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คํานํา 

การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Asscssments Report : SAR)  ของหน่วยงาน 

สายสนับสนุนทีมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าทีการให้ความสะดวกและรองรับการบริหารจัดการองค์กร 

ในภาพรวมในแต่ละรอบปีงบประมาณซึงรอบเวลานีค่อนข้างแตกต่างในเรืองของช่วงเวลาตั งแต่เริมต้นจน

สินสุด หากเทียบกับรอบปีการศึกษาทีหน่วยงานสายวิชาการทีมีหน้าทีในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ใช้เป็นกรอบของการจัดทํารายงานการประเมินฯ ก็มีสาระสําคัญในแต่ละช่วงเวลาเช่นเดียวกัน กองกลางเป็น

หน่วยงานในสังกัดสํานกังานอธิการบดี โดยฐานะของสํานักงานอธิการบดีกอ็าจนับเทียบเท่าคณะวิชา ทีผ่าน

มา กองกลาง สํานักงานอธิการบดีได้เสนอความเห็นต่อกรอบการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง โดย

ประสงค์จะนําเสนอในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี คือการรวบรวมข้อมูลการรายงาน จากทุกหน่วยงาน

ทีสังกัดสํานักงานอธิการบดี แล้วตั งคณะทํางานจัดทํารายงานการรายงานผลการประเมินตนเองในฐานะ 

สํานักงานอธิการบดี หากแต่นโยบายการบริหารจัดการ ประสงค์จะให้แยกการรายงานและกําหนดให้จัดทํา

รายผลการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษากรณีนี เป็นเหตุให ้สาระสําคัญในรายงานฉบับนีบางประเดน็อาจ

ไม่สอดคล้องและครบถ้วนในส่วนทีต้องการรายงาน เพราะความต่างอันเกิดจากนโยบายและกรอบระยะเวลา 

รายงานฉบับนี ถือเป็นความร่วมมือของผู ้ มีส่วนเกียวข้องทั งภายในและภายนอก ได้รวบรวมเอา 

ผลการปฏิบัติอันเกิดจากการปฏิบัติจริงทีตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์องค์กรโดยชัดเจน อีกทั งเป็น

ข้อมูลจริงทีเชือถือได้ หากได้ศึกษาและติดตามจะพบว่า การเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง (Self 

Asscssments Report : SAR)  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ย ังคงต้องการ การทบทวนในเรืองหลักเกณฑ์ 

และเป้าประสงค์เพือให้ข้อมูล ทีปรากฏในรายงาน สามารถใช้เป็นประวัติศาสตร์ทีสามารถสืบค้นอัตลักษณ์

ของตนเอง ตลอดจนการก้าวเดินทีมนัคงและกล้าหาญทีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั น เชิดชูองค์กรทั ง

กระบวนการ ความจริงทีประสงค์จะแสดงให้ประจักษ์บนพืนฐานและสถานการณ์แมไ้ม่เอืออ ํานวยหรือการ

สร้างโอกาสตามวาระปกติอาจสะท้อนถึงความรู้ ความเข้าใจ และแรงศรัทธาของผู ้ใช้บริการและ 

ผู ้ มีส่วนได้เสียกับทัศนคติและพฤติกรรมต่อการรับทั งผิดและทั งชอบ ของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

ทั งในอดีต ปัจจุบัน และก้าวล ํ าไปสู่อนาคต  เพราะถึงอย่างไรเราก็รักและเชิดชูมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบัน

อนัเป็นความภาคภูมิใจตราบนิรันดร์  
 

       กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

        มิถุนายน 2551 
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ส่วนที 1 

  ลักษณะสําคัญขององค์กร  

(กองกลาง สํานักงานอธิการบด)ี 

 

 

 
 

 เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของงาน และความสัมพันธ์ทีสําคัญกับ

ประชาชนผู ้รับบริการ หน่วยงานอืน และประชาชนโดยรวม 

 

ก. ลักษณะพืนฐานของคณะ 

 

 (1) คําถาม 

 - พันธกิจหรือหน้าทีตามกฎหมายของงานคืออะไรบ้าง (#) 

 

 คําตอบ 

 

พันธกิจหรือหน้าทีตามกฎหมาย 

 

1. ควบคุม วางแผน และพัฒนาระบบการรับ ส่ง จัดเก็บหนังสือของ

มหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย และการประชุม

คณบดี 

3. วางแผน และพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ โดยเป็นศูนย์กลางการ

ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

4. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดประชุมสภาคณาจารยแ์ละการประชุมสภา

ข้าราชการและลูกจ้าง 

5. ควบคุม วางแผน และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย การจราจร 

และการขนส่งภายในมหาวิทยาลัย 

6. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารของผู ้บริหารมหาวิทยาลัย 

7. ควบคุม วางแผน และพัฒนาระบบการติดต่อประสานงานระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

  

1. ลักษณะองค์กร 



 3

คําถาม 

  - มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู ้รับบริการ (#) 

 

 คําตอบ 

 

ผู ้รับบริการ แนวทางและวธีิการให้บริการ 

1. หน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย 

2. หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย 

3. ผู ้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย 

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5. บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย 

6. นักศึกษา 

7. ประชาชนทั วไป 

1. การรับ ส่ง และจัดทําฐานข้อมูลหนังสือของ

มหาวิทยาลัย 

2.  การสืบค้น ติดตามหนังสือจากภายนอก 

3. การตรวจสอบหนังสือ/คําสั ง/ประกาศ ก่อนเสนอ

อธิการบดี ลงนาม 

4.  การ ส่ง หนังสือ เอกสารราชการทางไปรษณีย์

และการบินไทย 

5. บริการด้านรักษาความปลอดภัย และอํานวย

ความสะดวกด้านการจราจร 

6. บริการบรรเทาอุบัติภ ัย 

7. บริการติดต่อสอบถามข้อมูลเบืองต้น 

8. บริการข่าวสาร และขอ้มูลสารสนเทศ 

9. อ ํานวยความสะดวกในการจัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัย/ทีประชุมคณบดี/สภาคณาจารย/์สภา

ข้าราชการและลูกจ้าง 

10. อ ํานวยความสะดวกในการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน หรือบุคคล

ทั วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

 

 (2) คําถาม 

 - วิสัยทัศน์ของกองกลางคืออะไร (#)  

 - เป้าประสงค์หลักของกองกลางคืออะไร (#) 

 - ว ัฒนธรรมในกองกลางคืออะไร  

 - ค่านิยมของกองกลางทีกําหนดไว้คืออะไร  
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คําตอบ 

 

วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน 

เป็นทีพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ นําไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์หลัก กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลาง ทีรับผิดชอบในหลายภารกิจ 

ได้แก่ ด้านการบริหารเอกสารของหน่วยราชการ ด้านการจัดประชุมผู ้บริหาร

ระดับสูง ด้านการเผยแพร่ข่าวสารและการสร้างภาพลักษณ์ทีดี ด้านการรักษาความ

ปลอดภัยและการจราจร ด้านสนับสนุนองค์กรทีปรึกษา ด้านสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของผู ้บริหาร และด้านการประสานงานกับทุกองค์กรในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึงนับว่าภารกิจมีความสําคัญ และเป็นตัวชี ว ัดทีจะทําให้การ

ดําเนินงานของผู ้บริหาร ไปสู่เป้าหมาย ดังนั นเป้าประสงค์จึงเป็นการปฏิบัติงานที

ต้องสําเร็จ มีผลสัมฤทธิ ทีดี และเป็นทีพึงพอใจของผู ้รับบริการ 

วัฒนธรรม ยิ ม  ไหว้ ทักทายกัน 

ค่านิยม ต้องการผลสัมฤทธิ  ให้คิดถึงกองกลาง 

 

(3) คําถาม 

 ล ักษณะโดยรวมของบุคลากรในคณะเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน 

ระดับตําแหน่ง ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น (#) (ให้ใช้ข้อมูลบุคลากร ณ ว ันที 15 พฤษภาคม 

2552 ) 

 

 คําตอบ 

บุคลากรกองกลาง สํานักงานอธิการบด ีข้อมูล ณ พฤษภาคม 2551 

รวมทังสิน 170 คน 

 

 

ตําแหน่ง 
ระดับตําแหน่ง/จํานวน รวม(คน) หมายเหตุ 

ไม่ระบุ 1-3 4-6 7-8 9 10 -  

1. ข้าราชการ - - 18 5 - - 23  

2. ลูกจ้างประจํา 117 - - - - - 117  

3. พนักงาน(แผ่นดิน) - 5 - - - - 5  

4. พนักงาน(รายได)้ - 15 - - - - 15  

5. พนักงานราชการ 1 - - - - - 1  

6. ลูกจ้างชั วคราว 9 - - - - - 9  

7. ลูกจ้างชั วคราว(โครงการ 

รปภ.) 
55 - - - - - 55 

เนืองจากเป็น

โครงการพิเศษ 

รวม 127 (182) 20 18 5    170 (225)  
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ลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ 

สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา จํานวน รวม (คน) % 

สายงาน    

1 ลูกจ้างประจํา 117 117 68.8 

2. พนักงานงบประมาณ 5 5 2.9 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย/รด 15 15 8.8 

4. พนักงานราชการ 1 1 0.5 

5. ลูกจ้างชั วคราว 9 9 5.2 

6. ลูกจ้างชั วคราว(โครงการ รปภ.) 55 55 - 

รวม 147 (202) 147(202) 86.47 

อายุ  อายุเฉลียโดยรวม 

1. อายุตัวเฉลีย 40  

2. อายุราชการเฉลีย 10  

วุฒิการศึกษา  รวม (คน) % 

1. ตํ ากว่าตรี 112 112  

2. ป.ตรี 24 24  

3. ป.โท 1 1  

4. ป.เอก    

รวม 147 147  

 

ข้อกําหนดพิเศษด้านการปฏิบัติงาน (โปรดระบุ

ตําแหน่ง/สายงาน) 

 

 

 

สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา 
ระดับตําแหน่ง/จํานวน รวม (คน) 

% 
1-3 4-6 7-8 9 10 11 

สายงาน         

1. ข้าราชการ  18 5    23  

รวม  18 5    23 13.5 

อายุ       อายุเฉลียโดยรวม 

1. อายุตัวเฉลีย  48 58    48.1 

2. อายุราชการเฉลีย  20 31    23.1 

วุฒิการศึกษา       รวม(คน) % 

1. ตํ ากว่าตรี  2     2 8.6 

2. ป.ตรี  11 2    13 56.5 

3. ป.โท  5 3    8 34.7 

4. ป.เอก         

รวม  18 5    23  
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 (4) คําถาม 

 คณะมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวกทีสําคัญอะไรบ้าง ในการ

ให้บริการและการปฏิบัติงาน (#) 

 

 คําตอบ 

 

เทคโนโลยี - โปรแกรมการจัดเก็บ สืบค้นเอกสาร 

- ระบบเครือข่ายระบบ Lan /Wireless 

- ระบบประชุมทางไกล video conference 

- ระบบกล้องวงจรปิด (IP Camera ) 

- Web Board 

- E-mail 

- ระบบโทรศัพท์ภายใน 

- ระบบโทรศัพท์พืนฐาน 

- ระบบรับ-ส่งโทรสาร 

- ระบบโทรศัพท์เคลือนที 

- ระบบวิทยุสือสารย่านความถี 142.525 MHz 

- สถานีแม่ข่ายวิทยุสือสาร “ศูนย์สีฐาน” 

อุปกรณ์ - เครืองคอมพิวเตอร์  

- เครือง Scanner 

- เครืองฉาย LCD 

- เครืองถ่ายเอกสาร  

- เครืองสําเนาเอกสาร (Copy Print) 

- เครืองเย็บกระดาษ 

- เครืองเรียงกระดาษ 

- เครืองโทรสาร 1 เครือง 

- เครืองโทรศัพท ์

- โต๊ะ/เก้าอี  ประจําสํานักงาน 

- ตู้เก็บเอกสาร/ชั นวางเอกสาร 

- เครืองพิมพ์เอกสาร 

- กล้องถ่ายภาพนิง 

- กล้องบันทึกภาพเคลือนไหว 

- อุปกรณ์ตัดต่อภาพเคลือนไหว 
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- เครืองบันทึกเสียง 

- เครืองขยายเสียง 

- อาวุธประจํากาย 

- อุปกรณ์ดับเพลิง 

- รถดับเพลิง 

- รถบรรทุกนํ า 

- รถจักรยาน 

- รถจักรยานยนต ์

- รถยนต์สายตรวจติดสัญญาณไฟฉุกเฉิน 

สิงอํานวยความสะดวก  

(สถานทีให้บริการ สถานทีทํางาน)  

- เครืองปรับอากาศ 

- ตู้เย็น 

- โทรทัศน ์

- กระติกนํ าร้อน 

- เครืองทํานํ าเย็น 

- ชุดรับแขก 

- เก้าอี สําหรับผู ้มาติดต่อนั งรอ 

- ห้องรับรอง 

- ห้องประชุม 

- สถานทีจอดรถยนต/์รถจักรยานยนต ์

- ศูนย์รับแจ้งเหตุร้องเรียน ร้องทุกข์ และศูนย์ข่าวสีฐาน 

 

(5) คําถาม 

 คณะดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทีสําคัญอะไรบ้าง (#) 

(ใหร้ะบุเฉพาะทีเกียวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของคณะเท่านั น) 
 

 คําตอบ 
 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนือหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

หน่วยงาน 

ทีเป็นผู ้รักษาการตามกฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 

มาตรา 20  การกําหนดให้

มหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเป็นผู ้มี

อ ํานาจในการบริหาร 

มาตรา 23 ขอบเขตอํานาจ และ

หน้าที ในการบริหาร 

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2. พระราชบัญญัติ ระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

และ ฉบับแก้ไขเพิมเติม 

การแบ่งส่วนราชการ การแต่งตั ง 

อ ํานาจหน้าทีของหัวหน้าส่วน

ราชการ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

และฉบับแก้ไขเพิมเติม 

การจัดทําหนังสือราชการ การ

จัดเก็บ การทําลาย 

สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ

ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 

การรักษาความสงบเรียบร้อยใน

สถานทีส่วนราชการ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

5. ข้อบังคับว่าด้วย การประชุม

สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เป็น

แนวปฏิบัติในการจัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6. ระเบียบว่าด้วยการเดินรถ

โดยสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2533 

การควบคุมดูแล ด้านต่างๆ ของ

การเดินรถโดยสารใน

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

ปี 2551 

การตัดคะแนนความประพฤตของ

นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

หมายเหตุ : คณะทีเป็นผู ้รักษาการตามกฎหมาย หมายถึง คณะทีเป็นผู ้วินิจฉัยหรือตีความในกรณีทีมีปัญหา

ในการดําเนินการตามกฎหมายนั น ”ๆ 
 

ข. ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์กร 
 

 (6)  คําถาม 

 โครงสร้างองค์กรและวิธีการจัดการทีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองทีดีเป็นเช่นใด 
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 คําตอบ 
 

 

แผนผังโครงสร้างองค์กร  กองกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังโครงสร้างการบริหารองค์กร  กองกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ีจัดแบ่งภารกิจต่าง ๆ ตามพันธกิจ และมอบหมายให้บุคลากรนําไปปฏิบัติ ตามตําแหน่งหน้าที 

และความรู้ความสามารถ โดยกําหนดให้มีการกํากับดูแล ตามลําดับ เพือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

 

ผู ้อํานวยการกองกลาง 

ประเมินการปฏิบัติงาน 

ทุก 6 เดือน 

หัวหน้างานในสังกัด 

เสนอพิจารณา 

เจ้าหน้าทีผู ้ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย หรือสั งการ 

ตามภารกิจ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือน  

1. ปัญหา/อุปสรรค 

2. การแก้ไข 

3. ข้อเสนอแนะ 

หัวหน้างานสารบรรณ 

เสนอทีประชุม

ประจําเดือน 

หัวหน้างานประชุม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานสภาอาจารย์ 

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย หัวหน้างานเลขานุการผู ้บริหาร หัวหน้างานประสานงานฯ 

ผู ้อํานวยการกองกลาง 

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝ่ายทีเกียวข้อง 
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 (7) คําถาม 

 คณะหรือองค์กรทีเกียวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน มีหน่วยงานใดบ้าง  

มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน (#) 

 - ข้อกําหนดทีสําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 

 - มีแนวทางและวิธีการสือสารระหว่างกันอย่างไร 
 

คําตอบ 
 

หน่วยงาน/ 

องค์กรทีเกียวข้อง 

บทบาทหน้าที 

ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อกําหนดทีสําคัญ 

ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการสือสาร

ระหว่างกัน 

- ทุกหน่วยงานภายใน 

มหาวิทยาลัย 

- การรับ-ส่งหนังสือ 

- การเผยแพร่ข่าวสาร 

- การเตรียมข้อมูลการประชุม 

- การรักษาความปลอดภัย 

- ระเบียบสารบรรณ 

- ตามกําหนดการประชุม 

- พรบ./ระเบียบ/ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย 

- การสนทนาด้วยตนเอง 

- เคาร์เตอร์บริการ 

- บันทึกข้อความ 

- การแจ้งเวียนหนังสือ 

- จดหมายข่าว 

- e-mail 

- โทรศัพท/์โทรสาร 

- ส่วนราชการภายนอก 

- รัฐวิสาหกิจ 

- การให้ความร่วมมือ 

ตามนโยบายรัฐบาล 

- ตามมติ ครม. 

- ตามนโยบายรัฐบาล 

- การสนทนาด้วยตนเอง 

- เคาร์เตอร์บริการ 

- หนังสือราชการ 

- e-mail 

- โทรศัพท/์โทรสาร 

- องค์กรประชาชน 

- ภาคเอกชน 

- การสนับสนุน ตามนโยบาย

มหาวิทยาลัย 

- ประกาศมหาวิทยาลัย 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

- การสนทนาด้วยตนเอง 

- เคาร์เตอร์บริการ 

- หนังสือราชการ 

- e-mail 

- โทรศัพท/์โทรสาร 

 

 (8) คําถาม 

 - กลุ่มผู ้รับบริการ และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของคณะคือใครบ้าง (#) 

 - กลุ่มผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี มีความต้องการและความคาดหว ังที

สําคัญอะไรบ้าง (#)  

 - แนวทางและวิธีการสือสารระหว่างกันคืออะไร (#) 
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คําตอบ 
 

กลุ่มผู ้รับบริการ บริการทีให้ 
ความต้องการ/ 

ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสือสาร

ระหว่างกัน 

1. หน่วยงานภายนอก 

มหาวิทยาลัย 

1.1 การรับ หนังสือถึง

อธิการบดี/รอง

อธิการบดี/ผู ้อ ํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี 

1.2 การสืบค้น ติดตาม

หนังสือจากภายนอก 

การได้รับหนังสือ

เอกสารถูกต้อง รวดเร็ว 

การสนทนาด้วยตนเอง 

การใช้โทรศัพท ์

การใช้โทรสาร 

การใช้ E-mail 

การโปรแกรม Computer 

การใช้หนังสือ 

2. หน่วยงานภายใน 

มหาวิทยาลัย 

2.1 การตรวจสอบ

หนังสือ/คําสั ง/ประกาศ 

ก่อนเสนออธิการบดี ลง

นาม 

2.2 การกําหนดเลข

ประจําหนังสือภายนอก 

เอกสารราชการ ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และของกองกลาง 

2.3 การกําหนดเลข

ประจําหน่วยงาน  

2.4 การสืบค้น ติดตาม

หนังสือภายใน และ

หนังสือส่งออก 

2.5 การ ส่ง หนังสือ 

เอกสารราชการทาง

ไปรษณีย์และการบิน

ไทย 

การได้รับหนังสือ

เอกสารถูกต้อง รวดเร็ว 

การสนทนาด้วยตนเอง 

การใช้โทรศัพท ์

การใช้โทรสาร 

การใช้ E-mail 

การโปรแกรม Computer 

การใช้หนังสือ 

 

3. หน่วยงานภายใน

สํานักงานอธิการบดี 

3.1 การสําเนาเอกสาร/

การเข้าเล่ม 

การได้รับเอกสาร

ถูกต้อง รวดเร็ว 

การสนทนาด้วยตนเอง 

การใช้โทรศัพท ์

การใช้โทรสาร 

การใช้ E-mail 

การโปรแกรม Computer 

การใช้หนังสือ 
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กลุ่มผู ้รับบริการ บริการทีให้ 
ความต้องการ/ 

ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสือสาร

ระหว่างกัน 

4. อธิการบดี/รอง

อธิการบดี 

4.1 การรับ – ส่ง หนังสือ 

เอกสารราชการ 

การได้รับหนังสือ

เอกสารถูกต้อง รวดเร็ว 

การสนทนาด้วยตนเอง 

การใช้โทรศัพท ์

การใช้หนังสือ 

5. หน่วยงานภายใน

กองกลาง 

5.1 การคุมยอด

งบประมาณเงินรายได้ 

กองกลาง 

5.2 การจัดซือ จัดจ้าง 

การเบิก ส่งคืนพัสดุ 

การได้รับงบประมาณ

พัสดุ/ครุภัณฑ์ ถูกต้อง 

รวดเร็ว 

การสนทนาด้วยตนเอง 

การใช้โทรศัพท ์

การใช้หนังสือ 

การใช้ E-mail 

6. บุคลากรสังกัด

กองกลาง 

6.1 การเบิกจ่ายเงิน

สว ัสดิการค่ารักษา ค่า

เล่าเรียน 

6.2 การออกหนังสือ

รับรอง 

การได้รับเงินครบถ้วน 

รวดเร็ว 

การได้รับหนังสือ

เอกสารถูกต้อง รวดเร็ว 

 

การสนทนาด้วยตนเอง 

การใช้โทรศัพท ์

การใช้หนังสือ 

 

 

 
 
  

  

 เป็นการตอบคําถาม เพืออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายทีสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และ

ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ 
 

ก. สภาพการแข่งขัน 

 (9) คําถาม 

 - สภาพการแข่งขันทั งภายในและภายนอกประเทศของคณะเป็นเช่นใด (ให้คณะตอบ

ตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ) 

 - ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 

 - ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมือ

เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร 

คําตอบ 

สภาพการแข่งขัน ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง 
ประเด็นการ

แข่งขัน 

ผลการดําเนินการ 

- เป็นการแข่งขัน

ภายในประเทศ โดยมี

- ด้านคุณภาพ 

- ด้านผลสัมฤทธิ 

- หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

- ถูกต้อง 

- สะดวก 

- ได้รับการ

ประเมินในระดับ

2.  ความท้าทายต่อองค์กร 
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สภาพการแข่งขัน ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง 
ประเด็นการ

แข่งขัน 

ผลการดําเนินการ 

เงือนไขจากนโยบายรัฐ ใน

การเน้นการใช้เทคโนโลยี 

มาทดแทนบุคลากร ภายใต้

ข้อจํากัดของการเพิม

อัตรากําล ัง และงบประมาณ  

- รวดเร็ว 

- ประหยัด 

- พึงพอใจ 

มหาวิทยาลัย 

- เป็นการแข่งขัน

ภายในประเทศ ซึงมีการ

แข่งขัน โดยการเน้นการ

ให้บริการ ด้วยเทคโนโลยี  

- ด้านคุณภาพ 

- ด้านบริการ 

- สถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ 

ภายในประเทศ 

- ถูกต้อง 

- สะดวก 

- รวดเร็ว 

- พึงพอใจ 

- ย ังไม่มีระบบ

การประเมิน 

 
 

 (10) คําถาม 

 - ปัจจัยสําคัญทีทําให้คณะประสบความสําเร็จเมือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร 

 - ปัจจัยแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปซึงมีผลต่อสภาพการแข่งขันของคณะคืออะไร 

คําตอบ 
 

ปัจจัยสําคัญทีทําให้หน่วยงานประสบความสําเร็จเมือเปรียบเทียบ

กับคู่แข่งขัน 

ปัจจัยแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปซึงมีผลต่อ

สภาพการแข่งขัน 

- นโยบายการบริหารหน่วยงาน 

- การกําหนดยุทธศาสตร์ 

- ประสิทธิภาพบุคลากร 

- เทคโนโลย ี

- นโยบายภาครัฐ 

- นโยบายองค์กร 

- การพัฒนาของเทคโนโลย ี

- ประสิทธิภาพบุคคล 

- งบประมาณ 

 

  (11) คําถาม 

 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ทีใดบ้าง  

คําตอบ 

 ผลการประเมินสถาบันการศึกษา ของ ก.พ.ร.  สมศ. และการประเมิน PMQA 
 

 (12) คําถาม 

 ข้อจํากัดในการได้มาซึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 
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ตอบ 
 

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง 

แหล่งข้อมูล 

เชิงเปรียบเทียบ 

และข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ข้อจํากัด 

ในการได้มาซึงข้อมูล 

1. การแข่งขันภายใน 

ประเทศ 

 

1. หน่วยงานภายใน 

2. สถาบันอุดมศึกษา

อืน 

- รายงานผลตามคํารับรอง

ผลการ ปฏิ บัติง านของ

หน่วยงาน 

- ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก

หน่วยงานจากหน่วยงาน

ภาครัฐ 

- ความถูกต้อง 

- ระยะเวลาในการ

เปรียบเทียบของข้อมูล 

2. การแข่งขันภายนอก

ประเทศ 

 

ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการแข่งขัน 

 

ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
 

 (13) คําถาม 

 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของงานสารบรรณคืออะไร (#)  

 - ความท้าทายตามพันธกิจ 

 - ความท้าทายด้านปฏิบัติการ  

 - ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 
 

 คําตอบ 
 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สิงทีท้าทาย 

ด้านพันธกิจ 

 
 

- มีพันธกิจทีครอบคลุมหลายด้าน  

- พันธกิจบางส่วนมีผลกระทบกับภาพรวมขององค์กร 

- ผู ้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่ม 

ด้านปฏิบัติการ 

 
 

- มาตรฐานทีต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ  

- ด้านกายภาพของหน่วยงาน 

- การบริหารจัดการไม่เป็นเอกภาพ 

ด้านทรัพยากรบุคคล 
 

- มีข้อจํากัดในการบริหารจัดการ 

- การพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยี 

- มีบุคลากรหลายประเภท และระดับ 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
 

 (14) คําถาม 

 แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะ เพือให้เกิดผลการดําเนินการ

ทีดีอย่างต่อเนืองมีอะไรบ้าง (#) 

คําตอบ 

 1. สํารวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการ 

 2. จัดการศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้ภายในองค์กร 

 3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาในเรืองทีเกียวข้อง 

 4. พัฒนาเทคนิคและวิธีการปฏิบัติเพือนํามาใช้ในการพัฒนางาน 

 5. ใช้เทคโนโลยีเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 6. การปรับกระบวนการเพือลดขันตอนในการให้บริการ 

 7. สร้างระบบการตรวจสอบและติดตามผล 

 8. กระจายอํานาจสู่ระดับปฏิบัติ และให้ความสําคัญกับผู ้มีความรู้ความสามารถ 

 9. ให้ความสําคัญกับทุกปัญหาอันเกิดจากข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน 

 10. สร้างวัฒนธรรม เพือให้เกิดความรักองค์กร สร้างสามัคคี และมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
 

 

 (15) คําถาม 

 ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและมีการแลกเปลียนความรู้อย่างไร (#) 
 

 คําตอบ 
 

แนวทางในการเรียนรู้ขององค์กร 

 

- การจัดแฟ้มสะสมความรู้ 

- การจัดอบรมสัมมนาภายใน 

- จัดกิจกรรมในประเด็นทีเกียวข้อง 

- จัดประชุมหน่วยงาน 

-การสร้างทีมงานเพือวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาคน

และพัฒนางาน 

- จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติในภาพรวมทีสามารถบ่งชี ถึงการ

พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร 

- นําผลการประเมินทีได้รับจากคณะกรรมการ ตลอดจนคําแนะนํา

หรือ ข้อเสนอจากผู ้ เกียวข้องและผู ้ใช้บริการ ไปสู่การแก้ไขปรับปรุง

ภารกิจ 

 

************************ 
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ส่วนที 2 

รายงานผลการดําเนินการของกองกลาง 

 

หมวด 1 : การนําองค์กร 

 

 
 

 เป็นการตอบคําถามทีอธิบายถึงการดําเนินการของผู ้บริหารของคณะในการชี นําองค์กร การกํากับ

ดูแลตนเองทีดี และอธิบายว่าผู ้บริหารของคณะทบทวนผลการดําเนินการอย่างไร 

 

ก. การกําหนดทิศทางของคณะ 
 

 (1) คําถาม 

 - ผู ้บริหารของคณะดําเนินการอย่างไรในการกําหนดในเรืองวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะ

สั นและระยะยาว ค่านิยม และผลการดําเนินการทีคาดหว ังไว้ รวมทั งการถ่ายทอดให้บุคลากรในคณะ

นําไปปฏิบัติ  

 - ในการกําหนดผลการดําเนินการดังกล่าว ผู ้บริหารของคณะได้ค ํานึงถึงความต้องการ

หรือผลประโยชน์ของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักความโปร่งใสและความชัดเจน

อย่างไร  

 - ผู ้บริหารของคณะดําเนินการอย่างไรในการสือสารในเรืองดังกล่าวแบบ 2 ทิศทางอย่าง

ชัดเจนและเป็นรูปธรรมไปสู่บุคลากรทุกคน รวมทั งผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทีสําคัญ โดยผ่าน

ระบบการนําองค์กร 
 

 คําตอบ การจัดประชุมสัมมนา เพือระดมความคิดเห็นจากบุคลากร รวมทังการกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม  การจัดให้มีแบบสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ และเสนอแนะ

แนวทางในการพัฒนาระบบงาน 
 

 (2) คําถาม 

 ผู ้บริหารของคณะดําเนินการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ 

 - เพือให้เกิดการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ นว ัตกรรม และความคล่องตัวใน

การปฏิบัติงาน 

 - เพือให้เกิดการเรียนรู้ ทั งในระดับคณะและผู ้ปฏิบัติงาน  

 - เพือส่งเสริมให้บุคลากรทํางานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม 
 

1.1  การนําองค์กร 
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 คําตอบ การกําหนดให้บุคลากรจัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําเดือน โดยระบุปัญหาอุปสรรค

ในการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหาในเบืองต้น  
 

ข. การกํากับดูแลตนเองทีด ี
 

 (3) คําถาม 

 ในการกํากับดูแลตนเองทีดี คณะและผู ้บริหารดําเนินการอย่างไรในเรืองทีสําคัญต่อไปนี 

 - ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของคณะ 

 - ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ 

 - การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 คําตอบ  การรายงานสถานะทางการเงินทุก 3 เดือน และการจัดทําแบบขออนุมัติและขออนุญาต 

ในกรณีต่าง ๆ  

 

ค. การทบทวนผลการดําเนินการของคณะ 
 

 (4)  คําถาม 

 - ผู ้บริหารของคณะดําเนินการอย่างไรในการทบทวนผลการดําเนินการของคณะ (#) 

 - ผู ้บริหารของคณะใช้ผลการประเมินและทบทวนดังกล่าวมาประเมินความสําเร็จของ

การบรรลุเป้าประสงค์ระยะสั นและระยะยาวของคณะอย่างไร (#) 

 - ผู ้บริหารของคณะนําผลการประเมินและทบทวนนี มาใช้ในการประเมินความสามารถ

ในการตอบสนองความต้องการทีเปลียนแปลงไปของคณะอย่างไร 
 

 คําตอบ การแต่งตังคณะกรรมการตรวจประเมินภายในหน่วยงาน เพือการสรุปผลการปฏิบัติงาน

ในภาพรวม และการประเมินผลประจําปี เพือนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบงานในปี ต่อไป 
 

 (5)  คําถาม 

 - ตัวชี ว ัดสําคัญทีผู ้บริหารของคณะทบทวนเป็นประจํามีอะไรบ้าง (#) 

 - ผลการทบทวนทีผ่านมาเป็นอย่างไร (#) 
 

 คําตอบ องค์ประกอบที 7 การบริหารและการจัดการ ตัวชีวัด7.3 มีการพัฒนาคณะ/หน่วยงาน สู่

องค์กรเรียนรู ้มีการนําทักษะความรู้ใหม่ ๆ และองค์ความรู้ ทีมีถ่ายทอดให้กับบุคลากรอย่างเป็นระบบ ซึงมี

ค่าคะแนนจากการประเมินสูงขึน ตามผลการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจําปี  
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(6)  คําถาม 

 - ผู ้บริหารของคณะมีวิธีการอย่างไรในการนําผลการทบทวนดังกล่าวมาจัดลําดับ

ความสําคัญ เพือให้เกิดการปรับปรุงทั งอย่างต่อเนืองและอย่างก้าวกระโดด รวมทั งใช้เป็นโอกาสในการ

สร้างนว ัตกรรม 

 - ผู ้บริหารของคณะใช้วิธีการอย่างไรในการนําผลการทบทวนไปปรับปรุงและนําไปสู่

การปฏิบัติทั วทั งคณะ รวมถึงผู ้มีส่วนเกียวข้อง 
 

 คําตอบ     จัดความสําคัญตามลําดับของแผนยุทธศาสตร์และคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

องค์กร โดยใช้ตัวชีวัดทีได้คะแนนตําสุด มาวางแผนพัฒนา และนําตัวชีวัดทีได้คะแนนสูงสุด มาวิเคราะห์

เพือพัฒนาสู่การประเมินในระดับท้าทาย รวมทังการให้ความสําคัญในผลการทบทวนทีเกียวข้องกับภารกิจ

หลัก เป็นสําคัญ เพือใช้เป็นหัวข้อในการจัดสัมมนาบุคลากรภายในงาน และการสนับสนุนให้บุคลากรเข้า

ร่วมการอบรมสัมมนา ของหน่วยงานต่าง ๆ ทังภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย โดยนําความรู้ ทีได้รับมา

ถ่ายทอดสู่บุคลากรในภาพรวม 
 

 (7) คําถาม 

 - ผู ้บริหารของคณะในแต่ละระดับได้รับการประเมินผลงานอย่างไร (#) 

 - คณะนําผลจากการประเมินผลงานของผู ้บริหารไปปรับปรุงระบบการนําองค์กรของ

ผู ้บริหารทุกระดับอย่างไร 
 

 คําตอบ ผู ้บริหารทุกระดับเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์

ทีกําหนด ซึงผลทีได้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบงานต่อไป 

 

 

 

 เป็นการตอบคําถามเพืออธิบายว่า คณะดําเนินการอย่างไรเพือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

และมีการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและเป็นองค์กรทีคํานึงถึงสังคม 

 

ก. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 (8) คําถาม 

 ในกรณีทีการบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมคณะดําเนินการ

อย่างไร 

 

 คําตอบ จัดทํารายงานข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอผู ้บังคับบัญชา

ตามลําดับ 

1.2  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 (9) คําถาม 

 กระบวนการ เป้าประสงค์ ตัวชี ว ัด และเป้าหมายของคณะในการจัดการกับผลกระทบ

ในทางลบทีเกิดขึ นคืออะไร 

 

 คําตอบ พิจารณาจากความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ  เนืองจากภารกิจหลักต้อง

ดําเนินการตามนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 

 

 (10) คําถาม 

  - คณะได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบในทางลบของการบริการและการปฏิบั ติงานที

อาจเกิดขึ นต่อสังคม ทั งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร 

 - คณะมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกล่าวอย่างไร 
 

 คําตอบ  

1. มีวาระการประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน เกียวกับภารกิจทีอาจมีผลกระทบ

ในทางลบเพือทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหา 

  2. มีการประเมินผลล่วงหน้า เสนอทีประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน เพือร่วมกัน

วางแผนป้องกัน และแก้ไข 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวัด 

แก้ไขปัญหาได้ทันที 1. มีแผนปฏิบัติการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ มีระดับความพึงพอใจ

ในการแก้ปัญหาทีสูงสุด 

ระดับความสําเร็จของการ

จัดการข้อร้องเรียนของ

หน่วยงาน 

แนวทางปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

2. ระบบงานมีประสิทธิภาพสูง ระดับความสําเร็จของ

การรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการประจําปี 

ระดับความสําเร็จของการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของบุคลากร 

มีกิจกรรมสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กร 

3.มีการแสดงความคิดเห็นและติดตาม

ตรวจสอบผลการดําเนินงานโดย

ประชาชนหรือผู ้มีส่วนได้เสีย 

 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนงาน/

โครงการประจําปี 
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ข. การดําเนินการอย่างมีจริยธรรม 

 (11) คําถาม 

 ผู ้บริหารของคณะได้กําหนดวิธีปฏิบัติเพือให้คณะมีการดําเนินการอย่างมีจริยธรรม 

อย่างไร 
 

 คําตอบ  

  1. มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําหน่วยงาน ซึงคัดเลือกจากบุคลากรในกลุ่มต่าง ๆ 

เพือพิจารณาในประเด็นปัญหา 

  2. มีคณะกรรมการพิจารณาในกรณีต่าง ๆ ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย  

  3. มีขันตอนการปฏิบัติและการรายงานต่อสายงานการบังคับบัญชา เพือรับทราบผลของ

การปฏิบัติ 

  4. มีระบบการเลือกตัง สรรหา และคัดเลือกบุคคล หรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

 

ค. การให้การสนับสนุนต่อชุมชนทีสําคัญ 
 

 (12) คําถาม 

 - คณะดําเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที

สําคัญต่อคณะ 

 - ชุมชนใดทีสําคัญกับคณะของท่าน และมีวิธีเลือกชุมชนดังกล่าวอย่างไร 

 - มีวิธีการอย่างไรในการเลือกกิจกรรมทีจะสนับสนุนชุมชน 

 - ผู ้บริหารของคณะและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดังกล่าวอย่างไร 

 

 คําตอบ การเข้าร่วมกิจกรรม และพิธีการต่าง ๆ การประสานงานเพือจัดงบประมาณช่วยเหลืองาน

ฌาปนกิจ บุคลากร หรือบุพการี ของบุคลากร ทีเสียชีวิต 

การแบ่งประเภทของชุมชน 

 ชุมชนภายใน  

 1. กลุ่มบ้านพักบุคลากร 

 2. กลุ่มหอพักนักศึกษา 

 3. กลุ่มผู ้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย 

 ชุมชนภายนอก 

 1. ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

 2. อบต. ศิลา, อบต.บ้านเป็ด  

 3. ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น 
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  หลักเกณฑ์การให้สําคัญของชุมชน ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี 

  1. อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

  2. มีส่วนได้เสียกับผลสําเร็จขององค์กร 

  3. มีความร่วมมือ ข้อตกลง หรือพันธสัญญา 

  4. มีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน 

    

  หลักเกณฑ์ในการเลือกกิจกรรมสนับสนุน 

1. กิจกรรมทีสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 

2. กิจกรรมทีสร้างเสริม และสนับสนุนด้านสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต 

3. กิจกรรมทีสร้างเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษา 

 

หลักเกณฑ์ในการร่วมกิจกรรมของผู ้บริหารและบุคลากร 

1. การสนับสนุนด้านงบประมาณ 

2. การสนับสนุนด้านบุคลากร 

3. การสนับสนุนด้านสถานทีและครุภัณฑ์ 

4. การสนับสนุนด้านเทคโนโลย ี
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2.1  การจัดทํายุทธศาสตร์ 

หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 เป็นการตอบคําถามทีอธิบายว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ผลการ

ดําเนินการโดยรวม และความสําเร็จในอนาคตอย่างไร 
 

ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ 
 

 (1) คําถาม 

 คณะมีกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์โดยรวมอย่างไร ให้ระบุ (#) 

 - ข ั นตอนและผู ้เกียวข้องทีสําคัญ 

 - กรอบเวลาทีใช้ในการวางแผนระยะสั นและระยะยาว และเหตุผลทีใช้ในการ

กําหนดกรอบเวลาเช่นนั น 

 - โปรดแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ทีสอดคล้องกับ

กรอบเวลาทีกําหนดไว ้
 

 คําตอบ การจัดประชุม บุคลากร ประจําปีงบประมาณ โดยมีแผนระยะ สัน 1 ปี แผนระยะยาว 4 ปี 

ตามแนวทางของกองกลาง และมหาวิทยาลัย  

 

กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ 

การดําเนินการ ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

รายงานผลการประเมิน

ภายใน 

            

ประชุมกองกลาง เพือ

วิเคราะห์ผลการประเมิน

ภายใน 

            

งานในสังก ัดจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ของงาน 

            

ประชุมกองร่างแผน

ยุทธศาสตร์ของ 
            

ประชุมคณะกรรมการ

ประจํากองกลาง เพือ

รับทราบแผนยุทธศาสตร์

ของกอง 
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ดําเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ของกอง 

            

ประเมินผลการดําเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์ของ

กอง 

            

 
 

 (2) คําถาม 

 คณะได้นําปัจจัยต่อไปนี มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างไร  ให้ระบุวิธีการ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทีเกียวข้อง 

 - ความต้องการ ความคาดหว ัง ทั งระยะสั นและระยะยาวของผู ้รับบริการ ผู ้มีส่วนได้

ส่วนเสีย รวมทั งคณะหรือองค์กรอืนทีปฏิบัติงานเกียวข้องกัน 

 - สภาพการแข่งขันทั งภายในและภายนอกประเทศของคณะ (ให้คณะตอบตาม

ความเหมาะสมของภารกิจของคณะ) 

 - นว ัตกรรมและการเปลียนแปลงทีสําคัญทางเทคโนโลยี และด้านอืนๆ ซึงอาจมีผล

ต่อบริการและการดําเนินงานของคณะ 

 - นว ัตกรรมและการดําเนินงานของคณะ 

 - จุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอืนๆ ของคณะ 

 - การศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสในการปรับเปลียนทรัพยากรทีมีอยู่ไปใช้กับบริการ

หรือกิจกรรมทีมีความสําคัญกว่า 

 - ความเสียงในด้านการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ และด้านอืน  ๆ

 - การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก 

 - ล ักษณะเฉพาะของคณะของท่าน 

 - จุดแข็ง จุดอ่อนของคณะหรือองค์กรอืนทีปฏิบัติงานเกียวข้องกัน (ให้คณะตอบ

ตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ) 
 

 คําตอบ  

  การนําผลการประเมินภายใน คํารับรองการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห์ผลตาม

แผนยุทธศาสตร์ ในทุกมิติ เป็นข้อมูลเสนอทีประชุมกอง เพือพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติ

ราชการ 
 

ข. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

 (3) คําถาม 

 - ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักมีอะไรบ้าง (#) 

 - ให้ระบุเป้าหมาย และระยะเวลาทีจะบรรลุเป้าประสงค์เหล่านั น (#) 

 - ให้ระบุลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์เหล่านั น 
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 คําตอบ  

 

 (4) คําถาม 

 - ในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักคณะ

ได้ให้ความสําคัญกับความท้าทายต่อองค์กรทีระบุไว้ในลักษณะสําคัญขององค์กร ข้อ 2 อย่างไร 

 - คณะมั นใจได้อย่างไรว่าประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก 

 - มีความสมดุลของโอกาสและความท้าทาย ในระยะสั นและระยะยาว 

 - มีความสมดุลของความต้องการของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทีสําคัญทั งหมด 
 

  

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด 
ข้อมูลพืนฐาน เป้าหมาย 

48 49 50 51 52 53 54 

1. มีแผนปฏิบัติการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการประจําปี 
NA NA NA 5 5 5 5 

2. ระบบงานมีประสิทธิภาพสูง ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการประจําปี 
NA NA NA 90 90 100 100 

3. เป็นฐานข้อมูลประกอบการบริหาร จํานวนผู้สืบค้นเอกสาร งานด้านสารบรรณ NA NA NA 4,500 5,000 6,000 7,000 

4. มีระบบควบคุมคุณภาพภายใน ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน NA NA NA 4 4 5 5 

5. มีระบบบริหารจัดการความเสียง ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลียถ่วงนํ าหนัก

ของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
NA NA NA 4 5 5 6 

6. มีระบบประเมินการให้บริการ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการ NA NA NA 80 85 90 95 

7. มีแผนงานด้านการถ่ายทอดองค์

ความรู้ 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนงาน

การให้บริการ 
NA NA NA 4 4 4 5 

8. มีแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีได้รับการ

พัฒนาความรู้และทักษะทั งด้านวิชาการและ

วิชาชีพ 

NA NA NA 90 90 95 95 

9. มีการตอบแทนและเชิดชูเกียรติ ระดับความของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของบุคลากร 
NA NA NA 4 5 5 5 

10. มีกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าทีใช้ในการ

อนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ

และวัฒนธรรมต่องบดําเนินการ 

NA NA NA 0.6 0.8 0.9 1 

11. การจัดสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการ

ปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จของการใช้ทรัพยากรภายใน

และภายนอกองค์กรร่วมก ัน 
NA NA NA 4 5 5 5 

12. มีการแสดงความคิดเห็นและ

ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน

โดยประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย 

ระดับความสําเร็จของการจัดการข้อร้องเรียน

ของหน่วยงาน NA NA NA 4 4 4 5 
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2.2  การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพือนําไปปฏิบัติ 

คําตอบ  

 1. แผนปฏิบัติของหน่วยงานภายในมีความสัมพันธ์กับนโยบาย แผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยและมาตรฐานความต้องการของระบบบริการ 

 2. การกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของภารกิจและควบคุมมาตรฐานการบริการ 

 3. การเพิมช่องทางการในการให้บริการ 

 4. การนําผลประเมินความพึงพอในมาวิเคราะห์ เพือกําหนดเป้าประสงค์ 

 

 

 

 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพือนําไปปฏิบัติ เป็นการตอบคําถามทีอธิบายว่าคณะสามารถแปลง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยทุธ์หลักไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร โดยให้คณะสรุปแผนปฏิบัติการ

และตัวชี ว ัดทีสําคัญ และคาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคตตามตัวชี ว ัดดังกล่าว 

 

ก. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
 

 (5) คําถาม 

 คณะมีวิธีการอย่างไร ในการ  

 - ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเพือนําไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ      

กลยุทธ์หลัก (#) 

 - จ ัดสรรทรัพยากรเพือให้มั นใจว่าสามารถปฏิบัติการตามแผนได้สําเร็จ (#)    

 - ทําให้ผลทีเกิดขึ นจากการปฏิบัติตามแผนมีความยั งยืน 
 

 คําตอบ  

  - ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเพือนําไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ กล

ยุทธ์หลัก 

- การประชุมคณะกรรมการประจํากองเพือชี แจง 

- การจัดทําแฟ้มการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

- การจัดทํากระดานข่าว 

- การทําบันทึกแจ้งเวียน 

- การจัดสัมมนาหน่วยงาน 

 - จัดสรรทรัพยากรเพือให้มันใจว่าสามารถปฏิบัติการตามแผนได้สําเร็จ (#)   

- การจัดทําแผนงบประมาณประจําปี โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

- การประชุมพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ และความเร่งด่วน 

- แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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 - ทําให้ผลทีเกิดขึนจากการปฏิบัติตามแผนมีความยังยืน 

   - การแต่งตั งคณะทํางานติดตามมติทีประชุม 

   - การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทุก 6 เดือน 
 

 (6) คําถาม 

 - แผนปฏิบัติการทีสําคัญของคณะมีอะไรบ้าง (#) 

 - หากมีการเปลียนแปลงทีสําคัญในการให้บริการ รวมทั งผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะจะดําเนินการอย่างไรเพือตอบสนองต่อการเปลียนแปลงดังกล่าว 
 

 คําตอบ  

  - แผนปฏิบัติการด้านรักษาความปลอดภัย 

  - แผนปฏิบัติการด้านระบบสารบรรณ 

  การดําเนินการต่อการเปลียนแปลง 

  -  การประชุมคณะกรรมการประจํากองเพือชี แจง 

  - ประชุมวางแผนปฏิบัติการ 

  - ปรับแผนปฏิบัติการ 

  - แจ้งเวียนปฏิบัติการ 

 

 (7) คําถาม 

 แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคลทีตอบสนองเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 

และแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง (#) 
 

 คําตอบ  

การวิเคราะห์อัตรากําล ัง ให้สอดคล้องกับภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
ภารกิจ/หน้าท/ีความ

รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมายผลผลิต/

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ

ของงาน 

ลักษณะการ

ดําเนินงาน/

กิจกรรม 

ลักษณะความยาก

ง่ายในการ

ดําเนินงาน 

ปริมาณงานทังปี 
ระยะเวลาทีใช้ในการ

ปฏิบัติงานทังปี 
จํานวนผู้รับบริการ 

PF R P 1 2 

 

3 จํานวน 
หน่ว

ยนับ 
จํานวน 

หน่วย

นับ

(วัน) 

จํานวน

คน 

จํานวน

หน่วยงาน 

1. งานสารบรรณ 

 

1.1 การจัดทํา

ฐานข้อมูลหนังสือ 

และเอกสารเพือการ

สืบค้น 

 

- มีฐานข้อมูล

สําหรับการสืบค้น

งานด้านสารบรรณ 

ทีสามารถสืบค้นได้

ตามสิทธิ 

3 1 3 / - 

 

/ 25,000 เรือง 
ทุกว ันทํา

การ 
ว ัน 5,000 

หน่วยงาน

ภายในและ

ภายนอก 

 1.2 การบริหารจัดการ

ระบบรับ-ส่งหนังสือ 

และเอกสาร 

 

- มีระบบการรับส่ง

หนังสือทีเป็น

มาตรฐาน

ตรวจสอบได ้

1 2 3 - / 

 

/ 15,000 เรือง 
ทุกว ันทํา

การ 
ว ัน 1,000 

หน่วยงาน

ภายในและ

ภายนอก 

 1.3 การบริหารจัดการ - มีระบบควบคุม 1 2 3 / /  / 541 เรือง ทุกว ันทํา ว ัน 170 หน่วยงาน
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ด้านการเงิน และพัสดุ ภายใน 

- มีการวางแผน

งบประมาณ

ประจําปี 

การ ภายใน

กองกลาง และ

ในก ํ าก ั บ 

 1.4 การบริหารงาน

บุคคล 

- มีแผนจัด

อัตราก ํ าลังประจําปี 2 1 2 - - 

 

/ 280 เรือง 
ทุกว ันทํา

การ 
ว ัน 170 

หน่วยงาน

ภายใน

กองกลาง 

 1.5 การสนับสนุนงาน

ด้านข้อมูลข่าวสาร

ภาครัฐ 

- มีระบบตรวจสอบ

และรายงานผล 3 3 2 / / 

 

/ 43 เรือง 
ทุกว ันทํา

การ 
ว ัน - 

หน่วยงาน

ภายในและ

ภายนอก 

2.ภารกิจด้านการ

ประชุม 

 

2.1 การสนับสนุนการ

จัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัยและที

ประชุมคณบดี 

2.2 การสนับสนุนการ

ดําเนินการของสภา

มหาวิทยาลัย 

- มีระบบการส่ง

วาระทีถูกต้อง 

รวดเร็ว  

- ลดการใช้กระดาษ 

- สภาฯ มีความ

คล่องตัวในการ

ทํางาน 

3 3 3 / / 

 

/ 36 ครั ง - - - 

กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย/

คณบดี และ

ผู ้อํานวยการ

ศูนย/์สถาบัน/

สํานัก/

หน่วยงาน

เทียบเท่าคณะ 

3.ภารกิจด้าน

ประชาสัมพันธ์ 

 

3.1 การเผยแพร่

ข่าวสาร 

3.2 การสร้าง

ภาพลักษณ์ 

- ประชาชนได้รับ

ข ้อมูลข่าวสารทีดี 

และถูกต้อง 

- มีภาพลักษณ์ของ

สถาบันการศึกษา

ชั นนํา 

1 1 3 - - 

 

/ 360 เรือง - - - 

บุคลากร

ภายในและ

ประชาชน

ทั วไป 

4.ภารกิจด้านงาน

สภาอาจารย์ 

 

4.1 การสนับสนุนการ

จัดประชุมสภาอาจารย์ 

และสภาข้าราชการ 

4.2 การสนับสนุนการ

ดําเนินการของสภา

อาจารย์ และสภา

ข้าราชการ 

- สภาฯ มีความ

คล่องตัวในการ

ทํางาน 

1 2 3 / - 

 

/ 12 ครั ง - - - 

กรรมการสภา

อาจารย์ และ

กรรมการสภา

ข้าราชการ 

5.ภารกิจด้านรักษา

ความปลอดภัย 

 

5.1 การบริหาร

การจราจร 

5.2 การรักษาความ

ปลอดภัย 

- ระบบจราจร

ภายในมีความ

คล่องตัว 

- มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สินสูง 

3 3 3 / / 

 

/ - - - - - 

บุคลากร

ภายในและ

ประชาชน

ทั วไป 

6.ภารกิจด้าน

เลขานุการผู้บริหาร 

 

6.1 การสนับสนุนการ

ปฏิบ ัติงานของ

ผู ้บริหาร 

- ผู ้บริหารมีความ

คล่องตัวในการ

ปฏิบ ัติงาน 

1 1 3 - - 

 

/ - - - - - 
ผู ้บริหาร

มหาวิทยาลัย 

7.ภารกิจด้านการ

ประสานงาน

กรุงเทพ 

7.1 การอํานวยความ

สะดวก และสนับสนุน

การปฏิบ ัติงานของ

ผู ้บริหาร 

- ผู ้บริหารมีความ

คล่องตัวในการ

ปฏิบ ัติงาน 
1 1 3 - - 

 

/      

ผู ้บริหาร

มหาวิทยาลัย

และบุคลากร

ภายใน 

 
 

  

 

 



 28

 (8) คําถาม 

 - ตัวชี ว ัดทีสําคัญทีใช้ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการ มีอะไรบ้าง (#) 

 - คณะมีวิธีการอย่างไรในการทําให้ระบบการว ัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการโดยรวม 

เสริมให้คณะมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน 
 

 คําตอบ  

 ตัวชีวัดทีสําคัญทีใช้ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการ  

  - ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี 

 ระบบการวัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการ 

  - การแต่งตังคณะทํางานติดตามมติทีประชุม 

  - การมอบหมายตัวชีวัดให้งานต่าง ๆ รับผิดชอบตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ

ภารกิจ 

 

ข. การคาดการณ์ผลการดําเนินการ 

 (9) คําถาม 

 - เป้าหมายการดําเนินการของแผนปฏิบัติการตามตัวชี ว ัดทีระบุในข้อ 2.2 ก(8) มีอะไรบ้าง (#) 

 - เป้าหมายการดําเนินการของแผนปฏิบัติการเป็นเช่นใด เมือเปรียบเทียบกับ 

  - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (#) 

  - ผลการดําเนินการทีผ่านมา (#) 

  - ผลการดําเนินการทีคาดไว้ของคู่แข่ง  

  - ระดับเทียบเคียงทีสําคัญ (Benchmark) 

 (ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ) 
 

 คําตอบ  

 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด 
ข้อมูลพืนฐาน เป้าหมาย 

48 49 50 51 52 53 54 

1. แผนปฏิบัติการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการประจําปี 
NA NA NA 5 5 5 5 
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3.1  ความรู้ เกียวกับผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด 3 : การให้ความสําคัญกับผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 

 

 

 เป็นการตอบคําถามเพือให้อธิบายว่าคณะกําหนดความต้องการ ความคาดหว ัง และความนิยม

ชมชอบของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร  เพือให้การบริการตอบสนองผู ้รับบริการและผู ้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ก. ความรู้ เกียวกับผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

 (1) คําถาม 
 

 - คณะมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดหรือจําแนกกลุ่มผู ้รับบริการ และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 - คณะได้ค ํานึงถึงผู ้ รับบริการทีพึงมีในอนาคตมาประกอบการพิจารณาดังกล่าวอย่างไร 
 

 คําตอบ  

  หลักเกณฑ์การจําแนกกลุ่มผู ้รับบริการ ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี 

  1. อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

  2. มีส่วนได้เสียกับผลสําเร็จขององค์กร 

  3. มีความร่วมมือ ข้อตกลง หรือพันธสัญญา 

  4. มีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน 

 การคํานึงถึงผู ้รับบริการทีพึงมีในอนาคตมาประกอบการพิจารณา 

                       1. การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริการ 

  2. การเพิมช่องทางในการให้บริการ 

 

 (2) คําถาม 

 - คณะมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหว ังหลักๆ 

ของผู ้รับบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

 - คณะได้นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนการ 

รวมถึงการพัฒนาการบริการใหม่ๆ อย่างไร 
 

 คําตอบ  

 1. การจัดทําแบบสํารวจ 

 2. การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทาง website 
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3.2  ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  3. การจัดสัมมนาบุคลากรเพือแลกเปลียนประสบการณ์ 

 โดยได้นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนการ รวมถึง

การพัฒนาการบริการใหม่ๆ  

  1. การเพิมช่องทางการให้บริการ 

  2. การขยายเวลาการให้บริการ 

  3. การลดขันตอนการปฏิบัติงาน 

  4. การลดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
   

 (3) คําถาม 
 

 คณะมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับฟังและเรียนรู้ ความต้องการ

และความคาดหว ังของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 
 

 คําตอบ  

  1. การประชุมเพือพิจารณา 

 2. การจัดสัมมนาบุคลากรเพือแลกเปลียนประสบการณ์ 

 3. การจัดบริการด้วยโครงการนําร่องใหม่ ๆ 

 

 

 

 
 

 เป็นการตอบคําถามเพืออธิบายว่าคณะสร้างความสัมพันธ์กับผู ้รับบริการ และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างไร เพือให้ผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และนําไปสู่การกล่าวถึงในทางทีดี ให้

อธิบายด้วยว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการหาความพึงพอใจของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ก. การสร้างความสัมพันธ์กับผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 (4) คําถาม 

  คณะมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู ้รับบริการ และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพือตอบสนองความคาดหว ังและสร้างความประทับใจให้แก่ผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ งจะ

ส่งผลให้คณะมีภาพลักษณ์ทีดี และมีผู ้มาใช้บริการเพิมขึ น (ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจ

ของคณะ) 
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 คําตอบ  

 การจัดกิจกรรมเชิดชูบุคลากรด้านการให้บริการ และการปฏิบัติงาน เพือสร้างแรงกระตุ้นในการ

ให้บริการ 

 การจัดสิงอํานวยความสะดวกแก่ผู ้รับบริการ 

 การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนเพือการสร้างภาพลักษณ์ด้านความรวดเร็ว 
 

 (5) คําถาม 

 - คณะมีวิธีการอะไรบ้างทีให้ผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อขอข้อมูล 

ขอรับบริการ หรือร้องเรียนต่อคณะ 

 - คณะมีแนวทางอย่างไรในการกําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในคณะในการติดต่อกับ

ผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 - คณะมั นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรทีเกียวขอ้งทุกคนได้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทีกําหนดไว้  
 

 คําตอบ  

- เคาร์เตอร์บริการ 

- บันทึกข้อความ 

- e-mail 

   - โทรศัพท/์โทรสาร 

  - กระดานข่าวบน Web Site 

  - การเปิดตู้รับเรืองร้องเรียนร้องทุกข ์

 โดยมีแนวทางในการกําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานในการติดต่อกับผู ้รับบริการ

และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 1. การสร้างระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานหรือบุคคลทีเกียวข้อง 

 2. การสร้างคู่มือการปฏิบัติ 

 3. ทบทวนภารกิจและบุคลากรทุกระดับชั น 

 4. สร้างสํานึกดีในฐานะผู ้ให้บริการ 

 เพือมันใจได้ว่าบุคลากรทีเกียวข้องทุกคนได้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทีกําหนดไว้  

  1. การจัดทํารายงานความคืบหน้าและผลสําเร็จของการปฏิบัติภารกิจ 

  2. ให้ค ําแนะนํา ช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ 

  3. มอบหมายภารกิจและการกระจายอํานาจในการตรวจสอบและติดตามผล 

  4. แบบประเมินผลการรับบริการ  
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 (6) คําถาม 

 - คณะมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างไร 

 - คณะมั นใจได้อย่างไรว่าข้อร้องเรียนเหล่านั นได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลและ

ทันท่วงทีตามกระบวนการทีกําหนดไว้ 

 - คณะมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนทั งหมดเพือใช้ในการ

ปรับปรุงการดําเนินการของคณะของท่านและคณะอืนทีเกียวข้อง 
 

 คําตอบ  

 1. ทะเบียนรับเรือง 

 2. ตอบรับการรับเรืองร้องเรียนถึงผู ้ร้องเรียน 

 3. เสนอความคิดเห็น การขอคําวินิจฉัย 

 4. การประชุมคณะกรรมการ หน่วยงานผู ้เป็นเจ้าของเรือง 

 5. แต่งตังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

 6. การรายงานผลต่อผู ้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน 

 7. ตอบผลการดําเนินการให้ผู ้ร้องเรียนทราบ 

 8. สรุปรายงานผลการปฏิบัติประจําปี 

 โดยข้อร้องเรียนเหล่านันได้รับการแก้ไขตามกระบวนการทีกําหนดไว้ 

 - มีการติดตามของคณะทํางานติดตามมติทีประชุม 

 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนทั งหมดเพือใช้ในการปรับปรุงการดําเนินการของ

หน่วยงานและหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง 

  1. วิเคราะห์ผลการดําเนินการเป็นรายกรณีเพือจัดทํารายงานการปฏิบัติประจําปี 

 2. สรุปเป็นรายงานผลการดําเนินการ 

 3. เสนอแนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
 

(7) คําถาม 

 คณะทําอย่างไรเพือให้วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู ้รับบริการ และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวมทั งวิธีการติดต่อเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 

 

 คําตอบ  

  1. การสร้างกระดานข่าวบน Web Site 

  2. การเปิดตู้รับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์ 

  3. การตอบข้อซักถามบน Web Board 

  4. การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ข. การวัดความพึงพอใจของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 (8) คําถาม 

 - คณะมีวิธีการอย่างไรในการว ัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู ้รับบริการ  และผู ้มี

ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

 - คณะมีวิธีการอย่างไรเพือให้การว ัดดงักล่าวได้ข้อมูลซึ งสามารถนําไปใช้สร้างความ

ประทับใจและทําให้เกิดภาพลักษณ์ทีดี 

 - คณะนําผลการว ัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจไปปรับปรุงการดําเนินการของคณะ

อย่างไร 

 

 คําตอบ  

 1.  ทําแบบสํารวจความถึงพอใจ 

 2.  หนังสือขอบคุณจากผลแห่งการปฏิบัติเพือเป็นไปตามคําแนะนําของผู ้ใช้บริการ 

 - วิธีการเพือให้การวัดดังกล่าวได้ข้อมูลซึงสามารถนําไปใช้สร้างความประทับใจและทําให้เกิด

ภาพลักษณ์ทีด ี

 1. การประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามแบบสํารวจความพึงพอใจ 

 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในประสิทธิภาพของภารกิจเพือนําไปสู่ความพึงพอใจ 

 - การนําผลการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจไปปรับปรุงการดําเนินการ   ของหน่วยงาน 

  1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทีเกียวข้องกับศักยภาพ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เป็นไปใน

ทิศทางทีสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมในองค์กร 

  2. ถ่ายทอดผลการเพือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับชัน 

  3. มุ่งเน้นปัญหาและอุปสรรคทีเป็นประเด็นกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของ

การบริการเป็นสําคัญ 

  4. ศึกษา วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 (9) คําถาม 

 คณะมีวิธีการอย่างไรในการติดตามในเรืองคุณภาพการบริการเพือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ

อย่างทันท่วงทีและนําไปใช้ด ําเนินการต่อไปได้ 

 

 คําตอบ  

  1. การกําหนดขันตอนและวิธีการ 

  2. การมอบหมายภารกิจ 

  3. การชีแจงจุดเด่น จุดด้อย และภาวะความเสียงในภารกิจ 
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  4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 

  5. การรายงานผลการปฏิบัติเกียวกับสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ 

  6. ประชุมหารือในการรับทราบปัญหาและรับฟังข้อเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 

 

 

 (10) คําถาม 

 คณะมีวิธีการอย่างไรในการหาข้อมูลและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในด้านความพึงพอใจ

ของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 คําตอบ  

  1. การวิเคราะห์ความต้องการในภาพรวมของความต้องการผู ้รับริการจากสือต่าง ๆ  

  2. ฐานข้อมูลการสํารวจความพึงพอใจจาก Internet 

 

 (11) คําถาม 

 คณะทําอย่างไรเพือให้วิธีการในการว ัดความพึงพอใจของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 

 

 คําตอบ  

1. การปรับปรุงแบบสํารวจเป็นประจํา 

2. การรายงานผลการสํารวจทุก 6 เดือน 
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4.1  การวัด การวิเคราะห์ผลการดําเนินการของคณะ 

หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
 

 

 

 

 ให้อธิบายว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการว ัด วิเคราะห์ ทําให้สอดคล้องและเชือมโยงกัน และ

ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศของผลการดําเนินการในทุกระดับ และทุกส่วนของคณะ 

 

ก. การวัดผลการดําเนินการ 

 

 (1) คําถาม 

 - คณะมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทีมีความ

สอดคล้องและเชือมโยงกัน เพือใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการดําเนินการของคณะ

โดยรวม (#) 

 - คณะมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี มาสนับสนุนการตัดสินใจ

ในคณะและสนับสนุนให้เกิดนว ัตกรรม 
 

 คําตอบ  

 1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเอือต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติภารกิจในรูปของ

เครือข่าย เช่น การเวียนหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย 

 2. มีการติดตามและทบทวนประสิทธิภาพของระบบอย่างสมําเสมอ 

 3. มีการศึกษา เทียบเคียงเพือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ 

  4. มีการรายงานผลการปฏิบัติทีสามารถบ่งชีถึงการประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา 

 

  (2) คําถาม 

 คณะมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มาสนับสนุน

การตัดสินใจในคณะ และสนับสนุนให้เกิดนว ัตกรรม  
 

 คําตอบ  

  1. ต้องมีความเหมาะสมในการปฏิบัติ 

  2. ต้องมีความทันสมัย 

  3. ต้องมีความประหยัดและใช้เทคโนโลยีทีลงทุนไปอย่างคุ้มค่า 
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4.2  การจัดการสารสนเทศและความรู ้

 (3) คําถาม 

 - คณะมีวิธีการอย่างไรในการทําให้ระบบการว ัดผลการดําเนินการเหมาะสม และ

ทันสมัยอยู่เสมอ  

 - คณะมีวิธีการอย่างไรในการทําให้มั นใจว่าระบบการว ัดผลการดําเนินการมีความไวใน

การบ่งชีถึงการเปลียนแปลงทีรวดเร็วหรือไม่ได้คาดการณ์ ทั งจากภายในและภายนอกคณะ 
 

 คําตอบ  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้รับภายในเวลา ไม่เกิน 6 เดือน 

2. การประเมินโครงการ หรือกิจกรรมทีดําเนินการเพือตอบสนองความต้อง 

 
 

ข. การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ 
 

  (4) คําถาม 

 คณะมีการวิเคราะห์ในเรืองอะไรบ้าง เพือช่วยให้ผู ้บริหารของคณะนําผลการวิเคราะห์

มาใช้ในการทบทวนผลการดําเนินการของคณะ และนําไปใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
 

 คําตอบ  

  - การให้บริการ 

  - ความสะดวก รวดเร็ว 
 

 (5) คําถาม 

 คณะมีวิธีการอย่างไรในการสือสารให้ผู ้ปฏิบัติงานในทุกระดับได้รับทราบถึงผลการ

วิเคราะห์ เพือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล  
 

 คําตอบ  

- การจัดประชุมสัมมนา 

- การจัดทําบอร์ดยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 เป็นการตอบคําถาม เพือให้อธิบายว่าคณะดําเนินการอยา่งไรเพือให้ข้อมูลและสารสนเทศที

บุคลากร คณะ หรือองค์กรอืนทีปฏิบัติงานเกียวข้องกัน และผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการนั น 

มีคุณภาพและพร้อมใช้งานรวมทั งให้อธิบายว่าคณะดําเนินการอย่างไร ในการสร้างและจัดการองค์ความรู้ 
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ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ  
 

  (6) คําถาม 

 คณะมีวิธีการอย่างไรในการทําให้ข้อมูลและสารสนเทศทีต้องการมีความพร้อมใช้งาน 

และทําให้บุคลากร ผู ้รับบริการ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรอืนๆ ทีปฏิบัติงานเกียวข้องกัน สามารถ

เข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว  
 

 คําตอบ  

  1. ขอพืนทีในการสร้าง Home page เพือนําเสนอบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน 

  2. บรรจุ Web board หรือ กระดานข่าวเพือเป็นช่องทางให้ผู ้มีส่วนได้เสีย เลือกวิธีแสดง

ความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อมูลภารกิจบน Web site 

  3. บรรจุข้อมูลทีเป็นปัจจุบันเพือให้ผูเ้ยียมชมสามารถเข้าดูได้อย่างเหมาะสม 

  4. มีระบบการบันทึกจํานวนผู ้เข้าเยียมชมบน Web site 

  5. ตรวจสอบ Web board และตอบคําถามเพือให้เป็นการสือสาร 2 ทาง 

  6. สร้างความเป็นปัจจุบันของข้อมูลข่าวสารอย่างสมําเสมอ 

 
 

 (7) คําถาม 

 คณะมีวิธีการอย่างไรในการทําให้อุปกรณ์ทีเกียวกับสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟแวร์) ทีใช้ในคณะมีความเชือถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย (#) 
 

 คําตอบ  

  1. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอยู่ในลักษณะการให้บริการจากศูนย์

คอมพิวเตอร์กลาง ดังนัน ประสิทธิภาพและคุณภาพ รวมถึงความทันสมัยต่าง ๆ ย่อมขึนอยู่กับหน่วยงาน

ทีรับผิดชอบ 

  2. โปรแกรมทีอํานวยความสะดวกสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าทีในบางภารกิจ มีความ

จําเป็นต้องลงทุน และศึกษาผลลัพธ์ และความพอใจของเครือข่ายผู ้ใช้ร่วมด้วย เช่น ระบบ E-Document 

ระบบ IP Camera และระบบ KKU-FMIS  

 

 (8) คําถาม 

 คณะมีวิธีการอย่างไรในการทําให้ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ และอุปกรณ์ 

ทีเกียวกับสารสนเทศดังกล่าว เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 
 

 คําตอบ  

  1.  รวบรวมข้อมูลเพือประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานทีกํากับ ดูแลระบบ

สารสนเทศในการจัดหาและเขียนโปรแกรมตามภารกิจทีต้องการ 
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  2. ศึกษา วิเคราะห์ เทียบเคียงกับสถานบันทังภาครัฐและเอกชนเพือนําประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลมาพัฒนาภารกิจทีรับผิดชอบ 

  3. เสนอผลการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย แนวความคิดก้าวหน้าต่อสถาบันเพือขอรับการ

สนับสนุนแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ 

 

ข. การจัดการความรู ้
 

 (9) คําถาม 

 คณะมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้เพือให้เรืองต่อไปนี บรรลุผล 

 - การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในคณะ (#) 

 - การรับการถ่ายทอดความรู้ทีมีประโยชน์จากผู ้รับบริการ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

องค์กรอืน 

 - การแสวงหาและแลกเปลียนวิธีการปฏิบัติทีเป็นเลิศ 
 

 คําตอบ  

 1. การสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากร 

 2. มีการถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสัมมนา 

 3. จัดทีมพีเลียงให้คําปรึกษา 

 4. จัดสถานการณ์ การแลกเปลียนเรียนรู้ภายในองค์กร  

 5. ให้ความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าทีเข้าร่วมการฝึกอบรมและการถ่ายทอด  

6. กระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้  ทุกคนเป็นครู ทุกสถานทีคือ ห้องเรียน ไม่จํากัด

รูปแบบ 

 
 

 (10) คําถาม 

 คณะมีวิธีการอย่างไรเพือให้ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ของคณะ มีคุณลักษณะ

ดังต่อไปนี   

 - ความครอบคลุม  

 - ความรวดเร็ว  

 - ความถูกต้อง  

 - ความทันสมัย 

 - ความเชือมโยง 

 - ความน่าเชือถือ  

 - ความสามารถในการเข้าถึง 

 - ความสามารถในการตรวจสอบ 
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 - การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล 

 - ความปลอดภัย 

 - การรักษาความลับ 
 

 คําตอบ  

 - การสร้างเครือข่ายครบทุกภาคส่วนในแต่ละภารกิจ เช่น เครือข่ายการ

ประชาสัมพันธ์ เครือข่ายผู ้ปฏิบัติด้านสารบรรณ เครือข่ายของผู ้อํานวยการ และ เลขานุการคณะ 

 -ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน (Intranet) สนับสนุนในการนัดหมาย และยืนยัน

ตอบรับแผนการปฏิบัติและอืน ๆ 

 - มีระบบบันทึกบนเครือข่าย ควบคู่ไปกับการเก็บหลักฐานต้นฉบับ 

 - สามารถเชืองโยงและถ่ายโอนข้อมูลข่าวสารได้ในระดับสากล 

 - สามารถสืบค้นและติดตามข้อมูลข่าวสารย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว 

 - มีความเป็นปัจจุบันภายใต้ความร่วมมืออันดี  

 - ความน่าเชือถือและบทบาทหน้าทีเพือการยอมรับในส่วนของการกําหนดชันของ

การเข้าถึงข้อมูล 

 - มีระบบป้องกันและสนับสนุนภารกิจแต่ละประเภทให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 - มีระบบป้องกันชันความลับของข้อมูล Fire Wall 

 - มีระบบการกําหนดรหัสประจําตัว ควบคุมโดยหน่วยงานทีรับผิดชอบและเป็น

ความลับเฉพาะบุคคล 

 



 40

5.1 ระบบงาน 

หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

 

 

 
 

ให้อธิบายการจัดและบริหารงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การจ้างงาน

และความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน และวิธีปฏิบัติทีเกียวข้องกับกําล ังคน เอือให้บุคลากรและคณะมีผล

การดําเนินการทีดีได้อย่างไร 

 

ก. การจัดและบริหารงาน 

 

 (1) คําถาม 

คณะมีวิธีการอย่างไรในการจัดระบบงาน ทั งทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพือ

ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความร่วมมือ ความคิดริเริม การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ นว ัตกรรม ความ

คล่องตัว และทันต่อความต้องการของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ  
 

 คําตอบ  

1. การมอบอํานาจให้ปฏิบัติงานแทนในระดับต่าง ๆ  

2. จัดระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 

3. กําหนดให้มีการจัดประชุมประจําเดือนของระดับหน่วยงานและระดับกอง 

4. การกําหนดภาระหน้าทีของบุคคล ตามความเหมาะสม 

5. สนับสนุนผู ้มีผลงาน สร้างแรงจูงใจ ประกาศเกียรติคุณเพือเป็นแบบอย่างและสร้าง

แนวทางพัฒนาบุคลากร เพือยกระดับความรู้  ความสามารถ และปรับทัศนคติให้พร้อมทีจะร่วม

พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร 

 
 

 (2) คําถาม 

ในการจัดระบบงานดังกล่าว คณะได้ค ํานึงถึงว ัฒนธรรมและความคิดของบุคลากรและ

ของชุมชนซึงคณะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมาพิจารณาอย่างไร (ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของ

คณะ) 
 

 คําตอบ  

1. ทําความเข้าใจและทบทวนภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตังหน่วยงาน 

2. ระดมสมองและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

ในแต่ละส่วนงาน 
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3. จัดระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 

4. กําหนดให้มีการจัดประชุมประจําเดือนของระดับหน่วยงานและระดับกอง 

5. ศึกษาและวิเคราะห์ เทียบเคียงปัญหาและอุปสรรค์ รวมถึงความเสียงทีมีผลกระทบ

ต่อภาพลักษณ์และแผนยุทธศาสตร์ 

6. รายงานผลการปฏิบัติทีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และประเด็นปัญหาทีต้องมีการ

ปรับปรุงแก้ไขเพือป้องกันความเสียหาย บกพร่องตามบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบ 

7. สนับสนุนการเพิมพูนความรู้  และประสบการณ์แก่บุคลากรทุกระดับชันเพือพัฒนา

ประสิทธิภาพและการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาการของระบบราชการแนวใหม่ 

8. สนับสนุนและส่งเสริมผู ้มีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนผู ้มี

ความคิดริเริมสร้างสรรค์ เพือนําผลสู่การปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ ตามหลักการของ 

PMQA (Public Sector Management Quality Award) ทีมีเน้นถึง การบริการตามความต้องการ

ของผู ้ใช้บริการเป็นสําคัญ 

9. ติดตามและร่วมปฏิบัติภารกิจเพือศึกษาและให้คําแนะนําเพือให้เกิดความมันใจและ

เชือมัน ศรัทธาในระบบบริหารจัดการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและภาพลักษณ์ในเชิงบวก

ต่อผู ้มีส่วนได้เสีย 

 

 

 (3) คําถาม 

คณะทําอย่างไรเพือให้การสือสาร การแลกเปลียนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากร

ภายในคณะมีประสิทธิผล (#) 
 

 คําตอบ  

1. ประชุมหารือและกําหนดแผนปฏิบัติ 

2. การติดตามผลสัมฤทธิของการสือสารข้อมูลในประเด็นต่าง  ๆ

3. จัดระบบการหารือผู ้บังคับบัญชาเพือแลกเปลียนความคิดเห็นและประเด็นปัญหา

เฉพาะส่วน เพือให้เกิดความเข้าใจทีตรงกัน 

 

ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

 (4) คําถาม 

- คณะมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการแจ้งผลเพือให้เกิด

การพัฒนาและปรับปรุงการทํางานให้แก่บุคลากรรายบุคคลอย่างไร (#) 
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- คณะมีวิธีการอย่างไรในการยกย่องชมเชย การให้รางว ัลและสิงจูงใจ เพือสนับสนุนให้

บุคลากรมีขว ัญกําล ังใจ มีการทํางานอย่างมีประสิทธิผล มีจิตสํานึกในการทํางานทีมุ่งเน้นผลประโยชน์

และความต้องการของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (#) 
 

 คําตอบ  

1. ใช้หลักการและวิธีการทีออกแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันของมหาวิทยาลัย 

  2. เสนอแต่งตังคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานประกอบด้วย บุคคลภายในและ

ภายนอกเป็นกรรมการ 

  3. ให้ความเป็นอิสระและยุติธรรมต่อระบบการประเมิน 

  4. ดําเนินการตามข้อกําหนดการจ้าง สัญญาจ้าง และคํารับรอง 

  5. แนะนํา และมอบหมายในการจัดทําข้อมูลทีเป็นตัวชีวัดผลสําเร็จของการปฎิบัติ

หน้าทีในกรณีทีเอือต่อการพัฒนาความรู้  ความเข้าใจในระบบการประเมินของบุคลากร 

6. จัดกิจกรรมเชิดชูบุคลากรในด้านต่าง ๆ 

7. มีคณะกรรมการเพือพิจารณาความดี ความชอบ ในการปฏิบัติงาน ประจําปี  

 8. ประกาศเกียรติคุณ ชมเชย และเสนอรางวัลสําหรับเจ้าหน้าทีผู ้ปฏิบัติหน้าทีดีเด่น 

 9. เชิดชูเกียรติ เพือให้เป็นแบบอย่างแก่เพือนร่วมงาน ผู ้บังคับบัญชา และผู ้มีส่วนได้เสีย

ต่อการบริการ 
 

ค. การจ้างงานและความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน 

 

 (5) คําถาม 

คณะมีวิธีการกําหนดคุณลักษณะและทักษะทีจําเป็นของบุคลากรในแต่ละตําแหน่ง

อย่างไร (#) 
 

 คําตอบ  

1. พิจารณาพันธกิจของหน่วยงาน  

2. กําหนดความรู้  ความสามารถ และทักษะพิเศษของทรัพยากรบุคคล 

3. มอบหมายหน้าทีตามความเหมาะสม 

4. สร้างโอกาสและสิงแวดล้อมให้เกิดกระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้  เพือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าทีในความรับผิดชอบ 
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 (6) คําถาม 

- คณะมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง และรักษาบุคลากรไว้อย่างไร 

- ในการสรรหา ว่าจ้าง และรักษาบุคลากร คณะได้ค ํานึงถึงว ัฒนธรรมและความคิดของ

บุคลากรและของชุมชนทีคณะตั งอยู่อย่างไร (ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ) 
 

 คําตอบ  

1. คํานึงถึงภาพลักษณ์และผลประโยชน์ของราชการเป็นสําคัญ 

  2. ทดสอบระดับความสามารถและจัดสถานการณ์ทีสามารถบ่งชีถึงวิสัยทัศน์ แนวคิด 

และทัศนคติของบุคลากร 

  3. ร่วมวิเคราะห์ปัญหา หรือข้อบกพร่อง เพือพิจารณาถึงแนวทางแก้ไขเพือให้ได้

บทสรุปทีเกียวกับสาเหตุจากบุคลากร หรือ ระบบ 

  4. ศึกษาแนวทางพัฒนาระบบงานทีต้องอาศัยบุคลากรทีมีความรู้  ความสามารถและ

เชียวชาญเฉพาะด้าน เพือสรรหาผู ้ทีมีคุณสมบัติเข้าปฏิบัติหน้าทีรับผิดชอบ 

  5. สร้างสมและปลูกฟังทัศนคติเพือให้บุคลากรให้เข้าใจถึง จรรยาบรรณ และจริยธรรม

ทีพึงปฏิบัติ 

  6. ให้ความสําคัญกับแนวคิดโครงการต่าง ๆ ทีเกิดจากข้อเสนอของบุคลากร เพือสร้าง

ความเข้มแข็งของแนวร่วม 

 
 

 (7) คําถาม 

- คณะมีแผนในการเตรียมบุคลากรสําหรับตําแหน่งบริหาร หรือตําแหน่งทีมีความสําคัญ

ต่อภารกิจหลักของคณะอย่างไร 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าทีการงานให้แก่บุคลากรทั วทั ง

คณะ 
 

 คําตอบ  

1. มีการเสนอแต่งตังให้เป็นผู ้ รักษาการในตําแหน่งระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย 

หรือ หัวหน้าโครงการ เพือส่งเสริมภาวะผู ้นํา 

2.สนับสนุนให้บุคลากรทีมีความรู้  ความสามารถ หรือความเชียวชาญในการปรับเปลียน

โอนย้าย เพือพัฒนาบทบาทหน้าที ทีต้องใช้ความรู้  ความสามารถของบุคคล 

3. เสนอแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการภายใต้เงือนไขทีเป็นมาตรฐาน 
 

 (8) คําถาม 
 

คณะมีวิธีการอย่างไรในการพัฒนาบุคลากรทีมาจากท้องถินนั นให้มีโอกาสก้าวหน้า ใน

หน้าทีการงานในการปฏิบัติราชการ (ให้ตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ) 
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5.2  การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ 

 คําตอบ  

1. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในภารกิจทีเหมาะสม เช่น การจ้างงานจากบุคคลท้องถิน 

 

 

 
 

 เป็นการตอบคําถามเพืออธิบายว่าการพัฒนาบุคลากรได้สนับสนุนให้คณะบรรลุเป้าประสงค์

โดยรวม และส่งผลให้มีการปฏิบัติราชการทีเป็นเลิศอย่างไร รวมทั งช่วยสร้างความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถของบุคลากรอย่างไร 
 

ก. การพัฒนาบุคลากร 
 

 (9) คําถาม 

คณะมีวิธีการอย่างไรในการพัฒนาบุคลากร เพือ 

     - ให้แผนปฏิบัติการและผลการดําเนินการเป็นไปตามทีกําหนดไว้  

     - ให้เกิดความสมดุลระหว่างเป้าประสงค์ทั งระยะสั นและระยะยาวของคณะกับความ

ต้องการของบุคลากร ในด้านการพัฒนา การเรียนรู้ และความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน 
 

 คําตอบ  

1. สนับสนุนให้บุคลากรทีมีศักยภาพได้ศึกษาเพิมพูนความรู้  เช่น การลาศึกษาต่อ การ

ร่วมเป็นวิทยากร การร่วมเผยแพร่วิชาการแก่ชุมชน 

  2. ส่งบุคลากรให้เข้าอบรม สัมมนา เนือหาวิชาการทีเกียวกับการจัดทําแผนพัฒนา

องค์กรในด้านต่าง ๆ  อย่างสมําเสมอ 

  3. ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกเพือนําความรู้ และประสบการณ์ตลอดจน

วิทยาการทีเป็นประโยชน์นํามาพัฒนาหน่วยงาน 

 4. จัดให้มีแฟ้มสะสมงานรายบุคคล 

 5. มีรายงานความก้าวหน้าในการไปเพิมพูนความรู้ความสามารถ 

 
 

 (10) คําถาม 

คณะมีวิธีการอย่างไรในการให้การศึกษาและฝึกอบรม ซึ งครอบคลุมในเรืองต่อไปนี

ได้แก่ การอบรมบุคลากรใหม่ จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาภาวะผู ้นํา ความปลอดภัย อาชีวอนา

มัยสิงแวดล้อมในการทํางาน  
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 คําตอบ  

1.สนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษาเพิมพูนความรู้  ความสามารถ โดยเน้นการ

คัดเลือกบุคลากรทีปฏิบัติงานเกียวข้องกับเนือหา หรือ หัวข้อการจัดอบรม เพือนําผลมาพัฒนางาน หรือ 

บุคลากรผู ้มีความตังใจในประเด็นต่าง ๆ ทีสามารถนําเอาความรู้  ความสามารถ ในการเข้ารับการอบรมมา

พัฒนางานในส่วนร่วม 

2. สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาเพิมเติม 

3. การจัดโครงการทีสอดคล้อง 
 

 (11) คําถาม 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการหาความจําเป็นและความต้องการในการฝึกอบรมจาก

บุคลากรทั วไป หัวหน้างาน และผู ้บ ังคับบัญชา (#) 

- คณะนําความจําเป็นและความต้องการในการฝึกอบรมดังกล่าวมาประกอบการพัฒนา

บุคลากรอย่างไร 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการนําความรู้ทีมีอยู่ในคณะมาช่วยในการพัฒนาบุคลากร (#) 
 

 คําตอบ  

1. เวียนหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ และแจ้งหัวหน้าหน่วยงานให้พิจารณาบุคคลทีมี

คุณสมบัติตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรม โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัวกัน 

  2. ส่งผู ้ทีมีคุณสมบัติถูกต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม 

3.  เสนอขอความเห็นชอบเพือขออนุมัติส่งเจ้าหน้าทีเข้ารับการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษ 

4. จัดทําคู่มือระบบฐานข้อมูลในภารกิจทีจําเป็นเพือให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนใน

บางตําแหน่ง เช่น เจ้าหน้าทีในงานเลขานุการผู ้บริหาร เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที

ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าทีสารบรรณ 

 
 

 (12) คําถาม 

คณะมีวิธีการพัฒนาบุคลากรทั งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างไร (#) 
 

 คําตอบ  

1.  การเลือนระดับ และความรับผิดชอบให้สูงขึน 

2. การจัดกิจกรรมเพือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู่สมําเสมอ 

 3. พัฒนาและเพิมคุณภาพชีวิตภายใต้สิงแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
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 (13) คําถาม 

คณะส่งเสริมให้มีการนําความรู้และทักษะใหม่ ๆ  ทีได้จากการศึกษาและฝึกอบรม มาใช้

ในการปฏิบัติงานอย่างไร 
 

 คําตอบ  

            1. การสนับสนุนให้นําบทสรุปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม นําไปสู่วิธีปฏิบัติ

เพือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม นัน  ๆ

 
 

 (14) คําถาม 

คณะมีวิธีการประเมินประสิทธิผลของการศึกษาและการฝึกอบรมของบุคลากรอย่างไร 

ทั งนี ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลและผลการปฏิบัติงานของคณะโดยรวม 
 

 คําตอบ  

             1. กําหนดวิธีปฏิบัติของบุคคลผู ้ได้รับความเห็นชอบให้เข้ารับการฝึกอบรม โดยต้อง

จัดทํารายงานต่อทีประชุมกอง 

2. ประเมินจากการรายงานของหน่วยงานผู ้เป็นเจ้าของโครงการถึงพฤติกรรมของ

บุคลากรทีหน่วยงานส่งเข้ารับการฝึกอบรม 

 
 

ข. การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน 
 

 (15) คําถาม 

- คณะมีวิธีการอย่างไรเพือช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที

การงาน 

- ผู ้บริหารและผู ้บ ังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทอย่างไรในการช่วยให้บุคลากรบรรลุ

เป้าประสงค์ดังกล่าว 
 

 คําตอบ  

1. ตั งเป้าประสงค ์และความคาดหว ังขององค์กรทีมีต่อบุคลากรทุกสายงาน 

2. เปิดโอกาสบุคลากรได้แสดงความรู้ ความสามารถ ในเชิงพัฒนา 

3. ผู ้บริหารสนับสนุน และแนะนํากระบวนการและวิธีการทีสามารถสร้างความ

เจริญก้าวหน้าด้วย หลักจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ 
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5.3  การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร  

 
 

เป็นการตอบคําถาม เพืออธิบายว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน

และบรรยากาศทีสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความผาสุก มีความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 
 

ก. สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

 (16) คําถาม 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมสุขอนามัยความปลอดภัย การป้องกันภัย การ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

- คณะกําหนดเป้าหมายหรือตัวชี ว ัดในเรืองดังกล่าวอย่างไร 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและปรับปรุงในเรืองดังกล่าวอย่างไร 
 

 คําตอบ  

1. การจัดกิจกรรมเพือการปรับภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

2. การส่งเสริม และสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจําปี 

3. การจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ในภารกิจทีมีความเสียง 

4. การจัดหาอุปกรณ์เพืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 
 

 (17) คําถาม 

คณะมีวิธีอย่างไรในการทําให้สถานทีทํางานมีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบั ติ 

เพือให้สามารถดําเนินภารกิจไปได้อย่างต่อเนือง 
 

 คําตอบ  

1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมโครงการการรณรงค์เพือการรักษาความปลอดภั 

อาคารสถานที 

 2. จัดเตรียมความพร้อมในการเก็บรักษาข้อมูล (เอกสาร) จัดลําดับความสําคัญก่อนหลัง

ในการลําเลียง 

 3. ตรวจสอบสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครืองมือ เครืองใช้สมําเสมอ 

 4. จัดทําสือประชาสัมพันธ์หน่วยงานทีเกียวข้องในการปฏิบัติการฉุกเฉินเผยแพร่ให้

ทราบโดยทัวกัน 

 

 
 



 48

ข. การสนับสนุนและการสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร  
 

 (18) คําถาม 

คณะมีวิธีการในการกําหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ

บุคลากรในแต่ละระดับและแต่ละประเภทอย่างไร  
 

 คําตอบ  

  - การสํารวจความต้องการของบุคลากร 

  - การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

  - การกําหนดแนวทางความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที 
 

 (19) คําถาม 

นอกเหนือจากระเบียบสว ัสดิการกลางทีกําหนดไว ้ คณะมีการสนับสนุนบุคลากร

อย่างไร ในเรืองนโยบาย สว ัสดิการ และการบริการ โดยกําหนดให้ตรงกับความตอ้งการของบุคลากรใน

แต่ละระดับ และแต่ละประเภท 
 

 คําตอบ  

  มีสวัสดิการเครืองแต่งกาย เฉพาะกลุ่มบุคลากรงานรักษาความปลอดภัย งาน

ประชาสัมพันธ์ ในระดับปฏิบัติการซึงมีความจําเป็น  
 

 (20) คําถาม 

- คณะมีการกําหนดตัวชี ว ัด และวิธีการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ

ของบุคลากรแต่ละระดับและแต่ละประเภท ทั งทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างไร 

- คณะได้ใช้ต ัวชี ว ัดต่าง ๆเช่น การสูญเสียบุคลากร การหยุดงาน การร้องเรียน การร้องทุกข ์

ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพือมาประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจของ

บุคลากรอย่างไร 
 

 คําตอบ  

  การประเมินความพึงพอใจ และความต้องการของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 

 (21) คําถาม 

คณะมีวิธีการอย่างไรในการนําผลการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้าง

แรงจูงใจของบุคลากรมาเชือมโยงกับผลลัพธ์ในการดําเนินการ เพือจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง

ความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจ รวมทั งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 คําตอบ  

  การจัดสวัสดิการเสริมในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม การสนับสนุนให้ศึกษาต่อ 

และการจัดกิจกรรมตามประเพณีเพือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม 
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6.1  กระบวนการทีสร้างคุณค่า 

หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ 

 

 
 

ให้อธิบายว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดและจัดการกระบวนการทีสําคัญต่าง  ๆเพือสร้าง

คุณค่าแก่ผู ้รับบริการ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจของคณะ 
 

ก. กระบวนการทีสร้างคุณค่า  
 

 (1) คําถาม 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการทีสร้างคุณค่า 

ต่อผู ้รับบริการ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจของคณะ (#) 

- กระบวนการทีสร้างคุณค่าทีสําคัญมีอะไรบ้าง (#) 
 

 คําตอบ  

1. กระบวนการบริหารจัดการระบบเอกสาร ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิมเติม 

 2. กระบวนการรักษาความปลอดภัยในพืนทีมหาวิทยาลัย 

 3. กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิชาการ และการมีส่วนร่วมและฟังรับ

ความคิดเห็นของประชาชนตาม พระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2548 

 4. กระบวนการ ขันตอนการจัดประชุมผู ้บริหารระดับสูง เช่น ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ประชุมคณบดี และอืน ๆ 

5. กระบวนการ ขันตอนการสนับสนุนและประสานงานการปฏิบัติงานของผู ้บริหาร

ระดับสูง  

 
 

 (2) คําถาม 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการจัดทําข้อกําหนดทีสําคัญของกระบวนการทีสร้างคุณค่า 

โดยนําข้อมูลทีได้จากผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบในการจัดทําข้อกําหนดทีสําคัญ

เหล่านั น  

- ข้อกําหนดทีสําคัญของกระบวนการดังกล่าวมีอะไรบ้าง 
 

 คําตอบ  

  - การให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

  - การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
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 (3) คําถาม 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบกระบวนการทีสร้างคุณค่า  

- คณะได้นําเรืองเหล่านี มาประกอบในการออกแบบอย่างไร  

 -- องค์ความรู้ของคณะ และเทคโนโลยีใหม่  ๆ

 -- ความต้องการของผู ้ รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 -- ข ั นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ การควบคุมค่าใช้จ่าย และ

ปัจจัยประสิทธิภาพประสิทธิผลอืน  ๆ

 -- เป้าหมายและผลสัมฤทธิ ของภารกิจ 

- คณะมีแนวทางอย่างไรในการออกแบบและบูรณาการกระบวนการทีสร้างคุณค่าที

เกียวข้องกับคณะอืน เพือให้ส่งผลต่อผู ้รับบริการ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจของคณะ  

(ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ) 
 

 คําตอบ  

  นําผลประเมินการให้บริการ มากําหนดรูปแบบ ขันตอน ระยะเวลา และผลสัมฤทธิของ

กระบวนงาน 
 

 (4) คําถาม 

- คณะมีตัวชี ว ัดทีสําคัญอะไรบ้างทีใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทีสร้างคุณค่า 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการนํากระบวนการดังกล่าวไปปฏิบัติ เพือให้บรรลุผลตาม

ข้อกําหนดทีสําคัญเหล่านั น 
 

 คําตอบ  

  - ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี 

  - หลักการ  วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรับปรุง (PDCA) 
 

 (5) คําถาม 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการ

ตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทํางานซํ า และความ

สูญเสียจากผลการดําเนินการ  
 

 คําตอบ  

  การลดขันตอนในการปฏิบัติ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ 
 

 (6) คําถาม 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการทีสร้างคุณค่า เพือให้ผลการ

ดําเนินการและการให้บริการดีขึ น 
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6.2  กระบวนการสนับสนุน 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการนําการปรับปรุงดังกล่าวมาเผยแพร่แลกเปลียน

ประสบการณ์ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 
 

 คําตอบ  

- ดําเนินการภายใต้หลักการ (PDCA)  วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรับปรุง  

 

 

 

ให้อธิบายวิธีทีคณะจัดการกับกระบวนการทีสําคัญทีสนับสนุนกระบวนการทีสร้างคุณค่า 
 

ก.  กระบวนการสนับสนุน 
 

 (7) คําถาม 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการสนับสนุน (#) 

- กระบวนการสนับสนุนทีสําคัญมีอะไรบ้าง (#) 
 

 คําตอบ  

  - กําหนดจากกระบวนการทีไม่ได้เป็นภารกิจโดยตรง แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

 - ภารกิจด้านการเงิน และพัสด ุ

 -  ภารกิจด้านรัฐพิธี กิจกรรมสังคม พิธีการ 

 -  กระบวนการต้อนรับเยียมชม 

 
 

 (8) คําถาม 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการจัดทําข้อกําหนดทีสําคัญของกระบวนการสนับสนุน โดย

นําข้อมูลทีได้จากผู ้รับบริการภายในและภายนอกมาประกอบในการจัดทําข้อกําหนดทีสําคัญเหล่านั น 

- ข้อกําหนดทีสําคัญของกระบวนการดังกล่าวมีอะไรบ้าง 

 คําตอบ  

- ดําเนินการภายใต้หลักการ (PDCA)  วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรับปรุง  

 
 

 (9) คําถาม 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน  

- คณะได้นําเรืองเหล่านี มาประกอบในการออกแบบอย่างไร  

-- องค์ความรู้ของคณะ และเทคโนโลยีใหม่  ๆ

-- ความต้องการของผู ้ รับบริการทั งภายในและภายนอก 
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-- ข ั นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ การควบคุมค่าใช้จ่าย และ

ปัจจัยประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอืนๆ 

-- เป้าหมายและผลสัมฤทธิ ของภารกิจ 

- คณะมีแนวทางอย่างไรในการออกแบบและบูรณาการกระบวนการสนับสนุนที

เกียวข้องกับคณะอืน (ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ) 
 

 คําตอบ  

  1. วัตถุประสงค์ 

  2. กระบวนการบูรณาการ 

  3. ผู ้เกียวข้อง 

  4. วิธีการประเมิน 

  5. ความคาดหวัง 

  6. ระยะเวลากําเนินการ 

  7. ข้อจํากัดอืน ๆ 

 
 

 (10) คําถาม 

- คณะมีตัวชี ว ัดทีสําคัญอะไรบ้างทีใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการนํากระบวนการดังกล่าวไปปฏิบัติ เพือให้บรรลุผลตาม

ข้อกําหนดทีสําคัญนั น 
 

 คําตอบ  

  - ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี 

  - หลักการ  วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรับปรุง (PDCA) 

 
 

 (11) คําถาม 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการ

ตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทํางานซํ าและความสูญเสีย

จากผลการดําเนินการ  
 

 คําตอบ  

  การลดขันตอนในการปฏิบัติ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ 
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 (12) คําถาม 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน เพือให้ผลการดําเนินการ

และการให้บริการดีขึ น 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการนําการปรับปรุงดังกล่าวมาเผยแพร่แลกเปลียน

ประสบการณ์ ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 
 

คําตอบ  

- ดําเนินการภายใต้หลักการ (PDCA)  วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรับปรุง 
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ส่วนที 3 

ตารางสรุปผลการดําเนินงาน หมวด 7 

ประจําปีการศึกษา  2551 

* เนืองจากในปี 2550 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ประเมินตนเองในภาพรวม สํานักงานอธิการบดี จึงไม่มี

ข้อมูลอ้างอิง 

องค์ประกอบ/ตัวชีวัด 

รายงานข้อมูลย้อนหลัง ผลการดําเนินงาน ปี 2551 

2549 2550* 

ตัวตัง ผลลัพธ์ (%) 

สัดส่วน 

จํานวนข้อ 

ผลประเมิน

ตนเอง 

(1-5) 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ ์แผนดําเนินงาน และมีการ

กําหนดตัวบ่งชี เพือว ัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนให้ครบทุกภารกิจ  

NA NA   5 

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี ของการ

ปฏิบัติงานทั งหมด  

NA NA 12 x100 100 5 

12 

องค์ประกอบที 2 การเรียนการสอน 

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร      

2.2 ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ทีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ      

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมทีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอนซึงบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอก

มีส่วนร่วม 

     

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา      

 

2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา 

 ปริญญาตรี =   

 ปริญญาโท =   

 ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า =   

  
 

  

 

2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่ง อาจารย์ ผู ้ ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 อาจารย ์ =   

 ผู ้ ช่วยศาสตราจารย ์ =   

 รองศาสตราจารย ์ =   

 ศาสตราจารย ์ =   

  

 

  

 

2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของคณาจารยแ์ละบุคลากร  
NA NA 

  
5 
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องค์ประกอบ/ตัวชีวัด 

รายงานข้อมูลย้อนหลัง ผลการดําเนินงาน ปี 2551 

2549 2550* 

ตัวตัง ผลลัพธ์ (%) 

สัดส่วน 

จํานวนข้อ 

ผลประเมิน

ตนเอง 

(1-5) 
ตัวหาร 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจัย

เพือพัฒนาการเรียนการสอน 

     

2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

   x100   

 

2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีได้รับเงินเดือนเริมต้น

เป็นไปตามเกณฑ์ 

   x100   

 

2.11 ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู ้ใช้บัณฑิต      

2.12 ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทีสําเร็จการศึกษา

ในรอบ 5 ปีทีผ่านมาทีได้รับการประกาศ เกียรติคุณยกย่อง

ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 

ศิลปะ และวัฒนธรรม และด้านสิงแวดล้อมในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ 

     

2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจําซึงมีคุณสมบัติเป็นทีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ทีทําหน้าทีอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ ์

   x100   

 

2.14 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี      

2.15 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา      

2.16 จํานวนนักศึกษาแลกเปลียนไปต่างประเทศ      

2.17 จํานวนนักศึกษาแลกเปลียนจากต่างประเทศ      

2.18 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีจบตามกําหนดเวลา    x100   

 

2.19 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาโททีจบตามกําหนดเวลา    x100   

 

2.20 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีได้งานทําตรงสาขาที

สําเร็จการศึกษา 

   x100   

 

2.21 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพึง

ประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     

2.22 ร้อยละเฉลียของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีผ่านการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพต่อจํานวนผู ้ เข ้าสอบทั งหมด 

   x100   

 

2.23 จํานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที 

ได้รับรางว ัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ใน 

รอบปีทีผ่านมา 

     

2.24 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโททีตีพิมพ์เผยแพร่

ทั งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อจํานวนวิทยานิพนธ์

ปริญญาโททั งหมด 

   x100   
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องค์ประกอบ/ตัวชีวัด 

รายงานข้อมูลย้อนหลัง ผลการดําเนินงาน ปี 2551 

2549 2550* 

ตัวตัง ผลลัพธ์ (%) 

สัดส่วน 

จํานวนข้อ 

ผลประเมิน

ตนเอง 

(1-5) 
ตัวหาร 

2.25 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทีตีพิมพ์

เผยแพร่ทั งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อจํานวน

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั งหมด 

   x100   

 

2.26 ร้อยละของหลักสูตรทีได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั งหมด 

 

   x100   

 

องค์ประกอบที 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3.1 มีการจัดการบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า      

3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีครบถ้วนและสอดคล้อง

กับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์ 

     

3.3 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า      

องค์ประกอบที 4 การวิจัย 

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต

งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

     

4.2 มีระบบการบริหารการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์

     

4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก 

ภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์และนักวิจัย 

ประจํา 

     

 

4.3.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก 

ภายในสถาบันต่ออาจารย์และนักวิจัยประจํา 

     

 

4.3.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก

ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์และนักวิจัยประจํา 

     

 

4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ ์

เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

หรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ 

ต่ออาจารย์ประจํา 

     

4.4.1 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์ เผยแพร่ 

หรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจํา 

   x100   

 

4.4.2 จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

     

4.5 ร้อยละของบทความวิจัยทีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจํา 

   x100   
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องค์ประกอบ/ตัวชีวัด 

รายงานข้อมูลย้อนหลัง ผลการดําเนินงาน ปี 2551 

2549 2550* 

ตัวตัง ผลลัพธ์ (%) 

สัดส่วน 

จํานวนข้อ 

ผลประเมิน

ตนเอง 

(1-5) 
ตัวหาร 

4.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจําทีได้รับทุนทําวิจัยและ

งานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และ

นักวิจัยประจําทั งหมด 

   x100   

 

4.7 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจําทีได้รับทุนทําวิจัยและ

งานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และ

นักวิจัยประจําทั งหมด 

   x100   

 

4.8 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีนํามาใช้อัน

ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัดในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

   x100   

 

4.9 จํานวนผลงานวิชาการทีได้รับการจดลิขสิทธ์และ/หรือได้

รับรองคุณภาพจากหน่วยงานทีเชือถือได้ต่ออาจารย์ประจํา

และ/หรือนักวิจัยประจํา 

     

องค์ประกอบที 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตาม

เป้าหมายของสถาบัน 

     

5.2 ร้อยละของอาจารยที์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่

สังคม เป็นทีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก

สถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 

  
 x100 

  

 

5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ

ทีตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจํา 

  
 x100 

  

 

5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู ้ รับบริการ  NA 4   5  

5.5 จํานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพทีได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

     

5.6 จํานวนชัวโมงเฉลียทีอาจารย์ประจําให้บริการวิชาการและ

วิชาชีพทีตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ

ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

     

 

องค์ประกอบที 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      

6.2 ร้อยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พ ัฒนา 

และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจํานวน

โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั งหมด 

   x100   
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องค์ประกอบ/ตัวชีวัด 

รายงานข้อมูลย้อนหลัง ผลการดําเนินงาน ปี 2551 

2549 2550* 

ตัวตัง ผลลัพธ์ (%) 

สัดส่วน 

จํานวนข้อ 

ผลประเมิน

ตนเอง 

(1-5) 
ตัวหาร 

6.3 ร้อยละเฉลียของนักศึกษาทีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมใน

การอนุรักษ์ พ ัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

   x100   

 

6.4 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าทีใช้ในการอนุรักษ์ พ ัฒนา

และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

งบดําเนินการ 

   x100   

 

องค์ประกอบที 7 การบริหารและการจัดการ 

7.1 กรรมการคณะ/หน่วยงาน ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการ

บริหารจัดการและสามารถผลักดัน คณะ/หน่วยงานให้

แข่งขันได้ในระดับสากล 

 

    

7.2 ภาวะผู ้นําของผู ้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน  NA 3   5 

7.3 มีการพัฒนาคณะ/หน่วยงาน สู่องค์กรเรียนรู้  NA 4   5 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือพัฒนา

และธํารงไว ้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
NA 5 

  
5 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพือการบริหาร การเรียน 

การสอน และการวิจัย 

     

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

     

7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีได้รับรางว ัลของผลงานทาง

วิชาการ หรือวิชาชีพ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

   x100   

 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสียงมาใช้ในกระบวนการ

บริหารการศึกษา  
NA 5   5 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวชี ว ัดและเป้าหมาย 

ของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล   
NA 5   5 

7.10 ค่าใช้จ่ายทั งหมดทีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ

ศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา  

   x100   

 

7.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ NA  5  5 

7.12 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีดี 
NA 

 
5  5 

7.13 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีเข ้าร่วมประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานวิชาการ ทั งในประเทศและต่างประเทศ 

   x100   

 

7.14 ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนทีได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะในวิชาชีพ ทั งในประเทศและต่างประเทศ  
NA 

 170 x100 
100 5 

170 
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องค์ประกอบ/ตัวชีวัด 

รายงานข้อมูลย้อนหลัง ผลการดําเนินงาน ปี 2551 

2549 2550* 

ตัวตัง ผลลัพธ์ (%) 

สัดส่วน 

จํานวนข้อ 

ผลประเมิน

ตนเอง 

(1-5) 
ตัวหาร 

7.15 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของคณะ/หน่วยงาน 

 
NA 

 170 x100 100 5 

170 

องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ 

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ

ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
NA 

   5 

8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน  NA    5 

8.3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลียถ่วงนํ าหนักของอัตราการ

เบิกจ่ายเงินงบลงทุน  
NA 

   5 

8.3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลียถ่วงนํ าหนักของอัตราการ 

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

     

8.3.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลียถ่วงนํ าหนักของอัตราการ

เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ กรณีทีคณะไม่มีงบประมาณรายจ่าย

ลงทุน 

     

องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในทีเป็นส่วนหนึง

ของกระบวนการบริหารการศึกษา  
NA 

5    

9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกัน

คุณภาพแก่นักศึกษา  
NA 

    

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในทีก่อให้เกิด

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง 
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ส่วนที 5 

สรุปการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA ระดับพืนฐาน 

 

คําชีแจง กรุณาทําเครืองหมาย  ในช่องข้อความการดําเนินการตามความเป็นจริง 

 

หมวด 1  การนําองค์การ 

รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

การนําองค์การ 

LD1 คณะกรรมการประจําคณะต้องมีการ

กําหนดทิศทางการทํางานทีชัดเจน 

ครอบคลุมในเรืองวิสัยทัศน์ ค่านิยม

หลัก เป้าประสงค์หรือผลการ

ดําเนินการทีคาดหวังขององค์การ โดย

มุ่งเน้นนิสิต นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้อง 

รวมทั งมีการสือสารเพือถ่ายทอด

ทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร เพือให้เกิด

การรับรู้ ความเข้าใจ และการนําไป

ปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การ

ดําเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์

ทีตั งไว ้ 

A  มีแนวทาง/วิธีการในการทบทวน

วิสัยทัศน ์พ ันธกิจ และค่านิยม

หลักทีแสดงให้เห็นถึงการ

มุ่งเน้นนิสิตนักศึกษา และผู ้ ที

เกียวข้อง  โดยอาจจัดทําเป็น

แผนภาพ (Flow Chart) ของ

กระบวนการ 

Y โดรงการ

สัมมนา

หน่วยงาน 

 มีระบบ/ช่องทางการสือสาร

นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน 

แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมาย

ของคณะ 

Y รายงาน

การ

ประชุม

กอง 

 ระบุผู ้รับผิดชอบในการ

ดําเนินการทีชัดเจน 

Y ทุกงาน 

D  บุคลากรมีการรับรู้และเข้าใจ

เกียวกับทิศทางการดําเนินการ

ของคณะกรรมการประจําคณะ/

ผู ้บริหารของคณะ และสามารถ

นําไปใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน 

Y แบบ

ประเมิน

การ

สัมมนา 

L  มีการปรับแผนปฏิบัติราชการให้

สอดคล้องกับนโยบาย กรอบ

ทิศทางการดําเนินงานทีกําหนด 

Y แผน

ปรับปรุง

การ

ปฏิบัติงาน 

2552 

 มีการสรุปข้อมูลทีได้จากการ

สือสารผ่านช่องทางต่างๆ และ

นําข้อมูลนั นมาใช้ให้เกิด

Y แผน

ปรับปรุง

การ
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

ประโยชน์ในระดับปฏิบัติ ปฏิบัติงาน 

2552 

I  ทิศทางการดําเนินการของ

คณะกรรมการประจําคณะ/

ผู ้บริหารของคณะ ทีมีความ

สอดคล้องพันธกิจ/ความ

ต้องการ/ความคาดหวังของนิสิต 

นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้อง 

Y แผน

ปรับปรุง

การ

ปฏิบัติงาน 

2552 

LD2 คณะกรรมการประจําคณะและ

ผู ้บริหารของคณะมีการมอบอํานาจ

และทบทวนการมอบอํานาจในการ

ตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่

เจ้าหน้าทีระดับต่างๆ ภายในคณะให้มี

ความเหมาะสม โดยมุ่งประโยชน์เพือ

ผู ้ รับบริการ ผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

เพือผลการดําเนินการทีดีของคณะ 

A  คําสั ง/วิธีปฏิบัติ/แนวทางในการ

กระจายอํานาจการตัดสินใจไปสู่

บุคลากร 

Y คําสั ง

รักษาการ

แทน 

D  รายงานผลการดําเนินการการ

กระจายอํานาจดังกล่าว พร้อม

ยกตัวอย่าง 

Y รายงาน

การเบิก

ส่งคืนพัสดุ 

L  รายงานผลการติดตาม/ทบทวน

ความเหมาะสมของการกระจาย

อํานาจไปสู่บุคลากร 

Y  

I  แสดงประโยชน์ ทีได้รับจากการ

มอบกระจายอํานาจไปสู่

บุคคลากร ทีส่งผลต่อการ

ดําเนินงานของสถาบันฯ 

Y เอกสาร

แสดงผล

การ

ปฏิบัติงาน 

LD3 ผู ้บริหารของคณะส่งเสริมให้มี

กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้

เพือให้เกิดการบูรณาการและสร้าง

ความผูกพัน ร่วมมือภายในสถาบัน 

รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพือให้

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตาม

เป้าหมาย 

A  แนวทาง/วิธีการส่งเสริมให้มี

กระบวนการและกิจกรรมการ

เรียนรู้ เพือให้เกิดการบูรณาการ

และสร้างความผูกพัน ร่วมมือ

ภายในสถาบันฯ รวมถึงการสร้าง

แรงจูงใจเพือให้บุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

Y โดรงการ

สัมมนา

หน่วยงาน 

D  ตัวอย่างกระบวนการ/กิจกรรม

การเรียนรู้ เพือให้เกิดการบูรณาการ

และสร้างความผูกพัน ความร่วมมือ

ภายในสถาบันฯ รวมถึงการสร้าง

แรงจูงใจเพือให้บุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

Y โดรงการ

สัมมนา

หน่วยงาน 

L  ผลการติดตามและทบทวน

แนวทาง/วิธีการ ในการจัด

Y โดรงการ

สัมมนา
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

กิจกรรมการเรียนรู้ เพือให้เกิด

การบูรณาการและสร้างความ

ผูกพัน ร่วมมือภายในสถาบันฯ 

รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพือให้

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้

ตามเป้าหมาย เพือนําไปสู่การ

ปรับปรุง 

หน่วยงาน 

I  แสดงให้เห็นวา่กิจกรรมที

กําหนดขึ น ทําให้เกิดการบูรณา

การและสร้างความผูกพัน ความ

ร่วมมือภายในสถาบันฯ รวมถึง

การสร้างแรงจูงใจเพือให้

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้

ตามเป้าหมายความร่วมมือของ

สถาบันฯ และส่งเสริมการ

ดําเนินงานของสถาบันฯ 

Y โดรงการ

สัมมนา

หน่วยงาน 

LD4 คณะกรรมการประจําคณะและ

ผู ้บริหารของคณะต้องกําหนดตัวชี ว ัดที

สําคัญ และกําหนดให้มีระบบการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ 

สําหรับใช้ในการทบทวนผลการ

ปฏิบัติงานและนําผลการทบทวน

ดังกล่าวมาจัดลําดับความสําคัญ เพือ

นําไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงาน

ของสถาบันให้ดีขึ น 

A  แนวทาง/วิธีการในการกําหนด

ตัวชี ว ัดทีสําคัญทีผู ้บริหารใช้ใน

การติดตามประเมินผล ซึงตัวชี ว ัด

ทีสําคัญควรประกอบด้วย 

o  ตัวชี ว ัดในการติดตามประเมิน 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

o  ตัวชี ว ัดในการบรรลุพันธกิจหลัก 

o  ตัวชี ว ัดเกียวกับกระบวนการที

สร้างคุณค่า 

o  ตัวชี ว ัดของแผนกลยุทธ ์

o  ตัวชี ว ัดของแผนงาน/โครงการ 

Y คํารับรอง

การปฏิบัติ

ราชการ ปี 

2552 

 แผนในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ซึงประกอบด้วย 

o  แนวทางในการประเมิน 

o  กรอบระยะเวลา  

o  ผู ้ รับผิดชอบในการประเมินผล  

o  ตัวชี ว ัดทีสําคัญ 

Y คํารับรอง

การปฏิบัติ

ราชการ ปี 

2552 

 แนวทาง/ปัจจัยทีใช้ในการนําผล

การทบทวนมาจัดลําดับ

ความสําคัญเพือปรับปรุงการ

Y คํารับรอง

การปฏิบัติ

ราชการ ปี 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

ดําเนินงานของสถาบันฯให้ดีขึ น 2552 

D  ตัวชี ว ัดทีสําคัญทีผู ้บริหารใช้ใน

การติดตามประเมินผล 
Y 

คํารับรอง

การปฏิบัติ

ราชการ ปี 

2552 

 รายงานผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 
Y 

คํารับรอง

การปฏิบัติ

ราชการ ปี 

2552 

 รายงานผลการจัดลําดับ

ความสําคัญของผลการทบทวน

ทีจะนํามาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน Y 

คํารับรอง

การปฏิบัติ

ราชการ ปี 

2552  และ

แผน

ปรับปรุง

องค์กร 

L  มีการทบทวนและปรับปรุง

แนวทางในการกําหนดตัวชี ว ัด

และแผนการประเมินเพือให้ผล

การดําเนินการดีขึ น Y 

คํารับรอง

การปฏิบัติ

ราชการ ปี 

2552  และ

แผน

ปรับปรุง

องค์กร 

I  แสดงให้เห็นถึงผลการ

ปฏิบัติงานทีดีขึ นอันเกิดจากการ

ทบทวนผลการดําเนินงาน 
Y 

ผลการ

ประเมินคํา

รับรองการ

ปฏิบัติ

ราชการ ปี 

2551  

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

LD5 คณะกรรมการประจําคณะต้องมีการ

กําหนดระบบการกํากับดูแลตนเองทีดี

ของคณะ (Organizational 

Governance) หรืออัตตาภิบาล (Self 

Governance) เพือเป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานของสถาบัน และเพือให้การ

A  แนวทาง/วิธีการในการกําหนด

หรือทบทวนนโยบายการกํากับ

ดูแลตนเองทีดีและการกํากับ

ดูแลสถาบันอุดมศึกษา 
Y 

รายงาน

การ

ประชุม

กอง และ

งาน

เลขานุการ 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

ดําเนินการบรรลุผล  มีระบบการกํากับดูแลตนเองทีดี

ทีทําให้เกิดการควบคุมและการ

ตรวจสอบ 
Y 

รายงาน

การ

ประชุม

กอง และ

งาน

เลขานุการ 

 แนวทาง/ช่องทางในการสือสาร

นโยบายในการกํากับดูแลองค์การ 

Y 

รายงาน

การ

ประชุม

กอง และ

งาน

เลขานุการ 

 มีการแต่งตั งหรือปรับปรุง

บทบาทของคณะกรรมการการ

ดําเนินการตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์ประจําของ

สถาบัน 

Y 

รายงาน

การ

ประชุม

กอง และ

งาน

เลขานุการ 

D  แสดงรายละเอียดการดําเนินการ

ตามระบบการกํากับดูแลตนเองทีดี 

Y 

รายงาน

การ

ประชุม

กอง และ

งาน

เลขานุการ 

 มีการจัดทําคู่มือจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์และประกาศใช้

อย่างเป็นทางการเพือให้คณาจารย์

และผู ้ เกียวข้องรับทราบ 
Y 

รายงาน

การ

ประชุม

กอง และ

งาน

เลขานุการ 

L  ผลการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินการตามระบบการกํากับ

องค์การทีดี เพือนําผลไปปรับปรุง

นโยบายและแนวทางการ

ดําเนินการดังกล่าว 

Y 

รายงาน

การ

ประชุม

กอง และ

งาน

เลขานุการ 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

I  แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง

ของนโยบายการกํากับดูแล

องค์การทีดี กับวิสัยทัศน์ พ ันธกิจ 

และค่านิยมหลักของสถาบันฯ 
Y 

รายงาน

การ

ประชุม

กอง และ

งาน

เลขานุการ 

LD6 ผู ้บริหารของคณะต้องกําหนดให้มี

วิธีการหรือมาตรการในการจัดการ

ผลกระทบทางลบทีเกิดขึ นต่อสังคม 

อันเป็นผลมาจากการดําเนินการของ

สถาบัน รวมทั งต้องนําวิธีการหรือ

มาตรการทีกําหนดไว้ไปปฏิบัติ 

A  มาตรการ/วิธีการในการจัดการ

ผลกระทบทางลบทีเกิดขึ นกับ

สังคมอาจจัดทําเป็นแผนภาพ 

(Flow Chart) ของกระบวนการ 

Y 

รายงาน

การ

ประชุม

กอง 

D  รายงานผลการจัดการผลกระทบ

ทางลบทีเกิดขึ นกับสังคม 
Y 

 

L  มีการทบทวนวิธีการในการจัดการ

ผลกระทบ เพือปรับปรุงแนวทาง/

มาตรการ/วิธีการดําเนินการ 

Y 

 

I  แสดงประโยชน์ของการจัดการ

ผลกระทบทางลบของสถาบันฯ 

ทีส่งผลต่อสถาบันฯ 

Y 

 

 

หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

การวางยุทธศาสตร์ 

SP1 คณะต้องมีการกําหนดขั นตอน/

กิจกรรม และกรอบเวลาทีเหมาะสม 

รวมถึง มีการระบุผู ้รับผิดชอบอย่าง

ชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

โดยมุ่งเน้นทีจะผลักดันให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ พ ันธกิจ และค่านิยมหลังของ

สถาบัน บรรลุเป้าหมายตามแผนการ

บริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ

A  มีการจัดทําแผนภาพ (Flowchart) 

ของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี เป็นลายลักษณ์อักษร 

Y 

 

 ระบุแต่ละขั นตอนของ

กระบวนการอย่างชัดเจน 
Y 

 

 ระบุกรอบเวลาในแต่ละขั นตอน

อย่างชัดเจน 
Y 

 

 ระบุผู ้รับผิดชอบในแต่ละ

ขั นตอนอย่างชัดเจน Y 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา D  แสดงการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 

(cascading) ระหว่างแผนการ

บริหารราชการแผ่นดิน 

แผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงและกลุ่มภารกิจ 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 

Y 

 

 แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม

ของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ ง

การมีส่วนร่วมของผู ้บริหารใน

ทุกระดับ 

Y 

 

L  แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการให้ดีขึ นจากเดิม 

 สามารถแสดงให้เห็นถึงการนํา

เรืองเหล่านี ไปใช้ปรับปรุง

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ 

o  ผลการประเมินจากผู ้ประเมิน

ภายนอกองค์การ 

o  ผลการประเมินจากผู ้ประเมิน

ภายในองค์การ  

Y 

 

I  กลยุทธ์หลักทีกําหนด ต้องแสดง

ให้เห็นถึงความสอดคล้องตามที

ระบุไว ้ในลักษณะสําคัญของ

องค์กร ปี 2551 ดังนี 

o  แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที

รองรับความท้าทายทีสําคัญของ

องค์กร ครอบคลุมทั งด้านพันธกิจ 

ด้านปฏิบัติการ ด้านทรัพยากร

บุคลากร 

o  แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที

ตอบสนองความต้องการของ

ผู ้ รับบริการ 

Y 

 

SP2 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ

คณะ (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการนําปัจจัย

A  มีกระบวนการรวบรวมข้อมูล 

ในแต่ละประเภทข้อมูลทีใช้อย่าง
Y 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

ทั งภายในและภายนอกทีสําคัญและ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที

เปลียนแปลงไป มาใช้ประกอบการ

วิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ พ ันธกิจ และค่านิยมหลักของ

สถาบัน ความต้องการของผู ้รับบริการ

และผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการ

ดําเนินงานทีผ่านมา กฎหมาย ระเบียบ 

โครงสร้างและจุดเน้นของสถาบัน และ

ความเสียงในด้านต่าง  ๆ

ชัดเจน 

 มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในแต่ละประเภทข้อมูลทีใช้อย่าง

ชัดเจน 

Y 

 

D  แสดงให้เห็นถึงปัจจัยภายในและ

ภายนอกทีนํามาใช้ประกอบการ

วางแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 

o  วิสัยทัศน์ พ ันธกิจ และค่านิยม

หลักของสถาบัน 

o  ความต้องการของผู ้รับบริการ

และผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

o  ความเสียงในด้านการเงิน 

สังคม และจริยธรรม 

o  กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้าง

และจุดเน้นของสถาบัน 

o  ปัจจัยอืน  ๆทีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานของสถาบัน 

Y 

 

 แสดงประเภทข้อมูลในแต่ละ

ปัจจัยภายในและภายนอกทีใช้

ประกอบการวางแผนฯ ได้อย่าง

ชัดเจน 

Y 

 

 สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและ

สารสนเทศทีเหมาะสม ได้แก่ 

o  ข ้อมูลทีนํามาใช้เป็นข้อมูล

ปัจจุบัน 

o  การรวบรวมข้อมูลต้องครอบคลุม

ทุกหน่วยงานทีเกียวข้อง 

o  แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ที

เหมาะสมกับประเภทข้อมูล 

Y 

 

L  แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลียน/

เพิมเติมปัจจัย (ประเภทข้อมูล) ที

นํามาใช้ประกอบการวางแผน  

Y 

 

SP3 คณะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง

A  มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยต้อง
Y 

 



 68

รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ

สถาบัน รวมทั ง มีการวางแผน

เตรียมการจัดสรรทรัพยากรอืนๆ เพือ

รองรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ 

ครอบคลุมในแต่ละด้าน ดังนี 

o  แผนการวางแผนและบริหาร

กําลังคน 

o  แผนพัฒนาบุคลากร 

o  แผนการบริหารทรัพยากร

บุคลากรทีมีทักษะหรือ

สมรรถนะสูง ในสายงานหลัก 

o  แผนการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

การสือสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพือนําไปปฏิบัต ิ

SP4 คณะต้องมีระบบการสือสาร เพือ

ถ่ายทอดนโยบายทิศทางการดําเนินงาน 

รวมถึงแผนปฏิบัติราชการ และ

เป้าหมายของสถาบันให้กับบุคลากรใน

ระดับต่างๆเพือให้มีการถ่ายทอดแผน

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างบรรลุผลตาม

เป้าหมายทีกําหนด 

A  สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการ

หรือช่องทางทีผู ้บริหารใช้ใน

การสือสารและสร้างความเข้าใจ

ในการปฏิบัติตามแผน ให้กับ

บุคลากร  

Y 

 

D  การสือสารและสร้างความเข้าใจ

ในการปฏิบัติตามแผน ต้อง

ครอบคลุมประเด็น 

o  การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กร

ไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

o  การปฏิบติัตามแผนงาน/โครงการ 

o  ตัวชี ว ัดของแต่ละแผนปฏิบัติการ 

o  บทบาทหน้าทีของบุคลากรต่อ

การบรรลุเป้าหมายองค์กร 

Y 

 

L  สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการ

หรือช่องทางทีบุคลากรใช้ในการ

แลกเปลียนเรียนรู้ แลกเปลียน

ประสบการณ์ในการทํางาน 

Y 

 

 แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในการ

แลกเปลียนวิธีการปฏิบัติทีดีใน

การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ

ภายในคณะ 

Y 

 

SP5 คณะต้องมีการถ่ายทอด (cascading) 

ตัวชี ว ัดและเป้าหมายระดับสถาบันลงสู่

A  มีการจัดทําแผนทียุทธศาสตร์ 

(strategy map) ระดับคณะ 
Y 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

ระดับภาควิชา/สาขาวิชา (ทุกภาควิชา/

สาขาวิชา) และระดับบุคคลอย่างน้อย 1 

ภาควิชา/สาขาวิชา รวมทั งมีการจัดทํา

ข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์

อักษรอย่างชัดเจน เพือให้สอดคล้องไป

ในทิศทางเดียวกันกับเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 

 มีกรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของภาควิชา/

สาขาวิชา (ทุกภาควิชา/สาขาวิชา) 

ทีแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอด

ตัวชี ว ัดและเป้าหมายลงสู่ระดับ

ภาควิชา/สาขาวิชา 

Y 

 

 มีกรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในระดับบุคคล 

(อย่างน้อย 1 ภาควิชา/สาขาวิชา) 

ทีแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอด

ตัวชี ว ัดและเป้าหมายลงสู่ระดับ

บุคคล 

Y 

 

 มีแนวทางการติดตามความก้าวหน้า

และรายงานผล 
Y 

 

 มีแผนการจัดระบบการถ่ายทอด

ตัวชี ว ัดและเป้าหมายระดับคณะ

สู่ระดับภาควิชา/สาขาวิชาและ

ระดับบุคคล (Gantt Chart) 

Y 

 

D  มีการจัดทําข้อตกลงในการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษรในทุกระดับทีมีการ

ถ่ายทอดตัวชี ว ัด 

Y 

 

 สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการ

หรือช่องทางทีใช้ในการสือสาร

ตัวชี ว ัดทีทําการถ่ายทอดลงสู่

ระดับภาควิชา/สาขาวิชาและ

ระดับบุคคล 

Y 

 

L  มีการจัดทําระบบรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน เพือติดตามผล

เป้าหมายความสําเร็จของการ

ดําเนินการ 

Y 

 

I  มีการเชือมโยงระหว่างผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานตาม

ข้อตกลงในการปฏิบัติงานกับ

ระบบแรงจูงใจ 

Y 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

SP6 คณะต้องมีระบบการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทําเป็น

รายงานผลการปฏิบัติราชการของ

ภาควิชา/สาขาวิชา และแสดงให้เห็นถึง

กระบวนการและผลทีเกิดขึ นจากการ

ปรับปรุงการดําเนินงานเพือบรรลุ

เป้าหมายทีกําหนด 

A  มีการจัดทํารายละเอียดของ

แผนงาน/โครงการ ซึงต้อง

ประกอบด้วย 

o  ระยะเวลาดําเนินการในแต่ละ

กิจกรรม 

o  ผู ้ รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน/

โครงการ 

o  การจัดสรรงบประมาณ และ

ทรัพยากรด้านอืน ๆ 

Y 

 

D  มีรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ของคณะ/สํานัก หรือรายงานการ

ประเมินตนเองทีมีสาระสําคัญ

ครอบคลุมแผนและผลการ

ปฏิบัติราชการ 

Y 

 

 มีรายงานการประชุมหรือบันทึก

การประชุมสภามหาวิทยาลัย

หรือคณะกรรมการทีเกียวข้อง 

Y 

 

 มีหลักฐานทีแสดงรายละเอียด

กระบวนการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา 

Y 

 

L  มีเอกสาร/หลักฐานอืนทีแสดงถึง

กระบวนการทํางานในการ

ปรับปรุงการดําเนินงานเพือ

บรรลุเป้าหมายทีกําหนดของ

สถาบัน/คณะ/สํานัก รวมทั ง 

หลักฐานอืนทียืนย ันผลสําเร็จ

จากการปรับปรุงการดําเนินงาน

ดังกล่าว 

Y 

 

SP7 คณะต้องมีการจัดทําแนวทางการ

บริหารความเสียงในระดับสถาบันที

ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการ

จัดทําแผนบริหารความเสียงในระดับ

ภาควิชา/สาขาวิชาได้โดยครอบคลุม

สาระสําคัญเรืองความเสียงด้านกลยุทธ์ 

A  หลักฐานทีแสดงถึงกระบวนการ

ดําเนินงานเพือวิเคราะห์ความ

เสียงในระดับสถาบันและระดับ

ภาควิชา/สาขาวิชา โดยเฉพาะ

การบริหารความเสียงในเรือง

เกียวกับนโยบายการกํากับดูแล

Y 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

ดา้นการดําเนินงาน ด้านธรรมาภิบาล 

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะทีดีทีคณะกรรมการประจํา

คณะกําหนด 

 ประกาศหรือคําสั ง แต่งตั ง

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

หรือการมอบหมายบุคคลหรือ

คณะบุคคลให้รับผิดชอบ

ดําเนินการในการวิเคราะห์และ

จัดทําแผนบริหารความเสียง 

Y 

 

D  รายงานผลการวิเคราะห์ความ

เสียงของภาควิชา/สาขาวิชาเพือ

นํามาจัดแผนบริหารความเสียง 

Y 

 

 แผนบริหารความเสียงของ

ภาควิชา/สาขาวิชา แผนการ

วิเคราะห์ความเสียง หรือ

แผนการวิเคราะห์ผลกระทบ 

หรือแผนอืนๆ ทีครอบคลุม

สาระสําคัญตามคําอธิบายข้างต้น 

ซึงได้รับความเห็นชอบหรือผ่าน

การพิจารณาจากผู ้ มีอํานาจ 

Y 

 

 มีการนําแผนบริหารความเสียง

ในแต่ละด้านทีกําหนดไปปฏิบัติ 
Y 

 

 สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการ

หรือช่องทางทีใช้ในการสือสาร

การนําแผนบริหารความเสียงไป

ปฏิบัติ 

Y 

 

L  มีการสรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเสียง และ

นําเสนอผู ้บริหารไตรมาสละ  

1 ครั ง อย่างน้อย 2 ไตรมาส 

Y 

 

 มีการจัดทํารายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสียง เมือสินปีงบประมาณ  

Y 
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หมวด 3  การให้ความสําคัญกับนิสิต นักศึกษา และผู้ทีเกียวข้อง 

รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

ความรู้ เกียวกับนิสิต นักศึกษา และผู ้ทีเกียวข้อง 

CS1 คณะต้องมีการกําหนดกลุ่มนิสิต 

นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้องตามพันธกิจ 

เพือให้ตอบสนองความต้องการของ

นิสิต นักศึกษาและผู ้ ทีเกียวข้องที

ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

A มีการกําหนดกลุ่มนิสิต นักศึกษา และ

ผู ้ ทีเกียวข้องตามพันธกิจทีกําหนดไว้ 
 

 

I การกําหนดกลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า

สามารถตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้อง

ทีครอบคลุมทุกกลุ่ม 

 

 

CS2 คณะมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้

ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู ้

ทีเกียวข้องเพือนํามาใช้ในการปรับปรุง

และเสนอรูปแบบการบริการต่างๆ โดย

แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่าง

ทางการสือสารดังกล่าว 

A คณะมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้

ความต้องการของนิสิต นักศึกษา 

และผู ้ทีเกียวข้องและแสดงให้เห็น

ถึงประสิทธิภาพของช่องทางการ

สือสารดังกล่าว 

 

 

D/I คณะนําข้อมูลทีได้จากช่องทางต่าง  ๆ

มาปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ น 1 

กระบวนงาน หรือ 1 โครงการ 

 

 

การสร้างความสัมพันธ์กับนิสิต นักศึกษา และผู ้ทีเกียวข้อง 

CS3 คณะมีการกําหนดผู ้ รับผิดชอบทีชัดเจน

ในการรวบรวมข้อร้องเรียน/

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชย ของ

นิสิต นักศึกษา และผู ้ทีเกียวข้อง รวมทั ง

มีการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/

ข้อคิดเห็น/คําชมเชย เพือให้มั นใจว่า

สามารถตอบสนองต่อนิสิต นักศึกษา 

และผู ้ทีเกียวข้องไดอ้ย่างทันท่วงที และ

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ

หรือการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 

A/

D 

คณะมีการระบุชือผูรั้บผิดชอบ/หรือ

กลุ่มงานทีเป็นผูรั้บผิดชอบไว้มากกว่า 

80% ของงานในกลุ่มงานต่างๆ 

 

 

L  มีการทบทวนระบบการจัดการ

ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/

ข้อคิดเห็น/คําชมเชย เพือให้

มั นใจว่าสามารถตอบสนองต่อ

นิสิต นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้อง

ได้อย่างทันท่วงที 

 คณะสามารถระบุตัวอย่างงานทีนํา

ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ 

คําชมเชย จากการรับฟังใน

ช่องทางต่างๆ มาปรับปรุงคุณภาพ

การให้บริการหรือปฏิบัติงาน 

 

 

CS4 คณะมีการสร้างเครือข่าย และจัด

กิจกรรมเพือสร้างความสัมพันธ์กับ

นิสิต นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้อง 

A  คณะมีข้อมูลของนิสิต นักศึกษา และ

ผู ้ ทีเกียวข้อง รวมทั งช่องทางการ

ติดต่อกับนิสิต นักศึกษาและผู ้ที

เกียวข้องอย่างน้อย 2 ช่องทาง 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

D/ 

I 

มีกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับ

กลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้อง 
 

 

CS5 คณะต้องเปิดโอการให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วม ตามระดับการมีส่วนร่วม 

คือการให้ข ้อมูล ปรึกษาหารือร่วมกัน 

การให้เข ้ามาเกียวข้อง การร่วมมือกัน 

และการเสริมอํานาจประชาชน ผ่าน

กิจกรรมต่างๆ อย่างสมํ าเสมอ รวมทั ง

ให้ข ้อเสนอแนะ และร่วมติดตาม

ประเมินผลการบริหารจัดการของคณะ 

A คณะสามารถแสดงระบบ วิธีการ 

หรือกลไกทีเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม 

 

 

D  คณะสามารถให้ตัวอย่างกิจกรรม 

โครงการ เวที วาระต่างๆในการแสดง

ความคิดเห็นจากภาคประชาชน 

 

 

L/ 

I 

คณะจัดวิธีการ และช่องทางใหแ้ก่

ประชาชนได้เข ้ามามีส่วนร่วมในการ

ติดตามประเมินผลหรือตรวจสอบการ

บริหารจัดการของส่วนราชการ 

 

 

CS6 คณะมีการว ัดความพึงพอใจของนิสิต 

นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้องในแต่ละ

กลุ่มตามทีได้กําหนดไว้  เพือนําผลไป

ปรับปรุงการให้บริการและการ

ดําเนินงานของคณะ 

A/ 

I 

หลักฐานการว ัดความพึงพอใจของ

นิสิต นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้อง 

และผลทีได ้

 

 

D/ 

L 

แสดงให้เห็นว่าได้นําผลไปปรับปรุง

การให้บริการและการดําเนินงาน

ของสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

CS7 คณะมีการว ัดความไม่พึงพอใจของ

นิสิต นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้องในแต่

ละกลุ่มตามทีได้กําหนดไว้  เพือนําผล

ไปปรับปรุงการให้บริการและการ

ดําเนินงานของคณะ 

A/ 

I 

หลักฐานการว ัดความไม่พึงพอใจ

ของ นิสิต นักศึกษา และผู ้ ที

เกียวข้องและผลทีได้รับ 

 

 

D/ 

L 

แสดงให้เห็นว่าได้นําผลไปปรับปรุง

การให้บริการและการดําเนินงาน

ของสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

CS8 คณะต้องกําหนดมาตรฐาน คู่มือ 

แนวทาง การปฏิบัติของบุคลากรใน

การให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของ

งานบริการในแต่ละงาน  โดยมีการ

จัดทําแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อ

ราชการโดยประกาศให้ผู ้  นิสิต นักศึกษา 

และผู ้ ทีเกียวข้องทราบ เพือให้เกิดความพึง

พอใจในการรับบริการ 

A/

D/ 

I 

ตัวอย่างมาตรฐานหรือวิธีการ

ให้บริการทีได้จัดทําไว ้ รวมทั งมีการ

จัดทําและประกาศให้ประชาชนได้

ทราบแผนภูมิ หรือคู่มือการติดต่อ

ราชการทีระบุระยะเวลาการ

ให้บริการทีชัดเจน ในภารกิจหลัก

ของคณะ 
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หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

IT1 คณะต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการ รวมทั งผลการ

ดําเนินงานของตัวชี ว ัดตาม 

คํารับรองการปฏิบัติราชการที

ครอบคลุมถูกต้อง และทันสมัย 

A  แสดงระบบฐานข้อมูลผลการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั ง

ผลการดําเนินงานของตัวชี ว ัดตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปี 2552 และข้อมูลย ้อนหลัง

อย่างน้อย 3 ปี (พ.ศ. 2549 – 2551) 

Y 

 

 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผลการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

หรือแผนปฏิบัติราชการทีคณะ

จัดให้มีการเผยแพร่ในระบบ

ฐานข้อมูลโดยกําหนดให้มี URL 

หรือการกําหนดสิทธิให้สามารถ

เข้าไปตรวจสอบได้โดยระบุชือ 

และ password เพือให้ตรวจสอบ

ความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล 

และมีช่องทางในการให้ค ําแนะนํา

เพือการพัฒนาได้จากส่วนกลาง 

Y 

 

 Flowchart หรือ คู่มือการกําหนด

สิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบ

ฐานข้อมูลทีสถาบันกําหนด โดย

ให้แสดงข้อมูลในระบบ

อิเล็คทรอนิคส์ ทีให้สามารถ

ตรวจสอบได้จากส่วนกลาง 

Y 

 

IT2 คณะพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบ

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตาม

รูปแบบมาตรฐานกลางทีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

กําหนดทงั 5 ฐานข้อมูล 

A  ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้าน

นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 

การเงินอุดมศึกษาและระบบ

ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิต ทีสถาบันอุดมศึกษาได้

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.) ซึงเป็น

ข้อมูลทีสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน 

ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง

ทีกําหนด และสามารถนําไปใช้ได ้

Y 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

IT3 คณะกําหนดกระบวนงานทีสร้างคุณค่า 

และจัดทําฐานข้อมูลเพือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามกระบวนงานทีสร้าง

คุณค่าอย่างน้อย 1 กระบวนงาน 

A  แสดงระบบฐานข้อมูลเพือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กระบวนการทีสร้างคุณค่า  

อย่างน้อย 1 กระบวนการ 

Y 

 

 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเพือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

กระบวนงานทีสร้างคุณค่าที

สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการ

เผยแพร่ในระบบฐานข้อมูล  

โดยกําหนดให้มี URL หรือการ

กําหนดสิทธิให้สามารถเข้าไป

ตรวจสอบได้ โดยระบุชือ และ 

password เพือให้ตรวจสอบ

ความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล 

ละมีช่องทางในการให้ค ําแนะนํา

เพือการพัฒนาได้ จากส่วนกลาง 

Y 

 

การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู ้

IT4 คณะต้องจัดส่งข้อมูลรายบุคคลด้าน

นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน

อุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูล

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รวมทั ง 

รายชือเว็บไซต์ทีเผยแพร่รายงายข้อมูล

ทีเกียวข้อง พร้อมรายชือคณะทํางาน

ผู ้ รับผิดชอบจัดทําข้อมูล ช่องทางการ

ติดต่อสือสาร ให้มหาวิทยาลัยภายใน

เวลาทีกําหนด 

A  วันที/เวลา ทีสถาบันอุดมศึกษา

ได้ป้อนข้อมูลเข้าระบบ

ฐานข้อมูลของ สกอ. 

Y 

 

 การตรวจสอบข้อมูลตาม URL 

ของเว็บไซต์ทีสถาบันอุดมศึกษา

แจ้งมาย ัง สกอ. ว่าเป็นช่องทาง

การเผยแพร่รายงานข้อมูลที

เกียวข้อง รายชือคณะทํางานและ

ช่องทางการติดต่อสือสาร 

Y 

 

IT5 คณะต้องมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือให้นิสิต นักศึกษา และ

ผู ้ ทีเกียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างเหมาะสม ในด้าน

นักศึกษา บุคลากร หลักสูตรภาวะการ

มีงานทําของบัณฑิต และข้อมูลอืน  ๆ

A/

D 

 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ

เครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ทีคณะจัดให้

มีการเผยแพร่ข้อมูลได้สอดคล้องตาม

ความต้องการของผู ้ รับบริการ ผู ้ มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ผู ้บริการ ผู ้ปฏิบัติ 

และสาธารณชน โดยกําหนดให้มี 

URL หรือการกําหนดสิทธิให้

สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ โดยระบุ

ชือและ password เพือให้ตรวจสอบ

ความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล 

Y 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

และมีช่องทางในการให้ค ําแนะนํา

เพือการพัฒนาได้ จากส่วนกลาง 

IT6 คณะต้องมีระบบการติดตามเฝ้าระว ัง

และเตือนภัย (Warning System) 

เกียวกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นใน

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

หรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ 

A  ระบบการติดตามเฝ้าระว ังและเตือน

ภัย (Warning System) ทีคณะจัดทํา

ขึ นและใช้ในการกํากับติดตามความ 

ก้าวหน้าและการเปลียนแปลงการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

หรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญที

สามารถรายงานต่อผู ้ รับผิดชอบ ผู ้

กํากับตัวชี ว ัด หรือผู ้ มีอํานาจ ทั งนี  

อาจรายงานในรูปแบบของเอกสาร 

หรือเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ได ้

Y 

 

 แสดงข้อมูลความถี และความ

เสียหายของภัยทีเคยเกิดขึ น 
Y 

 

D  แสดงการรายงานหรือนําเสนอ

ข้อมูลให้ผู ้บริหารผ่านระบบ

สารสนเทศสําหรับผู ้บริหาร

(Executive Information System 

:EIS) หรือระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์(Geographic 

Information System : GIS) 

Y 

 

 บันทึกคําสั ง ความเห็น หรือการ

ตอบกลับ ทางเอกสารหรือเอกสาร

อิเล็กทรอนิคส์ ทีแสดงให้เห็นว่า 

มีการนําข้อมูลจากการติดตาม เฝ้า

ระว ังและเตือนภัยใช้ประโยชน์เพือ

การดําเนินการของผู ้ เกียวข้องได้ 

Y 

 

L  แสดงรายละเอียดการปรับปรุง

ระบบการติดตาม เฝ้าระว ัง และ

เตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ นกว่าเดิมทีเคยมีอยู ่

Y 

 

IT7 คณะต้องจัดทําแผนการจัดการความรู้ 

และนําแผนไปปฏิบัติ 

A  แสดงแผนการจัดการความรู้ 

อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ตาม

แนวทางทีกําหนดและได้รับ

ความเห็นชอบแล้ว 

Y 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

D  รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 

โดยดําเนิน กิจกรรมตามแผนการ

จัดการความรู้ ได้สําเร็จครบถ้วน

ทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการ

ทีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได ้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ในทุกกิจกรรม

แลกเปลียนเรียนรู้ทีระบุไว ้

Y 

 

 

 

หมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

การสร้างบรรยากาศการทํางาน ความผาสุก และความพึงพอใจแก่บุคลากร เพือก่อให้เกิดความผูกพันต่อคณะ 

HR1 คณะมีการจัดระบบบริหารงานบุคคล 

(Human Resource Management) ซึ ง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ

เพือให้เกิดความร่วมมือ ความคล่องตัว

และการกระจายอํานาจการตัดสินใจ

และความผูกพันต่อสถาบัน 

A มีระบบการบริหารงานบุคคลทีเป็น

ทางการหรือไม่เป็นทางการทีแสดง

ให้เห็นถึงความร่วมมือ ความคล่องตัว 

และการกระจายอํานาจการตัดสินใจ 

Y 

 

D มีการมอบหมายให้บุคคลากรปฏิบัติงาน

ตามโครงสร้างระบบงานทั งรูปแบบที

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

Y 

 

L มีการทบทวนการจัดระบบบริหารงาน

บุคคลบางกระบวนการให้สอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ 

Y 

 

HR2 คณะต้องกําหนดปัจจัยทีมีผลต่อความ

ผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร 

รวมทั งต้องมีการวิเคราะห์และ

ปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวให้มีความ

เหมาะสม เพือสร้างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อ

คณะ 

A  มีกระบวนการกําหนดปัจจัยทีมี

ผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ

ของบุคลากร ประกอบด้วย 

ปัจจัยทีสร้างแรงจูงใจ และปัจจัย

ทีสร้างบรรยากาศในการทํางาน 

Y 

 

 มีการจัดลําดับความสําคัญของ

ปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก ความ

พึงพอใจของบุคลากร 

Y 

 

 มีแผนการสร้างความผาสุก และ

ความพึงพอใจของบุคลากร ที

สอดคล้องกับปัจจัยทีกําหนด 

Y 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

D มีการดําเนินการตามแผนการสร้าง

ความผาสุกและความพึงพอใจ 
Y 

 

L มีระบบการประเมินความผาสุก ความ

พึงพอใจและการสร้างแรงจูงใจของ

บุคลากร เช่น การสํารวจความพึงพอใจ 

การกําหนดตัวชี ว ัด 

Y 

 

HR3 คณะต้องมีระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทีมีประสิทธิผล 

และเป็นธรรม รวมทั งมีการแจ้งผลการ

ประเมินให้บุคลากรทราบ เพือ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ น 

A  มีระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทั วทั ง

องค์กร 

Y 

 

D  บุคลากรทั วทั งองค์กรได้รับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
Y 

 

 มีการแจ้งผลการปฏิบัติงาน

ให้กับบุคลากร 
Y 

 

I  มีการจัดสรรแรงจูงใจทีเชือมโยง

กับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

Y 

 

การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู ้นํา 

HR4 คณะต้องส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้

ความเข้าใจในกระบวนการสอนทีเน้น

ผู ้ เรียนเป็นสําคัญ 

A  มีแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์

ประจําส่วนใหญ่มีความรู้ ความ

เข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัด

การศึกษาและหลักสูตรการศึกษา 

Y 

 

 มีแนวทาง/มาตรการให้อาจารย์

ประจําส่วนใหญ่ดําเนินการ

วิเคราะห์ศักยภาพของผู ้ เรียน

และเข้าใจผู ้ เรียน 

Y 

 

D  อาจารย์ประจําส่วนใหญ่มีความรู้ 

ความเข้าใจทีจะดําเนินการตาม

แนวทางทีกําหนด 

Y 

 

 มีการสํารวจหรือประเมิน

ประสิทธิภาพการสอนทีเน้น

ผู ้ เรียนเป็นสําคัญของอาจารย์

ประจําของสถาบัน 

Y 

 

L  อาจารย์ประจําส่วนใหญ่มีการนํา

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู ้ เรียน

มาปรับปรุงแผนการสอนให้มี

ความเหมาะสม 

Y 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

 สถาบันฯ นําข้อมูลผลการสํารวจ

หรือประเมินประสิทธิภาพการ

สอนมาดําเนินการสนับสนุนให้

อาจารย์ประจําส่วนใหญ่มีความ 

สามารถในการใช้เทคโนโลยีใน

การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง

และผู ้ เรียน 

Y 

 

 สถาบันฯมีการวิเคราะห์และ

ประเมินกระบวนการสอนทีเน้น

ผู ้ เรียนเป็นสําคัญเพือสรุปผลการ

ดําเนินการโดยรวมของสถาบันฯ 

Y 

 

I มีการประเมินประสิทธิภาพการสอน

ทีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ทีจัด

ให้ผู ้ เรียน 

Y 

 

HR5 คณะต้องส่งเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มีการ

วางแผนป้องกันการกระทําผิด

จรรยาบรรณฯ มีมาตรการกํากับดูแล

และดําเนินการกับผู ้ไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณฯ รวมทั ง มีแนวทางการให้

รางว ัลผู ้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ทีเป็นแบบอย่างได ้

A  มีระบบกลไกในการกํากับดูแล

และส่งเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์

Y 

 

 มีมาตรการ/การวางแผนป้องกัน

การกระทําผิดจรรยาบรรณ 
Y 

 

 มีมาตรการการกํากับดูแลผู ้ไม่

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ 
Y 

 

D  มีช่องทางการติดต่อสือสาร เพือ

รับข้อมูลป้อนกลับ/ความคิดเห็น/

ข้อร้องเรียนทีมีต่อคณาจารย์ของ

สถาบันในเรืองจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์จากนิสิต 

นักศึกษา หรือผู ้ ทีเกียวข้อง 

Y 

 

 มีแนวทางการให้รางว ัลผู ้ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพทีเป็น

แบบอย่าง 

Y 

 

L มีระบบการติดตามความก้าวหน้า

และมีการประเมินประสิทธิผลการ

ดําเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย ์

Y 

 

HR6 คณะต้องดําเนินการตามแผนกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคลทีกําหนด

A  มีแผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2552 
Y 

 



 80

รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

ไว ้ใน SP3 ไปปฏิบัติเพือให้มีขีด

สมรรถนะทีเหมาะสมสามารถ

ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ 

 มีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 

Y 

 

 มีแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของ

บุคลากร หรอแผนพัฒนา

บุคลากร ประจําปี 2552 

Y 

 

D  มีรายงานผลกสนดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

Y 

 

L มีการสํารวจความพึงพอใจของ

บุคลากรทีมีต่อการพัฒนาบุคลากร 
Y 

 

I การดําเนินการพัฒนาบุคลากรมี

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

บุคลากร 

Y 

 

HR7 คณะมีแผนการสร้างความก้าวหน้าใน

สายงานให้แก่บุคลากร เพือสร้างขว ัญ

และกําลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ

บุคลากร 

A มีแผนการสร้างความก้าวหน้าของ

บุคลากร 
Y 

 

D มีการดําเนินการตามแผนการสร้าง

ความก้าวหน้าของบุคลากร 
Y 

 

L มีการประเมินผลการดําเนินการตาม

แผนการสร้างความก้าวหน้าของ

บุคลากร 

Y 
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หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 

รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

การออกแบบกระบวนการ 

PM1 คณะต้องกําหนดกระบวนการทีสร้าง

คุณค่าจากยุทธศาสตร์พันธกิจ และ

ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู ้

ทีเกียวข้อง เพือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ

คณะ 

A แสดงวิธีการกําหนดกระบวนการที

สร้างคุณค่าซึงอย่างน้อยได้พิจารณาจาก 

 ยุทธศาสตร์ 

 พันธกิจ 

 ความต้องการของนิสิต นักศึกษา 

และผู ้ทีเกียวข้อง 

Y 

 

PM2 คณะต้องจัดทําข้อกําหนดทีสําคัญของ

กระบวนการทีสร้างคุณค่าจากความ

ต้องการของของนิสิต นักศึกษา และผู ้

ทีเกียวข้อง ข้อกําหนดด้านกฎหมาย  

และข้อกําหนดทีสําคัญทีช่วยว ัดผลการ

ดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการ

ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความ

คุ ้มค่า 

A มีการจัดทําข้อกําหนดทีสําคัญของ

กระบวนการทีสร้างคุณค่าซึงอย่าง

น้อยได้พิจารณาจาก 

o  ความต้องการของของนิสิต 

นักศึกษา และผู ้ ทีเกียวข้อง 

o  ข ้อกําหนดด้านกฎหมาย 

o  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

o  ความคุ ้มค่าและการลดต้นทุน  

Y 

 

D การนําข้อกําหนดของกระบวนการ

ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกําหนด

ตัวชี ว ัดของกระบวนการทีสร้าง

คุณค่า 

Y 

 

L มีการติดตามผลของตัวชี ว ัดของ

กระบวนการ เพือนํามาปรับปรุง

กระบวนการ 

Y 

 

PM3 คณะต้องออกแบบกระบวนการจาก

ข้อกําหนดทีสําคัญใน PM 2 และนํา

ปัจจัยทีเกียวข้องทีสําคัญ มา

ประกอบการออกแบบกระบวนการ 

เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอย่าง

ต่อเนือง 

A  แสดงข้อกําหนดทีสําคัญของ

กระบวนการทีสร้างคุณค่าและ

ชี ให้เห็นว่านํามาออกแบบ

กระบวนการเพือให้บรรลุ

ข้อกําหนดทีสําคัญอย่างไร 

Y 

 

 การออกแบบกระบวนการที

สร้างคุณค่าได้นําปัจจัยทีสําคัญ

มาใช้ประกอบ อย่างน้อย 2 ปัจจัย

ต่อไปนี 

o  องค์ความรู้และเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ทีเปลียนแปลงไป 

Y 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

o  ข ั นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

o  การควบคุมค่าใช้จ่าย   

o  ปัจจัยเรืองประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

D มีการสือสารสร้างความเข้าใจให้กับ

ผู ้ ทีเกียวข้องเกียวกับการออกแบบ

กระบวนการและการนําไปปฏิบัติ 

Y 

 

L มีการตรวจสอบกระบวนการทีสร้าง

คุณค่าเพือวิเคราะห์หาจุดทีควร

ปรับปรุง โดยการศึกษาวิเคราะห์

กระบวนการ หรือ การแลกเปลียน

เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันของ

ผู ้ปฏิบัติงาน 

Y 

 

PM4 คณะต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน

ต่างๆ ทีอาจเกิดขึ นและมีผลกระทบต่อ

การจัดการกระบวนการ เพือให้สถาบัน

จะสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนือง 

A แสดงแผนสํารองฉุกเฉิน เพือป้องกนั

ผลกระทบกับการจัดการกระบวนการ

ในกรณีทีเกิดภาวะฉุกเฉิน 

Y 

 

D สือสารให้ผู ้ ทีเกียวข้องในแผนสํารอง

ฉุกเฉินรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ 
Y 

 

L มีการทบทวนเพือปรับปรุงแผนสํารอง

ฉุกเฉินให้เหมาะสมทันสมัยอยู่เสมอ  
Y 

 

I แสดงให้เห็นความเชือมโยงของระบบ

รองรับภาวะฉุกเฉินต่อการดําเนินการ

ตามพันธกิจหลักของสถาบันว่าจะ

สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนือง 

Y 

 

การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ 

PM5 คณะต้องกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ของกระบวนการทีสร้าง

คุณค่า และกระบวนการสนับสนุน 

โดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการ

ปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรนําไป

ปฏิบัติ เพือให้บรรลุผลตามข้อกําหนด

ทีสําคัญ 

A  แสดงรายชือกระบวนการทีสร้าง

คุณค่าและกระบวนการสนับสนุน

ทีผ่านความเห็นชอบจากผู ้บริหาร 

Y 

 

 คัดเลือกกระบวนการทีสร้าง

คุณค่าไม่น้อยกว่า 50% และ

กระบวนการสนับสนุนไม่น้อย

กว่า 50% มาจัดทํามาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

Y 

 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง

น้อยควรประกอบด้วย Work  

Flow และมาตรฐานคุณภาพงาน 

Y 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ 
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที

ครบถ้วน 

ดําเนินการ

ครบถ้วน 

(Y/N) 

หมายเหตุ 

D แสดงวิธีการทีสถาบันนํามาตรฐาน

การปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ โดย

การเผยแพร่มาตรฐาน การจัดทําคู่มือ

การปฏิบัติงาน การมีระบบติดตาม

มาตรฐานงานเพือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานทีกําหนด 

Y 

 

L มีการแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์

การทํางานเพือการปรับปรุงกระบวนการ 
Y 

 

I  มีการพัฒนาบุคลากรเพือเพิมพูน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หรือ 

 มีระบบต่าง ๆ ทีสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม

ข้อกําหนดของกระบวนการ 

Y 

 

PM6 คณะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการที

สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 

เพือให้ผลการดําเนินการดีขึ นและ

ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การ

ทํางานซํ า และความสูญเสียจากผลการ

ดําเนินการ 

A  • แนวทาง/ วิธีการทีแสดงให้

เห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการ 
Y 

 

 แนวทาง/วิธีการในการป้องกัน

ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การ

ทํางานซํ า และลดการสูญเสีย 

เช่นการบริหารความเสียงของ

กระบวนการ 

Y 

 

D  วิธีการสือสารมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานให้บุคลากรเกียวข้อง

ทราบ เช่น การประชุม บันทึก

เวียน website 

 กิจกรรม/ โครงการในการ

ปรับปรุงกระบวนการ (ยกตัวอย่าง

กระบวนการทีได้ปรับปรุง) 

Y 

 

L  หลักฐานการทบทวนกระบวนการ   

เช่น  การประชุมคณะทํางาน 

การจัดกิจกรรมแลกเปลียน

เรียนรู้เกียวกับการทบทวน

กระบวนการ 

Y 

 

 



ส่วนที 6 

แผนพัฒนาองค์การประจําปีการศึกษา 2551 
 

ชือหน่วยงาน  กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี โอกาสในการปรับปรุง: 1) สรุปผลการติดตาม และประเมินผลงานของ

อธิการบดี กุมภาพันธ-์กันยายน 2550 ชือแผนพัฒนา

องค์การ: 

การนําผลการติดตาม และประเมินผล

งานของอธิการบดี กุมภาพันธ์-กันยายน 

2550 เป็นข้อมูลการวางแผนพัฒนา

องค์กร 

รายละเอียดโดยย่อ: 

        ในปี งบประมาณ 2551 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้

จัดทําแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในภาพรวมของ

สํานักงานอธิการบดี ทําให้การวิเคราะห์ และประเมินผลไม่ได้ชี

ชัดถึงแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม สําหรับกองกลาง ทํา

ให้ไม่ได้นําเอาผลการประเมินคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

ให้เกิดผลดี   ดังนันเพือให้การจัดทําแผนพัฒนาองค์กร มี

แนวทางสอดคล้องกับนโยบาย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดีจึงได้นําผลสรุปการติดตาม และ

ประเมินผลงานของอธิการบดี กุมภาพันธ์-กันยายน 2550 เป็น

วัตถุประสงค:์ 1) เพือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือง 

2) เพือให้มีการนําเอาผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงานให้เกิดผลดี 

ตัวชีวัดหลักของแผนงาน:  ระดับความสําเร็จของการนําผลการติดตาม และ

ประเมินผลงานของอธิการบดี กุมภาพันธ์-กันยายน 

2550ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง  

ผู้ร ับผิดชอบหลัก: กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

ระยะเวลาดําเนินการ:  ปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2552 
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ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาองค์กรได้แก่  

1. บทที 3 สรุปผลการติดตาม และประเมินผลงานของ

อธิการบดี กุมภาพันธ์-กันยายน 2550 

 

วันทีจัดทํา:   

 

 

 

ทีมา ที โอกาสในการปรับปรุง 

1) ผลการติดตาม และประเมินผล

งานของอธิการบดี กุมภาพันธ์-

กันยายน 2550 

 

1 
4.7 มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายทีเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริม

ทักษะการใช้ภาษาทีเน้นการสือสารฯ 

2 
4.8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเน้นการสร้างจิตสํานึกต่อสังคมให้มากขึนและ

หลากหลายกว่าเดิม 

3 
4.12 ควรมีการเพิมบริเวณแหล่งเรียนรู้ในระบบ Online ให้มากขึน  ปรับปรุงระบบIT  ให้ทันสมัยและเข้าใจง่าย  และไม่เกิด

ความเหลือมลําในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 

4 
4.13 ควรสนับสนุน/ส่งเสริม หรือสร้างความเข้าใจกับนักวิจัย ได้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการวิจัยทีมีผลกระทบต่อคน

ในชุมชนนัน ๆ และการวางระบบเพือการตรวจสอบถึงสภาพการดําเนินงานวิจัยทีเกิดขึนในสภาพจริงของชุมชนอย่างต่อเนือง 
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ทีมา ที โอกาสในการปรับปรุง 

5 
4.15 ส่งเสริมให้มีการจัดการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัยก่อน เพือกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใน

การคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและอาจารย์ 

6 
4.20 ควรมกีารบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในระหว่างคณะมากขึน โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมหรือ

เจ้าภาพหลัก 

7 

4.32 ระบบการจัดการสารสนเทศควรเพิมประสิทธิภาพให้มากขึน ต้องพัฒนาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และสามารถเชือมโยง

กันได้ เพือนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที ข้อมูลต่าง ๆ ยังรายงานเป็นเอกสาร น่าจะเป็นรายงาน Eletronic ทีเป็นระบบของ

ส่วนกลาง 

8 
4.33 ควรมีแผนแม่บทการจราจร/การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีชัดเจนและเป็นไปได้อย่างเร่งด่วนเพือให้ทันต่อการเปลียนแปลง

หรือป ั ญหาทีเกิดขึน 

9 4.36 ควรมีการศึกษา  สํารวจ  ติดตามถึงสาเหตุทีนักศึกษามีการข้องเกียวกับแหล่งอบายมุขต่าง ๆ ซึงมีแนวโน้มสูงขึน 

10 
4.38 ควรปรับปรุงรูปแบบและมาตรการของหน่วยรักษาความปลอดภัยเพือส่งเสริมใหม่เกิดการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์ส ินอย่างทั วถึง 
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โอกาสในการปรับปรุง/กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา 

เริม 

ต้น 

สิน 

สุด 

ปีงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ ดัชนี

ความก้าวหน้า 

ผู้ร ับ 

ผิดชอบ 
งปม. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผลการติดตาม และประเมินผลงาน

ของอธิการบดี กุมภาพันธ-์

กันยายน 2550 

                  

1 4.7 มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย

ทีเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรมใน

การพัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ เช่น การจัด

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้

ภาษาทีเน้นการสือสารฯ 

                  

1.1 การจัดทําจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ 

Kalapapruek Today (KKU News 

Letter) 12 

เดือน 
ต.ค. ก.ย. 

            มีเอกสาร

ประชาสัมพนัธ์

ภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เดือนละ 

1 ฉบับ 

งาน

ประชาสัมพันธ ์
408,000 

1.1.1 จัดทําโครงการ และขออนุมัติ

งบประมาณ 
   

               

1.1.2  เรียบเรียงข่าวภาษาไทย เสนอขอ

ความเห็นชอบ 
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โอกาสในการปรับปรุง/กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา 

เริม 

ต้น 

สิน 

สุด 

ปีงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ ดัชนี

ความก้าวหน้า 

ผู้ร ับ 

ผิดชอบ 
งปม. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.1.3 แปลเนือหาข่าวภาษาอังกฤษและ

เสนอตรวจสอบ 
   

               

1.1.4 ส่งพิมพ ์                   

1.1.4  เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย                   
1.2 เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ 

www.kku.ac.th/eng 

12 

เดือน 
ต.ค. ก.ย. 

            มีเว็บไซต์ภาษา 

อังกฤษเผยแพร่

ผลงานและ

ประชาสัมพันธ์

ก ิจกรรม 

 

งาน

ประชาสัมพันธ ์
 

1.2.1 ประมวลข่าวภาษาไทยสําหรับ

แปลเป็นภาษาอังกฤษ  และเสนอขอ

ความเห็นชอบ 

   

               

1.2.2 แปลข่าวภาษาอังกฤษ และเสนอ

ตรวจสอบ 
   

               

1.2.3 เผยแพร่ข่าว กิจกรรมทางเว็บไซต์

ภาษาอังกฤษ 
   

               

1.2.4 ประเมินผลจากข้อมูลย ้อนกลับ

ของผู ้ เข ้าชม 
   

               

2 4.8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัด
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โอกาสในการปรับปรุง/กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา 

เริม 

ต้น 

สิน 

สุด 

ปีงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ ดัชนี

ความก้าวหน้า 

ผู้ร ับ 

ผิดชอบ 
งปม. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมทีเน้นการสร้างจิตสํานึก

ต่อสังคมให้มากขึนและ

หลากหลายกว่าเดิม 

2.1 โครงการนักศึกษา TSI 
1 

เดือน 
ม.ีค. ม.ีค.             นักศึกษาทีเข้า

ร่วมโครงการ 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 

107,340 

2.2 โครงการกวดขันวินัยนักศึกษาด้าน

การจราจร ของนักศึกษาและบุคลากร 

12 

เดือน 
ต.ค. ก.ย. 

            สถิติการ

ตรวจจับและ

ตรวจเตือน

นักศึกษาและ

บุคลากรที

กระทําผิดวินัย 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 
110,600 

2.3 โครงการชุดสนับสนุนป้ องกัน

อุบัติเหตุซําซ้อน 4 

เดือน 
ม.ิย. ก.ย. 

            จํานวนครั งของ

การออกร่วม

ตรวจสอบทีเกิด

เหตุอุบ ัติเหตุ 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 
16,700 

2.4 โครงการอบรมวินัยด้านการจราจร 

4 

เดือน 
ม.ิย. ก.ย. 

            จํานวนนักศึกษา

ทีกระทําผิดวินัย

นักศึกษาและ

เข้าอบรมด้าน

วินัยจราจร 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 

25,000 

2.5 โครงการฝึกอบรมขับขีปลอดภัยและ

จัดทําใบอนุญาตขับขี 

1 

เดือน 
ก.ค. ก.ค.             จํานวนผู้เข้า

อบรม 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 
 

2.6 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาค

นักศึกษา   
12 

เดือน 
ต.ค. ก.ย. 

            มีผู้แทนทุกคณะ

วิชาร่วมทํางาน

งาน

ประชาสัมพันธ ์
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โอกาสในการปรับปรุง/กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา 

เริม 

ต้น 

สิน 

สุด 

ปีงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ ดัชนี

ความก้าวหน้า 

ผู้ร ับ 

ผิดชอบ 
งปม. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประชาสัมพันธ์

ในลักษณะ

เครือข่าย 
2.6.1  เสนอแนวคิดเพือขอความ

เห็นชอบ 
   

               

2.6.2 ประชุมทําความเข้าใจ และสร้าง

การมีส่วนร่วม 
   

               

2.6.3 อบรมทักษะการเป็นนัก

ประชาสัมพันธ ์
   

               

2.6.4 สัมมนาร่วมเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ มข. 
   

               

2.7 การพัฒนาผู้ประกาศและพิธีกร 

KKU  Channel 
12 

เดือน 
ต.ค. ก.ย. 

            พัฒนานักศึกษา 

บุคลากร 40 คน

เพือเป็นพิธีกร 

งาน

ประชาสัมพันธ ์ 25,000 

2.7.1 จัดทําโครงการอบรมพัฒนาผู ้

ประกาศและพิธีกร 
   

               

2.7.2 จัดอบรมพัฒนาผู ้ประกาศและ

พิธีกร 
   

               

2.7.3 ปฏิบัติงานเป็นผู ้ประกาศและ

ดําเนินรายการจริง 
   

               

3 4.12 ควรมีการเพิมบริเวณแหล่ง                   
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โอกาสในการปรับปรุง/กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา 

เริม 

ต้น 

สิน 

สุด 

ปีงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ ดัชนี

ความก้าวหน้า 

ผู้ร ับ 

ผิดชอบ 
งปม. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เรียนรู้ในระบบออนไลซ์ให้มาก

ขึน  ปรับปรุงระบบIT  ให้

ทันสมัยและเข้าใจง่าย  และไม่

เกิดความเหลือมลําในการเข้าถึง

แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 
3.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเวป

ไชต์แก่นักศึกษาและบุคลากร 
12 ต.ค. ก.ย.             ข่าวประชาสัมะ

พันทางเวปไซต ์

งานรักษาความ

ปลอดภัย 
 

3.2 Webboardเพือรับฟ ั งความคิดเห็น

ข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 

12 ต.ค. ก.ย. 

            การแสดงความ

คิดเห็นของ

นักศึกษาและ

บุคลากรผ่าน

ทางเวปไซต์ 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 
 

3.3 การจัดรายการวิทยุของเจ้าหน้าที

รักษาความปลอดภัย 

12 ต.ค. ก.ย. 

            นักศึกษา 

บุคลากร 

รับทราบข้อมูล

ประชาสัมพันธ์

ด้านรักษาความ

ปลอดภัย 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 
 

3.4 โครงการ KKU Channel 

12 

เดือน 

ต.ค. 

51 

ก.ย. 

52 

            มีช่องทางสือสาร

ภายในและ

ภายนอกใน

ลักษณะ TV 

Internet 

งาน

ประชาสัมพันธ ์
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โอกาสในการปรับปรุง/กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา 

เริม 

ต้น 

สิน 

สุด 

ปีงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ ดัชนี

ความก้าวหน้า 

ผู้ร ับ 

ผิดชอบ 
งปม. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.4.1 ศึกษาความเป็นไปได ้                   

3.4.2 ดูงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

เพือศึกษาแนวทาง 
   

               

3.4.3 จัดทําข้อเสนอ และขออนุมัติ

งบประมาณ 
   

               

3.4.4 จัดทําผ ังรายการ                   

3.4.5 ดําเนินการผลิตรายการและ

ออกอากาศ 
   

               

3.5  ข่าวออนไลน์ KKU Radio Report  

12 

เดือน 

 

ต.ค. 

51 

 

ก.ย. 

52 

            มีช่องทางสือสาร

ภายในและ

ภายนอกใน

ลักษณะ Online 

Radio 

งาน

ประชาสัมพันธ ์
 

3.5.1 เรียบเรียง และนําเสนอความ

เห็นชอบข่าว 
   

               

3.5.2 บันทึกเสียง/สัมภาษณ์ ประกอบ

ข่าว 
   

               

3.5.3 เผยแพร่ข่าวทาง kkuradio.com                   

4 4.13 ควรสนับสนุน/ส่งเสริม หรือ

สร้างความเข้าใจกับนักวิจัย ได้

ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
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โอกาสในการปรับปรุง/กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา 

เริม 

ต้น 

สิน 

สุด 

ปีงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ ดัชนี

ความก้าวหน้า 

ผู้ร ับ 

ผิดชอบ 
งปม. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการวิจัยทีมีผลกระทบต่อ

คนในชุมชนนัน ๆ และการวาง

ระบบเพือการตรวจสอบถึง

สภาพการดําเนินงานวิจัยที

เกิดขึนในสภาพจริงของชุมชน

อย่างต่อเนือง 
4.1 การแถลงข่าวนักวิจ ัยพบสือมวลชน 

ปีที 6 

12 

เดือน 

ต.ค. 

51 

ก.ย. 

52 

            มีระบบ และ

ช่องทางในการ

เผยแพร่

ผลงานวิจัยทีมี

ผลกระทบต่อ

ชุมชนโดยรวม 

งาน

ประชาสัมพันธ ์
 

4.1.1 ประสานข้อมูลผลงานวิจัยจาก

ฝ่ายวิจัยฯ 
   

               

4.1.2 จัดทําข้อเสนอ ผลงานวิจัย เพือ

ขอความเห็นชอบ 
   

               

4.1.3 ประสานงานนักวิจัย/ผลิตสือ

ประกอบ 
   

               

4.1.4 เชิญสือมวลชน ร่วมการแถลง

ข่าว/ประเมินผล 
   

               

5 4.15 ส่งเสริมให้มีการจัดการ                   
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โอกาสในการปรับปรุง/กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา 

เริม 

ต้น 

สิน 

สุด 

ปีงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ ดัชนี

ความก้าวหน้า 

ผู้ร ับ 

ผิดชอบ 
งปม. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย

ก่อน เพือกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ

ในการคิดสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาและอาจารย ์

5.1 โครงการประกวดเว็บไซต์

ภาษาอังกฤษ   
12 

เดือน 

ต.ค. 

51 

ก.ย. 

52 
               

5.1.1 เสนอโครงการ (ต.ค.50)                   

5.1.2 ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร

(พ.ย.50) 
   

               

5.1.3 พิจารณาผลงาน (ม.ค. 51)                   

5.1.4  เชือมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์กลาง 

และเผยแพร่ 

                  

6 4.20 ควรการบูรณาการด้านการ

บริการวิชาการแก่ชุมชน ใน

ระหว่างคณะมากขึน โดยให้

มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมหรือ

เจ้าภาพหลัก 

                  

6.1 การจัดอบรมการป้ องกันและระงับ

อัคคีภัยแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

12 

ร้อง

ขอ 

ต.ค. ก.ย. 
            จํานวนครั งของ

การไปฝึกอบรม 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 

39,000 
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โอกาสในการปรับปรุง/กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา 

เริม 

ต้น 

สิน 

สุด 

ปีงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ ดัชนี

ความก้าวหน้า 

ผู้ร ับ 

ผิดชอบ 
งปม. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6.2 การให้ความรู้ด้านสัญญาณ

การจราจรแก่นักศึกษา 

12 

ร้อง

ขอ 

ต.ค. ก.ย. 
            จํานวนครั งของ

การไปฝึกอบรม 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 

 

6.3 โครงการตั งจุดบริการประชาชน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552  เม.ย. 
เม.ย

. 

            จํานวนผู้เข้าพัก

จุดบริการ

ประชาชน 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 

20,560 

6.4 คณะกรรมการควบคุมการเดินรถ

โดยสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
12 ต.ค. ก.ย.              งานรักษาความ

ปลอดภัย 
 

6.5 โครงการอาสารักษาสะอาด 

12 ต.ค. ก.ย. 
            สมาชิกโครงการ

อาสารักษา

สะอาด 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 
 

7 4.32 ระบบการจัดการ

สารสนเทศควรเพิม

ประสิทธิภาพให้มากขึน ต้อง

พัฒนาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 

และสามารถเชือมโยงกันได้ เพือ

นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที 

ข้อมูลต่าง ๆ ยังรายงานเป็น

เอกสาร น่าจะเป็นรายงาน 

Eletronic ทีเป็นระบบของ

ส่วนกลาง 

                  

7.1 การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 12 ต.ค. ก.ย.             ทุกหน่วยงาน งานสารบรรณ  
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โอกาสในการปรับปรุง/กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา 

เริม 

ต้น 

สิน 

สุด 

ปีงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ ดัชนี

ความก้าวหน้า 

ผู้ร ับ 

ผิดชอบ 
งปม. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ด้านงานสารบรรณให้ครอบคลุมทุก

หน่วยงาน 

เดือน สามารถเข้าถึง

ระบบ

สารสนเทศด้าน

งานสารบรรณ 

7.1.1 กําหนดกรอบแนวทางการ

ดําเนินงาน 
                  

7.1.2 จัดโครงการนําร่องการใช้ระบบ                   
7.1.3 จัดอบรมการใช้งาน                   
7.1.4 ประเมินการใช้ระบบ                   
7.2. การจัดหาโปรแกรมสนับสนุน 

และ ครุภัณฑ์จําเ ป็น สํา หรับ กา ร

จัดระบบฐานข้อมูล และการใช้งาน 

3 

เดือน 
ต.ค. ธ.ค. 

            มีครุภัณฑ์และ

โปรแกรมในการ

ดําเนินการ 

งานสารบรรณ  

7.2.1 สํารวจความต้องการ และความ

จําเป็น 
                  

7.2.2 กําหนดกรอบหน่วยงานในการ

จัดหา 
                  

7.2.3 ขออนุมัติงบประมาณ และจัดหา                   
7.3. การจัดอบรมสัมมนาเพือให้

เข้าใจในระเบียบปฏิบัติด้านสาร

บรรณ และการบริหารจัดการงาน

เอกสาร 

6 

เดือน 
เม.ย. ก.ย. 

            มีข ั นตอนการ

ปฏิบัติทีช ัดเจน 

งานสารบรรณ  

7.3.1 การวางแผน การอบรม                   
7.3.2 การดําเนินการอบรม                   
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โอกาสในการปรับปรุง/กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา 

เริม 

ต้น 

สิน 

สุด 

ปีงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ ดัชนี

ความก้าวหน้า 

ผู้ร ับ 

ผิดชอบ 
งปม. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.3.3 การประเมินผลจากการปฏิบัต ิ                   
7.4 การจัดหมวดหมู่ และการ

ปรับปรุงคําสั ง ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที

บ ังคับใช้ และยกเลิก ให้เป็นปัจจุบ ัน 

ระยะที 1 

12 

เดือน 
ต.ค. ก.ย. 

               

7.4.1 วางแผนการดําเนินงาน                   
8.4.2 กําหนดกรอบการจัดหมวดหมู่และ

ปรับปรุง 
                  

7.4.3 เริมดําเนินการ ระยะที 1                   
7.5 ระบบกล้องวงจรปิด IP camera 

12 

เดือน 
ต.ค. ก.ย. 

            การตรวจการ

ระยะไกลโดย

กล่องวงจรปิด 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 
 

7.6 ระบบบันทึกการกระทําผิดวินัย

จราจรของนักศึกษาและบุคคลากร 
12 

เดือน 
ต.ค. ก.ย. 

            ฐานข้อมูลการ

กระทําผิดวินัย

ด้านการจราจร 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 
3,000 

7.7  ระบบส่ง และรายงานข่าว “KKU 

NEWS” 
   

               

8 4.33 ควรมีแผนแม่บท

การจราจร/การเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตทีชัดเจนและเป็นไป

ได้อย่างเร่งด่วนเพือให้ทันต่อ
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โอกาสในการปรับปรุง/กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา 

เริม 

ต้น 

สิน 

สุด 

ปีงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ ดัชนี

ความก้าวหน้า 

ผู้ร ับ 

ผิดชอบ 
งปม. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การเปลียนแปลงหรือป ั ญหาที

เกิดขึน 

8.1 ระบบการจราจรกิจกรรมสําคัญของ

มหาวิทยาลัย 
12 

เดือน 
ต.ค. ก.ย. 

            ระบบการจราจร

ช่วงกิจกรรม

นั น  ๆ

งานรักษาความ

ปลอดภัย 

 

8.2 ระบบการจราจร กรณีฉุกเฉิน หรือ 

การนําขบวนบุคคลสําคัญ 

12 

เดือน 
ต.ค. ก.ย. 

            สามารถ

ดําเนินการ

อํานวยความ

สะดวก  

ปลอดภัย และ

สมเกียรต ิ

งานรักษาความ

ปลอดภัย 

 

8.3 ระบบการจราจรตามเส้นทางสาย

หลัก และ จุดทีมีการจราจรหนาแน่น 12 

เดือน 
ต.ค. ก.ย. 

            การจราจร

คล่องตัวในจุดที

มีการจราจรคับ

คั ง 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 
 

9 4.36 ควรมีการศึกษา  สํารวจ  

ติดตามถึงสาเหตุทีนักศึกษามี

การข้องเกียวกับแหล่งอบายมุข

ต่าง ๆ ซึงมีแนวโน้มสูงขึ น 

                  

9.1 สํารวจข้อมูลด้านสถานบริการ  ร้าน

เกมส์และอินเทอร์เนตภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

12 ต.ค. ก.ย. 
            ฐานข้อมูลด้าน

อาชญากรรม 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 
 

9.2 ร่วมเป็นกรรมการประสานงานและ

กําหนดแนวทางการแก้ป ั ญหาเครือข่าย
12 ต.ค. ก.ย.             การดําเนินการ

ของ

งานรักษาความ

ปลอดภัย 
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โอกาสในการปรับปรุง/กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา 

เริม 

ต้น 

สิน 

สุด 

ปีงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ ดัชนี

ความก้าวหน้า 

ผู้ร ับ 

ผิดชอบ 
งปม. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ด้านพัฒนาสังคม คณะกรรมการ 

10 4.38 ควรปรับปรุงรูปแบบและ

มาตรการของหน่วยรักษาความ

ปลอดภัยเพือส่งเสริมให้เกิดการ

ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์ส ินอย่างทั วถึง 

                  

10.1 โครงการสัมมนาเพือแลกเปลียน

เรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการรักษาความ

ปลอดภัย 

2 เม.ย. พ.ค. 
             งานรักษาความ

ปลอดภัย 

100,000 

10.2 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีรักษาความ

ปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน

ศึกในการดูแลการผ่านเข้าออกประตูช้อง

ทางหลัก 4  ประตู 

12 ต.ค. ก.ย. 

            การรักษาความ

ปลอดภัยประตู

ช่องทาง 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 

2,198,328 

10.3 โครงการฝากรถช่วงเทศกาล

สงกรานต์และเทศกาลปีใหม ่
1 เม.ย. 

เม.ย

. 
            จํานวนบ้านที

เข้าร่วมโครงการ 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 

20,560 

10.4 จัดทําสติกเกอร์ การแจ้งเหตุด่วน

เหตุร้าย ติดตาม  ตึก  อาคาร  หมู่บ้าน 
12 ต.ค. ก.ย.             สถิติการ

แจกจ่าย 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 

20,000 

10.5 การใช้กล้องวงจรปิด IP camera 

ในการตรวจกาลระยะไกล 12 ต.ค. ก.ย. 
            ผลการใช้ภาพ

จากกล้อง IP 

Camera 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 

 

10.6 โครงการตูแ้ดง  เพือเพิมมาตรการ

ด้านการรักษาความปลอดภัยอาคาร

สถานท ี

12 ต.ค. ก.ย. 
            สถิติการเกิดเหตุ

ในโซนบ้านพัก

ลดลง 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 

11,400 
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โอกาสในการปรับปรุง/กิจกรรม 
ระยะ 

เวลา 

เริม 

ต้น 

สิน 

สุด 

ปีงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ ดัชนี

ความก้าวหน้า 

ผู้ร ับ 

ผิดชอบ 
งปม. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10.7 โครงการฝากบ้านช่วงเทศกาลต่าง 

ๆ 
1 เม.ย. 

เม.ย

. 
            จํานวนบ้านที

เข้าร่วมโครงการ 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 

20,000 

10.8 โครงการสายตรวจข้อมูลข่าวสาร 
12 ต.ค. ก.ย.             จุดทีส่งข้อมูล งานรักษาความ

ปลอดภัย 
 

10.9 โครงการตั งจุดตรวจ เพือป้ องปราม

เหตุ 12 ต.ค. ก.ย. 
            ผลการ

ดําเนินการ

โครงการ 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 
107,340 

10.10 จัดให้มีการประชุมประจําเดือน

เพือสรุปภารกิจประจําเดือน และ

ปรับปรุงหาแนวทางแก้ไข 

12 ต.ค. ก.ย. 
            โครงการ/

กิจกรรมทีเกิด

จากการประชุม 

งานรักษาความ

ปลอดภัย 
10,000 

 



ส่วนที 7 

ตัวชีวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ 

ประจําปีการศึกษา 2551 
 

แผนพ ัฒนา

องค ์การ 
ม ิต ิด ้าน 

ต ั วชีว ั ดผลล ัพธ ์ 

KPI 

เป้าหมาย 

Target 

นําหน ัก

คะแนน 

เกณฑ์การให้

คะแนน 

แผนการนําผลการ
ต ิดตาม และ
ประเม ินผลงาน 
ของอธ ิการบดี 
กุมภาพ ันธ-์
ก ันยายน 2550 
เป็นข้อมูลการ
วางแผนพ ัฒนา
องค ์กร 
 
ก ิจกรรมหล ัก 
1. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศด ้ านงาน
สารบรรณให ้
ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน 
2. การจัดหา
โปรแกรมสนับสนุน 
และครุภัณฑ์จําเป็น 
สําหรับการจัดระบบ
ฐานข ้ อมูล และการ
ใช ้ งาน 
3. การจัดอบรม
สัมมนาเพือให ้ เข ้ าใจ
ในระเบียบปฏิบัต ิด ้ าน
สารบรรณ และการ
บริหารจัดการงาน
เอกสาร 
4. การจัดหมวดหมู่ 
และการปรับปรุง
คําสัง ระเบียบ 
ข ้ อบังคับ ประกาศ 
ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ที
บังคับใช ้  และยกเลิก 
ให ้ เป็นปัจจุบัน ระยะ
ที 1 

7.1 ด ้ านประส ิทธิผล ทุกหน่วยงานตาม
โครงสร ้ างการแบ่ง
ส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยใช ้
ระบบสารสนเทศ
เดียวกัน 

มีหน่วยงานตาม
โครงสร ้ างการแบ่งส่วน
ราชการของ
มหาวิทยาลัยใช ้ ระบบ
สารสนเทศเดียวกัน 
ร ้ อยละ 90 

ร ้ อยละ 2 1 = ร ้ อยละ 60 
2 = ร ้ อยละ 70 
3 = ร ้ อยละ 80 
4 = ร้อยละ 90 
5 = ร ้ อยละ 100 

7.2 ด ้ านคุณภาพ        

การให ้ บริการ 

สามารถแจ ้ งเวียน
หนังสือ เอกสาร
ราชการได ้
ครอบคลุมทุก
หน่วยงานตาม
โครงสร ้ างการแบ่ง
ส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัย 

สามารถแจ ้ งเวียน
หนังสือ เอกสาร
ราชการได ้ ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานตาม
โครงสร ้ างการแบ่งส่วน
ราชการของ
มหาวิทยาลัย ร ้ อยละ 
90 

 1 = ร ้ อยละ 60 
2 = ร ้ อยละ 70 
3 = ร ้ อยละ 80 
4 = ร้อยละ 90 
5 = ร ้ อยละ 100 

7.3 ด ้ าน

ประส ิทธิภาพของการ

ปฏิบัต ิราชการ 

มีฐานข ้ อมูลในการ
สืบค ้ นหนังสือ 
เอกสารราชการ
ย ้ อนหลัง 3 ปี 

ฐานข ้ อมูลในการสืบค ้ น
หนังสือ เอกสาร
ราชการย ้ อนหลัง 2 ปี 

 1 = ร ้ อยละ 60 
2 = ร ้ อยละ 70 
3 = ร ้ อยละ 80 
4 = ร้อยละ 90 
5 = ร ้ อยละ 100 

7.4 ด ้ านการพัฒนา

องค์กร 

ผู ้ ปฏิบัต ิงานด ้ าน
สารบรรณ/ธุรการ
ได ้ รับการอบรม
ด ้ านระเบียบสาร
บรรณครบทุก
หน่วยงานตาม
โครงสร ้ างการแบ่ง
ส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัย 

ผู ้ ปฏิบัต ิงานด ้ านสาร
บรรณ/ธุรการทุก
หน่วยงานตาม
โครงสร ้ างการแบ่งส่วน
ราชการของ
มหาวิทยาลัยได ้ รับการ
อบรมด ้ านระเบียบสาร
บรรณ ร ้ อยละ 90 

 1 = ร ้ อยละ 60 
2 = ร ้ อยละ 70 
3 = ร ้ อยละ 80 
4 = ร้อยละ 90 
5 = ร ้ อยละ 100 

 

 


