกาศ ต่าง ๆ ของมหาวิ ทยาลั ย ที
บั งคั บใช้ และยกเลิก ให้เป็ นปัจจุบ ั น
ระยะที 1
7.4.1 วางแผนการดําเนินงาน
8.4.2 กําหนดกรอบการจั ดหมวดหมู่และ
ปรั บปรุง
7.4.3 เริมดําเนินการ ระยะที 1
7.5 ระบบกล้องวงจรปิ ด IP camera

7.6 ระบบบั นทึกการกระทําผิดวิ นัย
จราจรของนักศึกษาและบุคคลากร

7.7 ระบบส่ ง และรายงานข่าว “KKU
NEWS”

8

4.33 ควรมี แผนแม่บท
การจราจร/การเสริ มสร้าง
คุณภาพชี ว ิ ตที ชั ดเจนและเป็ นไป
ได้อย่างเร่งด่วนเพื อให้ท ั นต่อ

12
เดือน
12
เดือน

ต.ค.

ต.ค.

ก.ย.

ก.ย.

การตรวจการ
ระยะไกลโดย
กล่องวงจรปิ ด
ฐานข้ อมูลการ
กระทําผิ ดวินัย
ด้านการจราจร

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย
งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

3,000

98

โอกาสในการปรั บปรุง/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

เริม
ต้น

สิน
สุด

12
เดือน

ต.ค.

ก.ย.

ปี งบประมาณ 2552
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลผลิต/ ดั ชนี
ความก้าวหน้า

ผู้ ร ั บ
ผิ ดชอบ

การเปลี ยนแปลงหรื อป ั ญหาที
เกิ ดขึ น
8.1 ระบบการจราจรกิจกรรมสําคั ญของ
มหาวิทยาลั ย
8.2 ระบบการจราจร กรณีฉุกเฉิน หรือ
การนําขบวนบุคคลสําคั ญ
12
เดือน

8.3 ระบบการจราจรตามเส้นทางสาย
หลั ก และ จุดทีมีการจราจรหนาแน่น

9

12
เดือน

ต.ค.

ต.ค.

ก.ย.

ก.ย.

ระบบการจราจร
ช่วงกิจกรรม
นั นๆ
สามารถ
ดําเนินการ
อํานวยความ
สะดวก
ปลอดภั ย และ
สมเกียรติ
การจราจร
คล่องตั วในจุดที
มีการจราจรคั บ
คั ง

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

ฐานข้ อมูลด้าน
อาชญากรรม

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

การดําเนินการ
ของ

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

4.36 ควรมีการศึกษา สํ ารวจ
ติดตามถึงสาเหตุที นักศึกษามี
การข้ องเกี ยวกับแหล่งอบายมุข
ต่าง ๆ ซึงมีแนวโน้ มสูงขึ น
9.1 สํารวจข้ อมูลด้านสถานบริการ ร้าน
เกมส์และอินเทอร์เนตภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลั ย
9.2 ร่วมเป็ นกรรมการประสานงานและ
กําหนดแนวทางการแก้ป ั ญหาเครือข่าย

12

ต.ค.

ก.ย.

12

ต.ค.

ก.ย.

งปม.
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โอกาสในการปรั บปรุง/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

เริม
ต้น

สิน
สุด

2

เม.ย.

พ.ค.

ด้านพั ฒนาสั งคม

ปี งบประมาณ 2552
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลผลิต/ ดั ชนี
ความก้าวหน้า
คณะกรรมการ

ผู้ ร ั บ
ผิ ดชอบ

งปม.

10 4.38 ควรปรั บปรุงรูปแบบและ
มาตรการของหน่ วยรั กษาความ
ปลอดภั ยเพื อส่งเสริ มให้เกิ ดการ
ดูแลความปลอดภั ยในชี ว ิ ตและ
ทรั พย์ ส ิ นอย่างทั วถึ ง
10.1 โครงการสั มมนาเพื อแลกเปลียน
เรียนรู้การปฏิบ ั ติงานด้านการรั กษาความ
ปลอดภั ย
10.2 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีรั กษาความ
ปลอดภั ย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึกในการดูแลการผ่านเข้ าออกประตูช้อง
ทางหลั ก 4 ประตู
10.3 โครงการฝากรถช่วงเทศกาล
สงกรานต์และเทศกาลปี ใหม่
10.4 จั ดทําสติกเกอร์ การแจ้งเหตุด่วน
เหตุร้าย ติดตาม ตึก อาคาร หมู่บ้าน
10.5 การใช้กล้องวงจรปิ ด IP camera
ในการตรวจกาลระยะไกล
10.6 โครงการตูแ้ ดง เพื อเพิมมาตรการ
ด้านการรั กษาความปลอดภั ยอาคาร
สถานที

12

ต.ค.

ก.ย.

1

เม.ย.

เม.ย
.

12

ต.ค.

ก.ย.

12

ต.ค.

ก.ย.

12

ต.ค.

ก.ย.

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

100,000

การรั กษาความ
ปลอดภั ยประตู
ช่องทาง

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

2,198,328

จํานวนบ้านที
เข้ าร่วมโครงการ
สถิติการ
แจกจ่าย
ผลการใช้ภาพ
จากกล้อง IP
Camera
สถิติการเกิดเหตุ
ในโซนบ้านพั ก
ลดลง

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย
งานรั กษาความ
ปลอดภั ย
งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

20,560

งานรั กษาความ
ปลอดภั ย

11,400

20,000

100

โอกาสในการปรั บปรุง/กิจกรรม
10.7 โครงการฝากบ้านช่วงเทศกาลต่าง
ๆ
10.8 โครงการสายตรวจข้ อมูลข่าวสาร
10.9 โครงการตั งจุดตรวจ เพื อป้ องปราม
เหตุ
10.10 จั ดให้มีการประชุมประจําเดือน
เพื อสรุปภารกิจประจําเดือน และ
ปรั บปรุงหาแนวทางแก้ไข

ระยะ
เวลา

เริม
ต้น

1

เม.ย.

12

ต.ค.

ก.ย.

12

ต.ค.

ก.ย.

12

ต.ค.

สิน
สุด
เม.ย
.

ก.ย.

ปี งบประมาณ 2552
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลผลิต/ ดั ชนี
ผู้ ร ั บ
ความก้าวหน้า
ผิ ดชอบ
จํานวนบ้านที
งานรั กษาความ
เข้ าร่วมโครงการ ปลอดภั ย
จุดทีส่งข้ อมูล
งานรั กษาความ
ปลอดภั ย
ผลการ
งานรั กษาความ
ดําเนินการ
ปลอดภั ย
โครงการ
โครงการ/
งานรั กษาความ
กิจกรรมทีเกิด
ปลอดภั ย
จากการประชุม

งปม.
20,000

107,340

10,000

ส่ วนที 7
ตัวชีวัดความสํ าเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์ การ
ประจําปี การศึกษา 2551
แผนพ ั ฒนา
องค์ การ
แผนการนําผลการ
ติ ดตาม และ
ประเมิ นผลงาน
ของอธิ การบดี
กุมภาพ ั นธ์ก ั นยายน 2550
เป็นข้ อมูลการ
วางแผนพ ั ฒนา
องค์ กร

มิ ต ิ ด ้ าน

ต ั วชี ว ั ดผลล ั พธ์
KPI

7.1 ด ้ านประสิ ทธิ ผล ทุกหน่วยงานตาม
โครงสร ้ างการแบ่ง
ส่ วนราชการของ
มหาวิ ทยาลัยใช ้
ระบบสารสนเทศ
เดี ยวกัน
7.2 ด ้ านคุณภาพ
สามารถแจ ้ งเวี ยน
หนั งสื อ เอกสาร
การให ้ บริ การ
ราชการได ้
ครอบคลุมทุ ก
หน่วยงานตาม
โครงสร ้ างการแบ่ง
ส่ วนราชการของ
มหาวิ ทยาลัย
7.3 ด ้ าน
มี ฐานข ้ อมูลในการ
สื บค ้ นหนั งสื อ
ประสิ ทธิ ภาพของการ
เอกสารราชการ
ปฏิ บัต ิ ราชการ
ย ้ อนหลัง3 ปี

กิ จกรรมหล ั ก
1. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศด ้ านงาน
สารบรรณให ้
ครอบคลุมทุ ก
หน่วยงาน
2. การจัดหา
โปรแกรมสนั บสนุน
และครุภัณฑ์ จําเป็ น
สํ าหรับการจัดระบบ
7.4 ด ้ านการพัฒนา
ฐานข ้ อมูล และการ
องค์ กร
ใช ้ งาน
3. การจัดอบรม
สั มมนาเพือให ้ เข ้ าใจ
ในระเบี ยบปฏิ บัต ิ ด ้ าน
สารบรรณ และการ
บริ หารจัดการงาน
เอกสาร
4. การจัดหมวดหมู่
และการปรับปรุง
คําสั ง ระเบี ยบ
ข ้ อบังคับ ประกาศ
ต่าง ๆ ของ
มหาวิ ทยาลัย ที
บังคับใช ้ และยกเลิ ก
ให ้ เป็ นปั จจุบัน ระยะ
ที 1

ผู ้ ปฏิ บัต ิ งานด ้ าน
สารบรรณ/ธุรการ
ได ้ รับการอบรม
ด ้ านระเบี ยบสาร
บรรณครบทุก
หน่วยงานตาม
โครงสร ้ างการแบ่ง
ส่ วนราชการของ
มหาวิ ทยาลัย

เป้าหมาย

นํ าหน ั ก

เกณฑ์ การให้

Target

คะแนน

คะแนน

มี หน่วยงานตาม
ร ้ อยละ2
โครงสร ้ างการแบ่งส่ วน
ราชการของ
มหาวิ ทยาลัยใช ้ ระบบ
สารสนเทศเดี ยวกัน
ร ้ อยละ90
สามารถแจ ้ งเวี ยน
หนั งสื อ เอกสาร
ราชการได ้ ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานตาม
โครงสร ้ างการแบ่งส่ วน
ราชการของ
มหาวิ ทยาลัย ร ้ อยละ
90
ฐานข ้ อมูลในการสื บค ้ น
หนั งสื อ เอกสาร
ราชการย ้ อนหลัง2 ปี

ผู ้ ปฏิ บัต ิ งานด ้ านสาร
บรรณ/ธุรการทุ ก
หน่วยงานตาม
โครงสร ้ างการแบ่งส่ วน
ราชการของ
มหาวิ ทยาลัยได ้ รับการ
อบรมด ้ านระเบี ยบสาร
บรรณ ร ้ อยละ90

1 = ร ้ อยละ60
2 = ร ้ อยละ70
3 = ร ้ อยละ80
4 = ร้ อยละ 90
5 = ร ้ อยละ100
1 = ร ้ อยละ60
2 = ร ้ อยละ70
3 = ร ้ อยละ80
4 = ร้ อยละ 90
5 = ร ้ อยละ100

1 = ร ้ อยละ60
2 = ร ้ อยละ70
3 = ร ้ อยละ80
4 = ร้ อยละ 90
5 = ร ้ อยละ100
1 = ร ้ อยละ60
2 = ร ้ อยละ70
3 = ร ้ อยละ80
4 = ร้ อยละ 90
5 = ร ้ อยละ100

