รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessments Report : SAR)
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ

ประจําปการศึกษา 2552
(มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553)

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

คํานํา
รายงานการประเมินตนเองดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2552 ของกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนภาพสะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจของกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดีและในการ รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2553 กองกลางเสนอตัวเขารับการตรวจ
ประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EDUCATION CRITEIA FOR
PERFORMANCE EXCELLENCE :
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตระหนักดีวา การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EDUCATION CRITEIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE
เปนเรื่องใหมและยากสําหรับการดําเนินการ แตก องกลางสําเร็จ ลงไดดวยความรวมมือจากหลายฝาย จึง
ขอขอบคุณบุคลากรสังกัดกองกลางทุกทาน ขอบพระคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยที่ใหการสนับสนุนและขอแนะนํา
ขอบคุณสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเฉพาะคณะผูตรวจประเมิน ที่มีสวน
สําคัญในการสะทอนภาพการทํางาน เสนอแนะแนวทางการดําเนินการ และพัฒนาผลงานใหสอดคลองกับ
ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเปาหมาย
อันสําคัญรวมกัน ของชาวมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกคน
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
เมษายน 2553

1

สารบั ญ
ลั กษณะสําคั ญขององค์กร
หมวดที 1 การนําองค์กร
หมวดที 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวดที 3 การให้ความสําคั ญกับผู้ รับบริ การและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย
หมวดที 4 การวั ด วิเคราะห์ การจัดการความรู้
หมวดที 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวดที 6 การจัดกระบวนการ
หมวดที 7 ผลลั พธ์
ตารางรายงานข้อมูลพื นฐาน Common dataset
ผลงานการปฎิบ ั ติทีดี (Good Practices)

2
16
22
29
35
40
49
54
66
76
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ลักษณะสํ าคัญขององค์ กร
(กองกลาง สํานักงานอธิการบดี)
1. ลักษณะองค์กร
กองกลาง สํานั กงานอธิ การบดี เป็ นหน่วยงานทีให้บริ การด้ านการติดต่อประสานงานและการ
เชือมโยงข้ อมูลบุคคลทั งในและนอกมหาวิทยาลั ยขอนแก่นและหน่วยราชการอืนๆ เพือประโยชน์ในการ
ติดต่อราชการ ดั งนั นภารกิจต่าง ๆของกองกลางจึงต้ องกํ าหนดให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพือให้ผู ้ มาใช้บริ การ
มีความพึงพอใจอีกทั งมีนโยบายทีจะพั ฒนาสร้ างจิตสํานึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริ ยธรรมและมีระเบียบ
วิน ั ย รักประชาธิ ปไตย ใส่ ใจกั บสิ งแวดล้ อม รับผิดชอบต่องานและต่อสังคม มีสุขภาพกายสุ ขภาพจิตที
ดี มีว ั ฒนธรรมและสามารถนํ าความรู ้ ความสามารถทีมีอยู่ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
ผู ้ ใช้บริ การ
ก. ลักษณะพืนฐานของคณะ
(1) คําถาม
- พั นธกิจหรื อหน้ าทีตามกฎหมายของงานคืออะไรบ้ าง (#)
คําตอบ
พันธกิจหรื อหน้ าทีตามกฎหมาย
วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์ หลัก
วัฒนธรรม
ค่ านิยม

พั ฒนา ส่ งเสริ ม สนั บสนุนการบริ หารงาน และการให้บริ การเพือผลสัมฤทธิ
สู งสุ ดในทุกภารกิจของมหาวิทยาลั ยขอนแก่น
กองกลางจะเป็ นหน่วยงานสนั บสนุนการบริ หารจั ดการ และบริ การเชิงรุ ก
สนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลั ยขอนแก่นเพือให้การดํ าเนินงานในทุก
ภารกิจเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ผู ้ รับบริ การทุกระดั บ พึงพอใจในงานบริ การทีได้ รับ ด้ วยการทํ างานอย่างเป็ น
ระบบ
สร้ างความเชือมั นและไว้ วางใจให้ผู ้ บ ั งคั บบั ญชา สร้างความศรัทธาแก่
ผู ้ รับบริ การ
READY TO GROW
Relevance : รู ้ ท ั นโลก ปรับตั วทั นโลก ตรงกั บสังคม
Efficiency : มุ่งเน้นประสิ ทธิภาพ
Accountability : รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม
Democracy : มีความเป็ นประชาธิ ปไตย การมีส่วนร่ วม โปร่ งใส
Yield : มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน
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Trust : ความไว้ เนื อเชือใจซึ งกั นและกั น
Obligation : ปฏิบ ั ติตามข้ อกํ าหนด
Growth : พั ฒนาตนเองอย่างต่อเนือง
Realistic : ความเป็ นปั จจุบ ั น
Ownership : ความเป็ นเจ้ าของร่ วมกั น
Well being : ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากร

คําถาม
- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริ การแก่ผู ้ รับบริ การ (#)
คําตอบ

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

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

แนวทางและวิธีการให้ บริ การ
1. การรับ ส่ ง และจั ดทํ าฐานข้ อมูลหนั งสื อของ
มหาวิทยาลั ย
2. การสื บค้ น ติดตามหนั งสื อจากภายนอก
3. การตรวจสอบหนั งสื อ/คํ าสั ง/ประกาศ ก่อนเสนอ
อธิ การบดี ลงนาม
4. การ ส่ ง หนั งสื อ เอกสารราชการทางไปรษณีย์
และการบินไทย
5. บริ การด้านรั กษาความปลอดภั ย และอํานวย
ความสะดวกด้านการจราจร
6. บริ การบรรเทาอุบ ั ติภ ั ย
7. บริ การติดต่อสอบถามข้ อมูลเบื องต้ น
8. บริ การข่าวสาร และข้ อมูลสารสนเทศ
9. อํ านวยความสะดวกในการจั ดประชุมสภา
มหาวิทยาลั ย/ทีประชุมคณบดี/สภาคณาจารย์/สภา
ข้ าราชการและลูกจ้ าง
10. อํ านวยความสะดวกในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในมหาวิทยาลั ยกั บหน่วยงาน หรื อบุคคล
ทั วไปในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
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(3) ลั กษณะโดยรวมของบุคลากรกองกลาง ซึ งประกอบด้ วย ระดั บการศึกษา อายุ สายงาน ระดั บ
ตํ าแหน่ง ข้ อกํ าหนดพิเศษในการปฏิบ ั ติงาน เป็ นต้ นข้ อมูล ณ วั นที 15 พฤษภาคม 2553 )
บุคลากรกองกลาง สํ านักงานอธิการบดี ข้ อมูล ณ พฤษภาคม 2553

รวมทั งสิน 221 คน

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

ไม่ ระบุ
106
1
12

ระดับตําแหน่ ง/จํานวน
1-3
4-6
15
12
14
-

7-8
6
-

9
-

10
-

รวม(คน)
21
106
12
14
1
12

-

-

55

55

-

-

-

119 (174)

26

15
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สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา

1-3

เนืองจากเป็ น
โครงการพิเศษ

166 (221)

ระดับตําแหน่ ง/จํานวน
7-8
9
10

4-6

หมายเหตุ

รวม (คน)

%

11

สายงาน
1. ข้ าราชการ
รวม

15
15

6
6

อายุ
1. อายุต ั วเฉลีย
2. อายุราชการเฉลีย

46.73
20

39
31

อายุเฉลียโดยรวม
48.1
23.1

2
4

รวม(คน)
1
10
10

6

21

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

1
8
6
15

-

-

-

21
21

12.65

%
4.76
47.62
47.62
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ลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ
สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา

จํานวน

สายงาน
1 ลูกจ้ างประจํ า
2. พนักงานงบประมาณ
3. พนักงานมหาวิทยาลั ย/รด
4. พนักงานราชการ
5. ลูกจ้ างชั วคราว
6. ลูกจ้ างชั วคราว(โครงการ รปภ.)
รวม

106
12
14
1
12
55
145 (200)

อายุ
1. อายุต ั วเฉลีย
2. อายุราชการเฉลีย
วุฒิการศึกษา
1. ตํ ากว่าตรี
2. ป.ตรี
3. ป.โท
4. ป.เอก
รวม

รวม (คน)
106
12
14
1
12
55
145(200)

%
63.86
7.23
8.43
0.6
7.23
87.35

อายุเฉลียโดยรวม
40
10
รวม (คน)
98
45
2

98
45
2

145

145

%

ข้ อกําหนดพิเศษด้ านการปฏิบัติงาน (โปรดระบุ
ตําแหน่ ง/สายงาน)

(4) คําถาม
คณะมี เ ทคโนโลยี อุ ป กรณ์ และสิ งอํา นวยความสะดวกที สํ า คัญ อะไรบ้า ง ในการ
ให้บริ การและการปฏิบ ั ติงาน (#)
คําตอบ
เทคโนโลยี

-

โปรแกรมการจั ดเก็บ สื บค้ นเอกสาร
ระบบเครื อข่ายระบบ Lan /Wireless
ระบบประชุมทางไกล video conference
ระบบกล้ องวงจรปิ ด (IP Camera )
Web Board
E-mail
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อุปกรณ์

สิ งอํานวยความสะดวก
(สถานทีให้ บริ การ สถานทีทํางาน)

-

ระบบโทรศั พท์ภายใน
ระบบโทรศั พท์พื นฐาน
ระบบรับ-ส่ งโทรสาร
ระบบโทรศั พท์เคลือนที
ระบบวิทยุสือสารย่านความถี 142.525 MHz
สถานีแม่ข่ายวิทยุสือสาร “ศูนย์สีฐาน”
เครื องคอมพิวเตอร์
เครื อง Scanner
เครื องฉาย LCD
เครื องถ่ายเอกสาร
เครื องสําเนาเอกสาร (Copy Print)
เครื องเย็บกระดาษ
เครื องเรี ยงกระดาษ
เครื องโทรสาร 1 เครื อง
เครื องโทรศั พท์
โต๊ะ/เก้าอี ประจํ าสํานั กงาน
ตู ้ เก็บเอกสาร/ชั นวางเอกสาร
เครื องพิมพ์เอกสาร
กล้ องถ่ายภาพนิ ง
กล้ องบั นทึกภาพเคลือนไหว
อุปกรณ์ต ั ดต่อภาพเคลือนไหว
เครื องบั นทึกเสี ยง
เครื องขยายเสี ยง
อาวุธประจํ ากาย
อุปกรณ์ด ั บเพลิง
รถดั บเพลิง
รถบรรทุกนํ า
รถจั กรยาน
รถจั กรยานยนต์
รถยนต์สายตรวจติดสัญญาณไฟฉุ กเฉิ น
เครื องปรับอากาศ
ตู ้ เย็น
โทรทั ศน์
กระติกนํ าร้ อน
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-

เครื องทํ านํ เาย็น
ชุดรับแขก
เก้าอี สําหรับผู ้ มาติดต่อนั งรอ
ห้องรับรอง
ห้องประชุม
สถานทีจอดรถยนต์/รถจั กรยานยนต์
ศูนย์ รับแจ้ งเหตุร้องเรี ยน ร้องทุกข์ และศูนย์ข่าวสี ฐาน

(5) คําถาม
คณะดํ าเนินการภายใต้ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบั งคัทบีสํ าคัญอะไรบ้ าง (#)
คําตอบ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ

เนือหา สาระสํ าคัญของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
1. พระราชบั ญญั ติ
มาตรา 20 การกํ าหนดให้
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลั ย มีอธิ การบดีเป็ นผู ้ มี
อํ านาจในการบริ หาร
มาตรา 23 ขอบเขตอํ านาจ และ
หน้าที ในการบริ หาร
มหาวิทยาลั ย
2. พระราชบั ญญั ตระเบี
ิ ยบ
การแบ่งส่ วนราชการ การแต่งตั ง
บริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 อํ านาจหน้าทีของหั วหน้าส่ วน
และ ฉบั บแก้ไขเพิ มเติม
ราชการ
3. ระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรี การจั ดทํ าหนั งสื อราชการ การ
ว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 จั ดเก็บ การทํ าลาย
และฉบั บแก้ ไขเพิ มเติม
4. ระเบียบว่าด้ วยการรักษาความ การรักษาความสงบเรี ยบร้อยใน
ปลอดภั ยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
สถานทีส่ วนราชการ
5. ข้ อบั งคั บว่าด้ วย การประชุม กํ าหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ เป็ น
สภามหาวิทยาลั ย พ.ศ. 2544
แนวปฏิบ ั ตใิ นการจั ดประชุมสภา
มหาวิทยาลั ย
6. ระเบียบว่าด้ วยการเดินรถ
การควบคุมดูแล ด้ านต่างๆ ของ
โดยสารภายในมหาวิทยาลั ย พ.ศ. การเดินรถโดยสารใน
2533
มหาวิทยาลั ย
7. ข้ อบั งคั บว่าด้ วยวิน ั ยนั กศึกษา การตั ดคะแนนความประพฤตของ

หน่ วยงาน
ทีเป็ นผู ้ รักษาการตามกฎหมาย
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น

สํานั กนายกรัฐมนตรี

สํานั กงานปลั ดสํานั ก
นายกรัฐมนตรี
สํานั กนายกรัฐมนตรี
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น

มหาวิทยาลั ยขอนแก่น

มหาวิทยาลั ยขอนแก่น
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ปี 2551
นั กศึกษา
หมายเหตุ : คณะทีเป็ นผู ้ รักษาการตามกฎหมาย หมายถึง คณะทีเป็ นผู ้ วินิจฉัยหรื อตีความในกรณี ทีมีปัญหา
ในการดํ าเนินการตามกฎหมายนั นๆ”
ข. ความสั มพันธ์ ภายในภายนอกองค์ กร
(6) คําถาม
โครงสร้ างองค์กรและวิธีการจั ดการทีแสดงถึงการกํ ากั บดูแลตนเองทีดี
คําตอบ
แผนผังโครงสร้ างองค์ กร กองกลาง
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายทีเกียวข้ อง
ผู ้ อํานวยการกองกลาง
หัวหน้ างานสารบรรณ

หัวหน้ างานประชุม

หัวหน้ างานรักษาความปลอดภัย

หัวหน้ างานประชาสั มพันธ์

หัวหน้ างานสภาอาจารย์
หัวหน้ างานประสานงานฯ

หัวหน้ างานเลขานุการผู ้ บริหาร

แผนผังโครงสร้ างการบริ หารองค์ กร กองกลาง
ผู ้ อํานวยการกองกลาง
เสนอพิจารณา

มอบหมาย หรื อสั งการ
ตามภารกิจ

เสนอทีประชุม
ประจํ าเดือน

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

ประเมินการปฏิบ ั ติงาน
ทุก 6 เดือน
เจ้ าหน้ าทีผู ้ปฏิบัติงาน
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กองกลาง สํ านักงานอธิการบดี จัดแบ่ งภารกิจต่ าง ๆ ตามพันธกิจ และมอบหมายให้ บุคลากรนําไปปฏิบัติ ตามตําแหน่ งหน้ าที
และความรู ้ ความสามารถ โดยกําหนดให้ มีการกํากับดูแล ตามลําดับ เพือให้ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและ
แก้ ไขปัญหาได้ อย่ างทันท่ วงที
(7) คําถาม
คณะหรื อองค์กรทีเกียวข้ องกั นในการให้บริ การหรื อส่ งมอบงานต่อกัน มีหน่ วยงานใดบ้าง
มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบ ั ติงานร่ วมกั น (#)
- ข้ อกํ าหนดทีสําคั ญในการปฏิบ ั ติงานร่ วมกั นมีอะไรบ้ าง
- มีแนวทางและวิธีการสื อสารระหว่างกั นอย่างไร
คําตอบ
หน่ วยงาน/
องค์ กรทีเกียวข้ อง
- ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลั ย

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

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

- ส่ วนราชการภายนอก
- รัฐวิสาหกิจ

- การให้ความร่ วมมือ
ตามนโยบายรัฐบาล

- ตามมติ ครม.
- ตามนโยบายรัฐบาล

- องค์กรประชาชน
- ภาคเอกชน

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

แนวทางและวิธีการสื อสาร
ระหว่ างกัน
- การสนทนาด้ วยตนเอง
- เคาร์ เตอร์ บริ การ
- บั นทึกข้ อความ
- การแจ้ งเวียนหนั งสื อ
- จดหมายข่าว
- e-mail
- โทรศั พท์/โทรสาร
- การสนทนาด้ วยตนเอง
- เคาร์ เตอร์ บริ การ
- หนั งสื อราชการ
- e-mail
- โทรศั พท์/โทรสาร
- การสนทนาด้ วยตนเอง
- เคาร์ เตอร์ บริ การ
- หนั งสื อราชการ
- e-mail
- โทรศั พท์/โทรสาร
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(8) คําถาม
- กลุ่มผู ้ รับบริ การ และผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยหลั กของคณะคือใครบ้ าง(#)
- กลุ่ มผู ้รั บบริ การและผู ้มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยเหล่า นี มีความต้อ งการและความคาดหวั ง ที
สําคั ญอะไรบ้ าง(#)
- แนวทางและวิธีการสื อสารระหว่างกั นคืออะไร (#)
คําตอบ
กลุ ่ มผู ้ รับบริ การ
1. หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลั ย

2. หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลั ย

บริ การทีให้

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

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

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

บริ การทีให้

ความต้ องการ/
ความคาดหวัง
การได้ รับเอกสาร
ถูกต้ อง รวดเร็ ว

3. หน่วยงานภายใน
สํานั กงานอธิ การบดี

3.1 การสําเนาเอกสาร/
การเข้ าเล่ม

4. อธิ การบดี/รอง
อธิ การบดี

4.1 การรับ – ส่ ง หนั งสื อ การได้ รับหนั งสื อ
เอกสารราชการ
เอกสารถูกต้ อง รวดเร็ ว

5. หน่วยงานภายใน
กองกลาง

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

6. บุคลากรสังกั ด
กองกลาง

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

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

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

2. ความท้ าทายต่อองค์กร



เป็ นการตอบคํ าถาม เพืออธิ บายถึงสภาพการแข่งขั นความท้ าทายทีสําคั ญในเชิ งยุทธศาสตร์ และ
ระบบการปรับปรุ งผลการดํ าเนินการของคณะ
ก. สภาพการแข่ งขัน
(9) คําถาม
- สภาพการแข่งขั นทั งภายในและภายนอกประเทศของคณะเป็ นเช่นใด(ให้คณะตอบตาม
ความเหมาะสมของภารกิจของคณะ)
- ประเภทการแข่งขั น และจํ านวนคู่แข่งขั นในแต่ละประเภทเป็ นเช่นใด
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- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดํ า เนิ นการปั จจุ บ ั นในประเด็นดั งกล่ าวเมื อ
เปรี ยบเทียบกั บคู่แข่งเป็ นอย่างไร
คําตอบ
ประเด็นการ ผลการดําเนินการ
สภาพการแข่ งขัน
ประเภทการแข่ งขัน
คู ่ แข่ ง
แข่ งขัน
- เป็ นการแข่งขั น
- ด้ านคุณภาพ
- หน่วยงานภายใน
- ถูกต้ อง
- ได้ รับการ
ภายในประเทศ โดยมี
- ด้ านผลสัมฤทธิ
มหาวิทยาลั ย
- สะดวก
ประเมินในระดั บ
เงือนไขจากนโยบายรัฐ ใน
- รวดเร็ ว
มหาวิทยาลั ย
การเน้นการใช้เทคโนโลยี
- ประหยั ด
มาทดแทนบุคลากร ภายใต้
- พึงพอใจ
ข้ อจํ ากั ดของการเพิ ม
อั ตรากํ าลั ง และงบประมาณ
- เป็ นการแข่งขั น
- ด้ านคุณภาพ
- สถาบั นอุดมศึกษา - ถูกต้ อง
- ยั งไม่มีระบบ
ภายในประเทศ ซึ งมีการ
- ด้ านบริ การ
ของรัฐ
- สะดวก
การประเมิน
แข่งขั น โดยการเน้นการ
ภายในประเทศ
- รวดเร็ ว
ให้บริ การ ด้ วยเทคโนโลยี
- พึงพอใจ
(10) คําถาม
- ปั จจั ยสําคั ญทีทํ าให้คณะประสบความสําเร็ จเมือเปรี ยบเทียบกั บคูแข่่ งขั นคืออะไร
- ปั จจั ยแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไปซึ งมีผลต่อสภาพการแข่งขั นของคณะคืออะไร
คําตอบ
ปัจจัยสํ าคัญทีทําให้ หน่ วยงานประสบความสํ าเร็ จเมือเปรี ยบเทียบ
กับคู ่ แข่ งขัน
- นโยบายการบริ หารหน่วยงาน
- การกํ าหนดยุทธศาสตร์
- ประสิ ทธิ ภาพบุคลากร
- เทคโนโลยี

ปัจจัยแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไปซึ งมีผลต่ อ
สภาพการแข่ งขัน
- นโยบายภาครัฐ
- นโยบายองค์กร
- การพั ฒนาของเทคโนโลยี
- ประสิ ทธิ ภาพบุคคล
- งบประมาณ
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(11) คําถาม
ข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบและข้ อมูลเชิงแข่งขั นมีแหล่งข้ อมูลอยู่ทีใดบ้ าง
คําตอบ
ผลการประเมินสถาบันการศึกษา ของ ก.พ.ร. สมศ. และการประเมิน PMQA
(12) คําถาม
ข้ อจํ ากั ดในการได้ มาซึ งข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ และข้ อมูลเชิงแข่งขั นมีอะไรบ้ า(ถ้
ง ามี)
ตอบ
ประเภทการแข่ งขัน

คู ่ แข่ ง

1. การแข่งขั นภายใน
ประเทศ

1. หน่วยงานภายใน
2. สถาบั นอุดมศึกษา
อืน

2. การแข่งขั นภายนอก
ประเทศ

ไม่มีการแข่งขั น

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

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

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

ไม่มีการแข่งขั น
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คําตอบ
ความท้ าทายเชิงยุทธศาสตร์
ด้ านพันธกิจ

ด้ านปฏิบัติการ

ด้ านทรั พยากรบุคคล

สิ งทีท้ าทาย
- มีพ ั นธกิจทีครอบคลุมหลายด้ าน
- พั นธกิจบางส่ วนมีผลกระทบกั บภาพรวมขององค์กร
- ผู ้ มีส่วนได้ เสี ยครอบคลุมทุกกลุ่ม
- มาตรฐานทีต้ องปฏิบ ั ติตาม กฎ ระเบียบ
- ด้ านกายภาพของหน่วยงาน
- การบริ หารจั ดการไม่เป็ นเอกภาพ
- มีข้ อจํ ากัดในการบริ หารจั ดการ
- การพั ฒนาให้ท ั นกั บเทคโนโลยี
- มีบุคลากรหลายประเภท และระดั บ

ค. ระบบการปรับปรุ งผลการดําเนินการ
(14) คําถาม
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของคณะ เพือให้เกิดผลการดํ าเนิ นการ
ทีดีอย่างต่อเนืองมีอะไรบ้ าง (#)
คําตอบ
1. สํารวจความพึงพอใจของผู ้ รับบริ การ
2. จั ดการศึกษาแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ภายในองค์กร
3. สนั บสนุนให้บุคลากรเข้ ารับการอบรมสัมมนาในเรื องทีเกียวข้ อง
4. พั ฒนาเทคนิคและวิธีการปฏิบ ั ติเพือนํ ามาใช้ในการพั ฒนางาน
5. ใช้เทคโนโลยีเข้ าสนั บสนุนการปฏิบ ั ติงาน
6. การปรับกระบวนการเพือลดขั นตอนในการให้บริ การ
7. สร้ างระบบการตรวจสอบและติดตามผล
8. กระจายอํ านาจสู่ ระดั บปฏิบ ั ติ และให้ความสําคั ญกั บผู ้ มีความรู ้ ความสามารถ
9. ให้ความสําคั ญกั บทุกปั ญหาอั นเกิดจากข้ อบกพร่ องของการปฏิบ ังาน
ติ
10. สร้ างวั ฒนธรรม เพือให้เกิดความรักองค์กร สร้ างสามั คคี และมีจุดมุ่งหมายร่ วมกั น
(15) คําถาม
ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรี ยนรู ้ ขององค์กรและมีการแลกเปลียนความรู ้ อย่างไร(#)
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คําตอบ
แนวทางในการเรี ยนรู ้ ขององค์ กร

- การจั ดแฟ้ มสะสมความรู ้
- การจั ดอบรมสัมมนาภายใน
- จั ดกิจกรรมในประเด็นทีเกียวข้ อง
- จั ดประชุมหน่วยงาน
-การสร้างทีมงานเพือวิ เคราะห์และสร้ างองค์ความรู ้ ในการพั ฒนาคน
และพั ฒนางาน
- จั ดทํ าแผนกลยุทธและแผนปฏิบ ั ติในภาพรวมทีสามารถบ่งชี ถึงการ
พั ฒนาประสิ ทธิ ภาพขององค์กร
- นํ าผลการประเมินทีได้ รับจากคณะกรรมการ ตลอดจนคํ าแนะนํ า
หรื อ ข้ อเสนอจากผู ้ เกียวข้ องและผู ้ ใช้บริ การ ไปสู่ การแก้ไขปรับปรุ ง
ภารกิจ
************************
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หมวดที 1 : การนําองค์ กร
1.1 การนําองค์ กร
เป็ นการตอบคํ าถามทีอธิ บายถึงการดํ าเนินการของผู ้ บริ หารของคณะในการชี นํ าองค์กร การกํากับ
ดูแลตนเองทีดี และอธิ บายว่าผู ้ บริ หารของคณะทบทวนผลการดํ าเนินการอย่างไร
ก. การกําหนดทิศทางของคณะ
(1) คําถาม
- ผู ้ บริ หารของคณะดํ าเนินการอย่างไรในการกํ าหนดในเรื องวิสัยทั ศน์ เป้ าประสงค์ระยะ
สั นและระยะยาว ค่านิยม และผลการดํ าเนินการทีคาดหวั งไว้ รวมทั งการถ่ายทอดให้บุคลากรในคณะนํ าไป
ปฏิบ ั ติ
- ในการกํ าหนดผลการดํ าเนิ นการดั งกล่าว ผู ้บริ หารของคณะได้ค ํ านึ งถึงความต้องการ
หรื อ ผลประโยชน์ ของผู ้รับบริ ก ารและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยยึดหลั ก ความโปร่ งใสและความชัดเจน
อย่างไร
- ผู ้ บริ หารของคณะดํ าเนินการอย่างไรในการสื อสารในเรื องดั งกล่าวแบบ2 ทิศทางอย่าง
ชั ดเจนและเป็ นรู ปธรรมไปสู่ บุคลากรทุกคน รวมทั งผู ้ รับบริ การและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ยทีสําคั ญ โดยผ่าน
ระบบการนํ าองค์กร
คําตอบ การจัดประชุมสั มมนา เพือระดมความคิดเห็นจากบุคลากร รวมทั งการกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้ กับบุคลากรอย่ างเหมาะสม การจัดให้ มีแบบสํ ารวจความพึงพอใจในการให้ บริ การ และเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาระบบงาน
(2) คําถาม
ผู ้ บริ หารของคณะดํ าเนินการอย่างไรในการสร้ างบรรยากาศ
- เพือให้เกิดการกระจายอํ านาจในการตั ดสิ นใจ นวั ตกรรม และความคล่องตั วในการ
ปฏิบ ั ติงาน
- เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทั งในระดั บคณะและผู ้ ปฏิบ ั ติงาน
- เพือส่ งเสริ มให้บุคลากรทํ างานอย่างถูกต้ องตามกฎระเบียบและหลักจริ ยธรรม
คําตอบ การกําหนดให้ บุคลากรจัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําเดือน โดยระบุปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน และการแก้ ปัญหาในเบืองต้ น
ข. การกํากับดูแลตนเองทีดี
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(3) คําถาม
ในการกํ ากั บดูแลตนเองทีดี คณะและผู ้ บริ หารดํ าเนินการอย่างไรในเรื องทีสําคั ญต่อไปนี
- ความรับผิดชอบต่อการปฏิบ ั ติงานของคณะ
- ความรั บผิ ดชอบด้า นการเงิ น และการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบ
- การปกป้ องผลประโยชน์ของประเทศและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
คําตอบ การรายงานสถานะทางการเงินทุก 3 เดือน และการจัดทําแบบขออนุมัตแิ ละขออนุญาต ใน
กรณีต่าง ๆ
ค. การทบทวนผลการดําเนินการของคณะ
(4) คําถาม
- ผู ้ บริ หารของคณะดํ าเนินการอย่างไรในการทบทวนผลการดํ าเนินการของคณะ(#)
- ผู ้ บริ หารของคณะใช้ผลการประเมินและทบทวนดั งกล่าวมาประเมินความสําเร็ จของ
การบรรลุเป้ าประสงค์ระยะสั นและระยะยาวของคณะอย่างไร(#)
- ผู ้ บริ หารของคณะนํ าผลการประเมินและทบทวนนี มาใช้ในการประเมินความสามารถ
ในการตอบสนองความต้ องการทีเปลียนแปลงไปของคณะอย่างไร
คําตอบ การแต่ งตั งคณะกรรมการตรวจประเมินภายในหน่ วยงาน เพือการสรุ ปผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม และการประเมินผลประจําปี เพือนํามาเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาระบบงานในปี ต่ อไป
(5) คําถาม
- ตั วชี วั ดสําคั ญทีผู ้ บริ หารของคณะทบทวนเป็ นประจํ ามีอะไรบ้ า(#)
ง
- ผลการทบทวนทีผ่านมาเป็ นอย่างไร (#)
คําตอบ องค์ ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ ตัวชีวัด7.3 มีการพัฒนาคณะ/หน่ วยงาน สู ่
องค์ กรเรี ยนรู ้ มีการนําทักษะความรู ้ ใหม่ ๆ และองค์ ความรู ้ ทีมีถ่ายทอดให้ กับบุคลากรอย่ างเป็ นระบบ ซึ งมี
ค่ าคะแนนจากการประเมินสู งขึน ตามผลการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจําปี

(6) คําถาม
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- ผู ้บ ริ ห ารของคณะมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการนํา ผลการทบทวนดัง กล่ า วมาจัดลํา ดับ
ความสําคั ญ เพือให้เกิดการปรั บปรุ งทั งอย่างต่อเนื องและอย่างก้าวกระโดด รวมทั งใช้เป็ นโอกาสในการ
สร้ างนวั ตกรรม
- ผู ้ บริ หารของคณะใช้วิธีการอย่างไรในการนําผลการทบทวนไปปรั บปรุ งและนําไปสู่
การปฏิบ ั ติท ั วทั งคณะ รวมถึงผู ้ มีส่วนเกียวข้ อง
คําตอบ จัดความสํ าคัญตามลําดับของแผนยุทธศาสตร์ และคํารั บรองการปฏิบัติราชการของ
องค์ กร โดยใช้ ตัวชีวัดทีได้ คะแนนตําสุ ด มาวางแผนพัฒนา และนําตัวชีวัดทีได้ คะแนนสู งสุ ด มาวิเคราะห์
เพือพัฒนาสู ่ การประเมินในระดับท้ าทาย รวมทั งการให้ ความสํ าคัญในผลการทบทวนทีเกียวข้ องกับภารกิจ
หลัก เป็ นสํ าคัญ เพือใช้ เป็ นหัวข้ อในการจัดสั มมนาบุคลากรภายในงาน และการสนับสนุนให้ บุคลากรเข้ า
ร่ วมการอบรมสั มมนา ของหน่ วยงานต่ าง ๆ ทั งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย โดยนําความรู ้ ทีได้รับมา
ถ่ ายทอดสู ่ บุคลากรในภาพรวม
(7) คําถาม
- ผู ้ บริ หารของคณะในแต่ละระดั บได้ รับการประเมินผลงานอย่างไร(#)
- คณะนํ าผลจากการประเมินผลงานของผู ้ บริ หารไปปรับปรุ งระบบการนํ าองค์กรของ
ผู ้ บริ หารทุกระดั บอย่างไร
คําตอบ ผู ้ บริ หารทุกระดับเข้ ารั บการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ ที
กําหนด ซึ งผลทีได้เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาระบบงานต่ อไป
1.2 ความรั บผิดชอบต่ อสั งคม
เป็ นการตอบคํ าถามเพืออธิ บายว่า คณะดํ าเนินการอย่างไรเพือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
มีการดํ าเนินงานอย่างมีจริ ยธรรมและเป็ นองค์กรทีคํ านึงถึงสังคม
ก. ความรั บผิดชอบต่ อสั งคม
(8) คําถาม
ในกรณี ทีการบริ การและการปฏิบ ั ติงานมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมคณะดํ าเนิ นการ
อย่างไร
คําตอบ จัดทํารายงานข้ อเท็จจริ ง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ ไข เสนอผู ้ บังคับบัญชา
ตามลําดับ
(9) คําถาม

19
กระบวนการ เป้ าประสงค์ ตั วชี วั ด และเป้ าหมายของคณะในการจั ดการกั บผลกระทบ
ในทางลบทีเกิดขึ นคืออะไร
คําตอบ พิจารณาจากความถูกต้ อง และเป็ นไปตามกฎ ระเบียบ เนืองจากภารกิจหลักต้ อง
ดําเนินการตามนิติศาสตร์ และรั ฐศาสตร์
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

แก้ไขปัญหาได้ ท ั นที

แนวทางปรับปรุ งการ
ปฏิบ ั ติงาน
มีกิจกรรมสร้ าง
ภาพลั กษณ์องค์กร

เป้าหมาย

ตัวชีวัด

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

(10) คําถาม
- คณะได้ คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบในทางลบของการบริ การและการปฏิ บ ั ติงานที
อาจเกิดขึ นต่อสังคม ทั งในปั จจุบ ั นและอนาคตอย่างไร
- คณะมีการเตรี ยมการเชิงรุ กในประเด็นดั งกล่าวอย่างไร
คําตอบ
1. มีวาระการประชุมประจําเดือนของหน่ วยงาน เกียวกับภารกิจทีอาจมีผลกระทบในทาง
ลบเพือทบทวนแนวทางการแก้ ไขปัญหา
2. มีการประเมิน ผลล่ ว งหน้ า เสนอที ประชุ มประจํา เดื อนของหน่ ว ยงาน เพือร่ ว มกั น
วางแผนป้องกัน และแก้ ไข

ข. การดําเนินการอย่ างมีจริ ยธรรม
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(11) คําถาม
ผู ้บริ หารของคณะได้ก ํา หนดวิธปี ฏิ บ ั ติเ พือให้คณะมี ก ารดําเนิ นการอย่ างมี จริ ย ธรรม
อย่างไร
คําตอบ
1. มีคณะกรรมการชุดต่ าง ๆ ประจําหน่ วยงาน ซึ งคัดเลือกจากบุคลากรในกลุ ่ มต่ าง ๆ เพือ
พิจารณาในประเด็นปัญหา
2. มีคณะกรรมการพิจารณาในกรณีต่าง ๆ ตามโครงสร้ างของมหาวิทยาลัย
3. มีขั นตอนการปฏิบตั ิและการรายงานต่ อสายงานการบังคับบัญชา เพือรั บทราบผลของ
การปฏิบัติ
4. มีระบบการเลือกตั ง สรรหา และคัดเลือกบุคคล หรื อคณะกรรมการประจําหน่ วยงาน
ค. การให้ การสนับสนุนต่ อชุมชนทีสํ าคัญ
(12) คําถาม
- คณะดํ าเนิ นการอย่างไรในการสนับสนุ นและเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้แก่ ชุมชนที
สําคั ญต่อคณะ
- ชุมชนใดทีสําคั ญกั บคณะของท่าน และมีวิธีเลือกชุมชนดั งกล่าวอย่างไร
- มีวิธีการอย่างไรในการเลือกกิจกรรมทีจะสนั บสนุนชุมชน
- ผู ้ บริ หารของคณะและบุคลากรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการพั ฒนาชุมชนดั งกล่าวอย่างไร
คําตอบ การเข้ าร่ วมกิจกรรม และพิธีการต่าง ๆ การประสานงานเพือจัดงบประมาณช่ วยเหลืองาน
ฌาปนกิจ บุคลากร หรื อบุพการี ของบุคลากร ทีเสี ยชีวิต
การแบ่ งประเภทของชุมชน
ชุมชนภายใน
1. กลุ่มบ้ านพั กบุคลากร
2. กลุ่มหอพั กนั กศึกษา
3. กลุ่มผู ้ ประกอบการภายในมหาวิทยาลั ย
ชุมชนภายนอก
1. ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
2. อบต. ศิลา, อบต.บ้ านเป็ ด
3. ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น
หลักเกณฑ์ การให้ สําคัญของชุมชน ประกอบด้ วยปัจจัย ดังนี

21
1. อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
2. มีส่วนได้ เสี ยกั บผลสําเร็ จขององค์กร
3. มีความร่ วมมือ ข้ อตกลง หรื อพั นธสัญญา
4. มีผลกระทบกั บการปฏิบ ั ติงาน
หลักเกณฑ์ ในการเลือกกิจกรรมสนับสนุน
1. กิจกรรมทีสอดคล้ องกั บพั นธกิจของหน่วยงาน
2. กิจกรรมทีสร้ างเสริ ม และสนั บสนุนด้ านสุ ขภาพร่ างกาย และสุ ขภาพจิต
3. กิจกรรมทีสร้ างเสริ ม และสนั บสนุนด้ านการศึกษา
หลักเกณฑ์ ในการร่ วมกิจกรรมของผู ้ บริ หารและบุคลากร

1.
2.
3.
4.

การสนั บสนุนด้ านงบประมาณ
การสนั บสนุนด้ านบุคลากร
การสนั บสนุนด้ านสถานทีและครุ ภ ั ณฑ์
การสนั บสนุนด้ านเทคโนโลยี
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หมวดที 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2.1 การจัดทํายุทธศาสตร์
เป็ นการตอบคํา ถามที อธิ บ ายว่ า คณะมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการกํา หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
เป้ าประสงค์เชิ งยุ ทธศาสตร์ และกลยุทธ์ หลั ก รวมถึงการยกระดั บความสามารถในการแข่ งขั น ผลการ
ดํ าเนินการโดยรวม และความสําเร็ จในอนาคตอย่างไร
ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์
(1) คําถาม
คณะมีกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวมอย่างไร ให้ระบุ (#)
- ขั นตอนและผู ้ เกียวข้ องทีสําคั ญ
- กรอบเวลาที ใช้ในการวางแผนระยะสั นและระยะยาว และเหตุ ผลที ใช้ในการ
กํ าหนดกรอบเวลาเช่นนั น
- โปรดแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ทีสอดคล้องกับ
กรอบเวลาทีกํ าหนดไว้
คําตอบ การจัดประชุม บุคลากร ประจําปี งบประมาณ โดยมีแผนระยะ สั น 1 ปี แผนระยะยาว 4 ปี
ตามแนวทางของกองกลาง และมหาวิทยาลัย
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์
การดําเนินการ
รายงานผลการประเมิน
ภายใน
ประชุมกองกลาง เพือ
วิเคราะห์ผลการประเมิน
ภายใน
งานในสังกั ดจัดทํ แา ผน
ยุทธศาสตร์ของงาน
ประชุมกองร่ างแผน
ยุทธศาสตร์ของ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจํ ากองกลาง เพือ
รับทราบแผนยุทธศาสตร์

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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ของกอง
ดํ าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ของกอง
ประเมินผลการดํ าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
กอง

(2) คําถาม
คณะได้น ําปั จจั ย ต่อไปนี มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ อย่ างไร ให้ระบุวิธี การ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้ อมูลและสารสนเทศทีเกียวข้ อง
- ความต้องการ ความคาดหวั ง ทั งระยะสั นและระยะยาวของผู ้รับบริ การ ผู ้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย รวมทั งคณะหรื อองค์กรอืนทีปฏิบ ั ตงานเกี
ิ ยวข้ องกั น
- สภาพการแข่งขั นทั งภายในและภายนอกประเทศของคณะ(ให้คณะตอบตามความ
เหมาะสมของภารกิจของคณะ)
- นวั ตกรรมและการเปลียนแปลงทีสําคั ญทางเทคโนโลยี และด้านอืนๆ ซึ งอาจมีผล
ต่อบริ การและการดํ าเนินงานของคณะ
- นวั ตกรรมและการดํ าเนินงานของคณะ
- จุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอืนๆ ของคณะ
- การศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสในการปรั บเปลียนทรั พยากรทีมีอยู่ไปใช้ก ับบริ การ
หรื อกิจกรรมทีมีความสําคั ญกว่า
- ความเสี ยงในด้ านการเงิน สังคมและจริ ยธรรม กฎหมาย ข้ อบั งคั บ และด้ านอืนๆ
- การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจระดั บประเทศหรื อระดั บโลก
- ลั กษณะเฉพาะของคณะของท่าน
- จุดแข็ง จุดอ่อนของคณะหรื อองค์กรอืนทีปฏิบ ั ติงานเกียวข้ องกั น(ให้คณะตอบตาม
ความเหมาะสมของภารกิจของคณะ)
คําตอบ
การนําผลการประเมินภายใน คํารับรองการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห์ ผลตามแผน
ยุทธศาสตร์ ในทุกมิติ เป็ นข้ อมูลเสนอทีประชุมกอง เพือพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการ
ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
(3) คําถาม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลั กมีอะไรบ้ าง(#)
- ให้ระบุเป้ าหมาย และระยะเวลาทีจะบรรลุเป้ าประสงค์เหล่านัน (#)
- ให้ระบุล ํ าดั บความสําคั ญของเป้ าประสงค์เหล่านั น
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คําตอบ
เป้าประสงค์
1. มีแผนปฏิบัติการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ

ตัวชีวัด

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

ข้ อมูลพื นฐาน
48
49
50

51

เป้าหมาย
52
53

54

NA

NA

NA

5

5

5

5

NA

NA

NA

90

90

100

100

NA
NA

NA
NA

NA
NA

4,500
4

5,000
4

6,000
5

7,000
5

NA

NA

NA

4

5

5

6

NA

NA

NA

80

85

90

95

NA

NA

NA

4

4

4

5

NA

NA

NA

90

90

95

95

NA

NA

NA

4

5

5

5

NA

NA

NA

0.6

0.8

0.9

1

NA

NA

NA

4

5

5

5

NA

NA

NA

4

4

4

5

(4) คําถาม
- ในการกํ าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ หลั กคณะ
ได้ ให้ความสําคั ญกั บความท้ าทายต่อองค์กรทีระบุไว้ ในลั กษณะสําคั ญขององค์กร ข้2ออย่างไร
- คณะมั นใจได้ อย่างไรว่าประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลั ก
- มีความสมดุลของโอกาสและความท้ าทาย ในระยะสั นและระยะยาว
- มีความสมดุลของความต้ องการของผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยทีสําคั ญทั งหมด
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คําตอบ
1. แผนปฏิบัติของหน่ วยงานภายในมีความสั มพันธ์ กับนโยบาย แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย
และมาตรฐานความต้ องการของระบบบริ การ
2. การกําหนดระยะเวลาแล้ วเสร็ จของภารกิจและควบคุมมาตรฐานการบริ การ
3. การเพิมช่ องทางการในการให้ บริ การ
4. การนําผลประเมินความพึงพอในมาวิเคราะห์ เพือกําหนดเป้าประสงค์
2.2 การถ่ ายทอดกลยุทธ์ หลักเพือนําไปปฏิบัติ
การถ่ายทอดกลยุ ทธ์ หลั กเพือนําไปปฏิ บ ั ติ เป็ นการตอบคํ าถามทีอธิ บายว่าคณะสามารถแปลง
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ หลักไปสู่ การปฏิ บ ั ติได้อย่างไร โดยให้คณะสรุ ปแผนปฏิ บ ั ติการ
และตั วชี วั ดทีสําคั ญ และคาดการณ์ผลการดํ าเนินการในอนาคตตามตั วชี วั ดดั งกล่าว
ก. การถ่ ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู ่ การปฏิบัติ
(5) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไร ในการ
- ถ่ายทอดแผนปฏิบ ั ติการเพือนํ าไปปฏิบ ั ติให้บรรลุเป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์หลั ก (#)
- จั ดสรรทรัพยากรเพือให้ม ั นใจว่าสามารถปฏิบ ั ติการตามแผนได้ สําเร็ (#)
จ
- ทํ าให้ผลทีเกิดขึ นจากการปฏิบ ั ติตามแผนมีความยั งยืน
คําตอบ
- ถ่ ายทอดแผนปฏิบัติการเพือนําไปปฏิบัติให้ บรรลุเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และ กล
ยุทธ์ หลัก
- การประชุมคณะกรรมการประจํ ากองเพือชี แจง
- การจั ดทํ าแฟ้ มการเรี ยนรู ้ ภายในหน่วยงาน
- การจั ดทํ ากระดานข่าว
- การทํ าบั นทึกแจ้ งเวี ยน
- การจั ดสัมมนาหน่วยงาน
- จัดสรรทรั พยากรเพือให้ มันใจว่ าสามารถปฏิบัติการตามแผนได้ สําเร็ จ (#)
- การจั ดทํ าแผนงบประมาณประจํ าปีโดยยึดแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
- การประชุมพิจารณาจั ดลํ าดั บความสําคั ญ และความเร่ งด่วน
- แผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกั น
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- ทําให้ ผลทีเกิดขึนจากการปฏิบัติตามแผนมีความยังยืน
- การแต่งตั งคณะทํ างานติดตามมติทีประชุม
- การรายงานผลการปฏิบ ั ติงานของหน่วยงาน ทุก 6 เดือน
(6) คําถาม
- แผนปฏิบ ั ติการทีสําคั ญของคณะมีอะไรบ้ าง(#)
- หากมีการเปลียนแปลงทีสําคั ญในการให้บริ การ รวมทั งผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย คณะ
จะดํ าเนินการอย่างไรเพือตอบสนองต่อการเปลียนแปลงดั งกล่าว
คําตอบ
- แผนปฏิบ ั ติการด้ านรักษาความปลอดภั ย
- แผนปฏิบ ั ติการด้ านระบบสารบรรณ
การดําเนินการต่ อการเปลียนแปลง
- การประชุมคณะกรรมการประจํ ากองเพือชี แจง
- ประชุมวางแผนปฏิบ ั ติการ
- ปรับแผนปฏิบ ั ติการ
- แจ้ งเวียนปฏิบ ั ติการ
(7) คําถาม
แผนหลั กด้ านทรัพยากรบุคคลทีตอบสนองเป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กลยุทธ์หลั ก และ
แผนปฏิบ ั ติการมีอะไรบ้ าง(#)
คําตอบ
การวิเคราะห์อ ั ตรากํ าลั ง ให้สอดคล้ องกั บภารกิจ และเป้ าหมายของหน่วยงาน

หน่ วยงาน

1. งานสารบรรณ

ภารกิจ/หน้ าที/ความ
รับผิดชอบหลัก

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

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

ลักษณะการ
ดําเนินงาน/
กิจกรรม
PF

R

ลักษณะความยาก
ง่ ายในการ
ดําเนินงาน
P

1

2

ระยะเวลาทีใช้ ในการ
ปฏิบัติงานทั งปี

ปริมาณงานทังปี

3

จํานวน

หน่ ว
ยนับ

จํานวน

หน่ วย
นับ
(วัน)

จํานวนผู้รับบริการ
จํานวน
คน

จํานวน
หน่ วยงาน

วั น

5,000

หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก

3

1

3

/

-

/

25,000

เรื อง

ทุกวั นทํ า
การ

1

2

3

-

/

/

15,000

เรื อง

ทุกวั นทํ า
การ

วั น

1,000

หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก

1

2

3

/

/

/

541

เรื อง

ทุกวั นทํ า

วั น

221

หน่วยงาน
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ด้านการเงิน และพั สดุ

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

2

1

2

-

-

/

280

เรื อง

ทุกวั นทํ า
การ

วั น

221

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

- มีระบบตรวจสอบ
และรายงานผล

3

3

2

/

/

/

43

เรื อง

ทุกวั นทํ า
การ

วั น

-

3

3

3

/

/

/

36

ครั ง

-

-

-

3.1 การเผยแพร่
ข่าวสาร
3.2 การสร้าง
ภาพลั กษณ์

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

1.4 การบริหารงาน
บุคคล

2.ภารกิจด้านการ
ประชุ ม

3.ภารกิจด้าน
ประชาสัมพันธ์

4.ภารกิจด้านงาน
สภาอาจารย์

5.ภารกิจด้านรักษา
ความปลอดภัย

6.ภารกิจด้าน
เลขานุการผู้บริหาร
7.ภารกิจด้านการ
ประสานงาน
กรุ งเทพ

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

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

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

การ

1

1

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

1

2

3

3

-

/

-

-

/

/

360

12

เรื อง

ครั ง

-

-

ภายใน
กองกลาง และ
ในก ํ าก ั บ

-

-

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

-

บุคลากร
ภายในและ
ประชาชน
ทั วไป

-

กรรมการสภา
อาจารย์ และ
กรรมการสภา
ข้ าราชการ

3

3

3

/

/

/

-

-

-

-

-

บุคลากร
ภายในและ
ประชาชน
ทั วไป

1

1

3

-

-

/

-

-

-

-

-

ผู ้ บริ หาร
มหาวิทยาลัย

1

1

3

-

-

/

ผู ้ บริ หาร
มหาวิทยาลัย
และบุคลากร
ภายใน
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(8) คําถาม
- ตั วชี วั ดทีสําคั ญทีใช้ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบ ั ติการ มีอะไรบ้ าง(#)
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการทํ าให้ระบบการวั ดผลสําเร็ จของแผนปฏิ บ ั ติการโดยรวม
เสริ มให้คณะมุ่งไปในแนวทางเดียวกั น
คําตอบ
ตัวชีวัดทีสํ าคัญทีใช้ ติดตามความคืบหน้ าของแผนปฏิบัติการ
- ระดับความสํ าเร็ จของการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี
ระบบการวัดผลสํ าเร็ จของแผนปฏิบัติการ
- การแต่ งตั งคณะทํางานติดตามมติทีประชุม
- การมอบหมายตัวชีวัดให้ งานต่ าง ๆ รั บผิดชอบตามความเหมาะสม และสอดคล้ องกับ
ภารกิจ
ข. การคาดการณ์ ผลการดําเนินการ
(9) คําถาม
- เป้ าหมายการดํ าเนินการของแผนปฏิบ ั ติการตามตั วชี วั ดทีระบุในข้2.2
อ ก(8) มีอะไรบ้ าง (#)
- เป้ าหมายการดํ าเนินการของแผนปฏิบ ั ติการเป็ นเช่นใด เมือเปรี ยบเทียบกั บ
- เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (#)
- ผลการดํ าเนินการทีผ่านมา(#)
- ผลการดํ าเนินการทีคาดไว้ ของคู่แข่ง
- ระดั บเทียบเคียงทีสําคั ญ(Benchmark)
(ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ)
คําตอบ
เป้าประสงค์
1. แผนปฏิบัติการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ

ตัวชีวัด
ระดับความสําเร็ จของการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจํ าปี

ข้ อมูลพื นฐาน
48
49
50
NA

NA

NA

51

เป้าหมาย
52
53

54

5

5

5

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

3.2 ความสั มพันธ์ และความพึงพอใจของผูร้ ั บบริการและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
เป็ นการตอบคํ าถามเพืออธิ บายว่าคณะสร้ างความสัมพั นธ์ก ั บผู ้ รับบริ การ และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
อย่างไร เพือให้ผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยมีความพึงพอใจ และนําไปสู่ การกล่าวถึงในทางทีดี ให้
อธิ บายด้ วยว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการหาความพึงพอใจของผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ก. การสร้ างความสั มพันธ์ กับผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
(4) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการสร้ างความสัมพั นธ์ ก ับผู ้รับบริ การ และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
เพือตอบสนองความคาดหวั งและสร้ างความประทั บใจให้แก่ ผู ้รับบริ การและผู ้มีส่ วนได้ส่วนเสี ย ซึ งจะ
ส่ งผลให้คณะมีภาพลั กษณ์ทีดี และมีผู ้ มาใช้บริ การเพิ มขึ น(ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของ
คณะ)
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คําตอบ
การจัดกิจกรรมเชิดชูบุคลากรด้ านการให้ บริ การ และการปฏิบัติงาน เพือสร้ างแรงกระตุ ้ นในการ
ให้ บริ การ
การจัดสิ งอํานวยความสะดวกแก่ ผู ้ รับบริ การ
การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนเพือการสร้ างภาพลักษณ์ด้านความรวดเร็ว
(5) คําถาม
- คณะมีวิธีการอะไรบ้ างทีให้ผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยสามารถติดต่อขอข้อมูล
ขอรับบริ การ หรื อร้ องเรี ยนต่อคณะ
- คณะมีแนวทางอย่างไรในการกําหนดวิธีปฏิ บ ั ติของบุคลากรในคณะในการติดต่อกับ
ผู ้ รบั บริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
- คณะมั นใจได้ อย่างไรว่าบุคลากรทีเกียวข้ องทุกคนได้ ปฏิบ ั ติตามวิธีปฏิบ ั ติทีกํ าหนดไว้
คําตอบ
- เคาร์ เตอร์ บริ การ
- บั นทึกข้ อความ
- e-mail
- โทรศั พท์/โทรสาร
- กระดานข่าวบน Web Site
- การเปิ ดตู ้ รับเรื องร้องเรี ยนร้ องทุกข์
โดยมีแนวทางในการกําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในหน่ วยงานในการติดต่ อกับผู ้ รับบริ การ
และผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
1. การสร้ างระบบฐานข้ อมูลกั บหน่วยงานหรื อบุคคลทีเกียวข้ อง
2. การสร้ างคู่มือการปฏิบ ั ติ
3. ทบทวนภารกิจและบุคลากรทุกระดั บชั น
4. สร้ างสํานึกดีในฐานะผู ้ ให้บริ การ
เพือมันใจได้ ว่าบุคลากรทีเกียวข้ องทุกคนได้ ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทีกําหนดไว้
1. การจั ดทํ ารายงานความคืบหน้าและผลสําเร็ จของการปฏิบ ั ติภารกิจ
2. ให้ค ํ าแนะนํ า ช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบ ั ติภารกิจ
3. มอบหมายภารกิจและการกระจายอํ านาจในการตรวจสอบและติดตามผล
4. แบบประเมินผลการรับบริ การ
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(6) คําถาม
- คณะมีกระบวนการจั ดการข้ อร้ องเรี ยนอย่างไร
- คณะมั นใจได้ อย่างไรว่าข้อร้ องเรี ยนเหล่านั นได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิ ทธิ ผลและ
ทั นท่วงทีตามกระบวนการทีกํ าหนดไว้
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้ องเรี ยนทั งหมดเพือใช้ในการ
ปรับปรุ งการดํ าเนินการของคณะของท่านและคณะอืนทีเกียวข้ อง
คําตอบ
1. ทะเบียนรั บเรื อง
2. ตอบรั บการรั บเรื องร้ องเรี ยนถึงผู ้ ร้องเรี ยน
3. เสนอความคิดเห็น การขอคําวินิจฉั ย
4. การประชุมคณะกรรมการ หน่ วยงานผู ้ เป็นเจ้ าของเรื อง
5. แต่ งตั งคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริ ง
6. การรายงานผลต่ อผู ้ บังคับบัญชา หัวหน้ าหน่ วยงาน
7. ตอบผลการดําเนินการให้ ผู ้ ร้องเรี ยนทราบ
8. สรุ ปรายงานผลการปฏิบัติประจําปี
โดยข้ อร้ องเรี ยนเหล่ านั นได้ รับการแก้ ไขตามกระบวนการทีกําหนดไว้
- มีการติดตามของคณะทํางานติดตามมติทีประชุม
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
การรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้อร้ องเรี ยนทั งหมดเพื อใช้ ใ นการปรั บ ปรุ งการดํ า เนิ นการของ
หน่ วยงานและหน่ วยงานอืนทีเกียวข้ อง
1. วิเคราะห์ ผลการดําเนินการเป็ นรายกรณีเพือจัดทํารายงานการปฏิบัติประจําปี
2. สรุ ปเป็ นรายงานผลการดําเนินการ
3. เสนอแนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่ วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
(7) คําถาม
คณะทํ าอย่างไรเพือให้วิธีการสร้ างความสัมพั นธ์ก ั บผู ้ รับบริ การ และผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย
รวมทั งวิธีการติดต่อเหมาะสมและทั นสมั ยอยู่เสมอ
คําตอบ
1. การสร้ างกระดานข่ าวบน Web Site
2. การเปิ ดตู ้ รับเรื องร้ องเรี ยนร้ องทุกข์
3. การตอบข้ อซั กถามบน Web Board
4. การให้ ความสํ าคัญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
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ข. การวัดความพึงพอใจของผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(8) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการวั ดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู ้รับบริ การ และผู ้มี
ส่ วนได้ ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่ม
- คณะมีวิธีการอย่ างไรเพือให้การวั ดดั งกล่าวได้ข้อ มูลซึ งสามารถนํา ไปใช้สร้ างความ
ประทั บใจและทํ าให้เกิดภาพลั กษณ์ทีดี
- คณะนํ าผลการวั ดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจไปปรั บปรุ งการดํ าเนิ นการของคณะ
อย่างไร
คําตอบ
1. ทําแบบสํ ารวจความถึงพอใจ
2. หนังสื อขอบคุณจากผลแห่ งการปฏิบัติเพือเป็ นไปตามคําแนะนําของผู ้ ใช้ บริ การ
- วิธีการเพือให้ การวัดดังกล่ าวได้ ข้อมูลซึ งสามารถนําไปใช้ สร้ างความประทับใจและทําให้ เกิด
ภาพลักษณ์ ทีดี
1. การประมวลความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะตามแบบสํ ารวจความพึงพอใจ
2. วิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ในประสิ ทธิภาพของภารกิจเพือนําไปสู ่ ความพึงพอใจ
- การนําผลการวัดความพึงพอใจและไม่ พงึ พอใจไปปรั บปรุ งการดําเนินการ ของหน่ วยงาน
1. วิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทีเกียวข้ องกับศักยภาพ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับให้ เป็ นไปใน
ทิศทางทีสามารถปรั บเปลียนพฤติกรรมในองค์ กร
2. ถ่ ายทอดผลการเพือสร้ างความเข้ าใจแก่ บุคลากรทุกระดับชั น
3. มุ ่ งเน้ นปัญหาและอุปสรรคทีเป็ นประเด็นกระทบต่ อคุณภาพและประสิ ทธิภาพของการ
บริ การเป็ นสํ าคัญ
4. ศึกษา วิธีการแก้ ไขปัญหาและอุปสรรค
(9) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการติดตามในเรื องคุณภาพการบริ การเพือให้ได้ข้อมูลป้ อนกลั บ
อย่างทั นท่วงทีและนํ าไปใช้ด ํ าเนินการต่อไปได้
คําตอบ
1. การกําหนดขั นตอนและวิธีการ
2. การมอบหมายภารกิจ
3. การชีแจงจุดเด่ น จุดด้ อย และภาวะความเสี ยงในภารกิจ
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4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
5. การรายงานผลการปฏิบัติเกียวกับสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
6. ประชุมหารื อในการรั บทราบปัญหาและรั บฟังข้ อเสนอวิธีการแก้ ไขปัญหา

(10) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการหาข้ อมูลและใช้ข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบในด้ านความพึงพอใจ
ของผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
คําตอบ
1. การวิเคราะห์ ความต้ องการในภาพรวมของความต้ องการผู ้ รับริ การจากสื อต่ าง ๆ
2. ฐานข้ อมูลการสํ ารวจความพึงพอใจจาก Internet
(11) คําถาม
คณะทํ าอย่างไรเพือให้วิธี การในการวั ดความพึงพอใจของผู ้รับบริ ก ารและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
เหมาะสมและทั นสมั ยอยูเสมอ
่
คําตอบ
1. การปรั บปรุ งแบบสํ ารวจเป็ นประจํา
2. การรายงานผลการสํ ารวจทุก 6 เดือน
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หมวดที 4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ ผลการดําเนินการของคณะ
ให้อ ธิ บายว่า คณะมีวิธีการอย่ างไรในการวั ด วิเคราะห์ ทํ า ให้สอดคล้อ งและเชื อมโยงกัน และ
ปรับปรุ งข้ อมูลและสารสนเทศของผลการดํ าเนินการในทุกระดั บ และทุกส่ วนของคณะ
ก. การวัดผลการดําเนินการ
(1) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและรวบรวมข้ อมูลและสารสนเทศทีมีความสอดคล้ อง
และเชือมโยงกั น เพือใช้ในการติดตามผลการปฏิบ ั ติงาน และผลการดํ าเนินการของคณะโดยรวม(#)
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้ อมูลและสารสนเทศเหล่านี มาสนับสนุ นการตั ดสิ นใจ
ในคณะและสนั บสนุนให้เกิดนวั ตกรรม
คําตอบ
1. ใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศที เอือต่ อประสิ ท ธิ ภาพของการปฏิ บั ติภ ารกิ จ ในรู ป ของ
เครื อข่ าย เช่ น การเวียนหนังสื อราชการด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บนเครื อข่ าย
2. มีการติดตามและทบทวนประสิ ทธิภาพของระบบอย่ างสมําเสมอ
3. มีการศึกษา เทียบเคียงเพือพัฒนาประสิ ทธิภาพของระบบ
4. มีการรายงานผลการปฏิบัติทีสามารถบ่ งชีถึงการประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา
(2) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้ อมูลและสารสนเทศเชิงเปรี ยบเทียบ มาสนั บสนุนการ
ตั ดสินใจในคณะ และสนั บสนุนให้เกิดนวั ตกรรม
คําตอบ
1. ต้ องมีความเหมาะสมในการปฏิบัติ
2. ต้ องมีความทันสมัย
3. ต้ องมีความประหยัดและใช้ เทคโนโลยีทีลงทุนไปอย่ างคุ ้ มค่ า
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(3) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการทํ าให้ระบบการวั ดผลการดํ าเนินการเหมาะสม และทั นสมั ย
อยู่เสมอ
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการทํ าให้ม ั นใจว่าระบบการวั ดผลการดํ าเนิ นการมีความไวใน
การบ่งชี ถึงการเปลียนแปลงทีรวดเร็ วหรื อไม่ได้ คาดการณ์ ทั งจากภายในและภายนอกคณะ
คําตอบ
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลทีได้ รับภายในเวลา ไม่ เกิน 6 เดือน
2. การประเมินโครงการ หรื อกิจกรรมทีดําเนินการเพือตอบสนองความต้ อง
ข. การวิเคราะห์ ผลการดําเนินการ
(4) คําถาม
คณะมีการวิเคราะห์ในเรื องอะไรบ้ าง เพือช่วยให้ผู ้ บริ หารของคณะนํ าผลการวิเคราะห์มา
ใช้ในการทบทวนผลการดํ าเนินการของคณะ และนํ าไปใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
คําตอบ
- การให้ บริ การ
- ความสะดวก รวดเร็ว
(5) คําถาม
คณะมีวิธี การอย่ างไรในการสื อสารให้ผู ้ปฏิ บ ั ติงานในทุกระดับได้รับทราบถึ งผลการ
วิเคราะห์ เพือใช้เป็ นข้ อมูลสนั บสนุนการตั ดสิ นใจในการปฏิบ ั ติงานอย่างมีประสิ ทธิ ผล
คําตอบ
- การจัดประชุมสั มมนา
- การจัดทําบอร์ ดยุทธศาสตร์
4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู ้
เป็ นการตอบคําถาม เพื อให้อธิ บายว่าคณะดํา เนิ นการอย่ างไรเพื อให้ข้อ มู ลและสารสนเทศที
บุคลากร คณะ หรื อองค์กรอืนทีปฏิบ ั ติงานเกียวข้ องกั นและผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยต้ องการนั มีน
คุณภาพและพร้ อมใช้งานรวมทั งให้อธิ บายว่าคณะดํ าเนินการอย่างไร ในการสร้ างและจั ดการองค์วคามรู ้
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ก. ความพร้ อมใช้ งานของข้ อมูลและสารสนเทศ
(6) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการทํ าให้ข้อมูลและสารสนเทศทีต้องการมีความพร้ อมใช้งาน
และทํ าให้บุคลากร ผู ้รับบริ การ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย และองค์กรอืนๆ ทีปฏิ บ ั ติงานเกี ยวข้องกัน สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลและสารสนเทศดั งกล่าว
คําตอบ
1. ขอพืนทีในการสร้ าง Home page เพือนําเสนอบทบาทและภารกิจของหน่ วยงาน
2. บรรจุ Web board หรื อ กระดานข่าวเพือเป็ นช่ องทางให้ ผู ้ มีส่วนได้ เสี ย เลือกวิธีแสดง
ความคิดเห็น หรื อ สอบถามข้ อมูลภารกิจบน Web site
3. บรรจุข้อมูลทีเป็ นปัจจุบนั เพือให้ ผู ้ เยียมชมสามารถเข้ าดูได้ อย่ างเหมาะสม
4. มีระบบการบันทึกจํานวนผู ้ เข้ าเยียมชมบน Web site
5. ตรวจสอบ Web board และตอบคําถามเพือให้ เป็ นการสื อสาร 2 ทาง
6. สร้ างความเป็ นปัจจุบันของข้ อมูลข่ าวสารอย่ างสมําเสมอ
(7) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการทํ าให้อุปกรณ์ทีเกียวกั บสารสนเทศ(ฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ )
ทีใช้ในคณะมีความเชือถือได้ ปลอดภั ย และใช้งานง่าย(#)
คําตอบ
1. ระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอยู ่ในลักษณะการให้ บริ การจากศูนย์
คอมพิวเตอร์ กลาง ดังนั น ประสิ ทธิภาพและคุณภาพ รวมถึงความทันสมัยต่าง ๆ ย่ อมขึนอยู ่ กับหน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
2. โปรแกรมทีอํานวยความสะดวกสนับสนุนให้ การปฏิบัติหน้ าทีในบางภารกิจ มีความ
จําเป็ นต้ องลงทุน และศึกษาผลลัพธ์ และความพอใจของเครื อข่ ายผู ้ ใช้ ร่วมด้วย เช่ น ระบบ E-Document
ระบบ IP Camera และระบบ KKU-FMIS
(8) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการทํ าให้ระบบการจั ดการข้ อมูลและสารสนเทศ และอุปกรณ์ ที
เกียวกั บสารสนเทศดั งกล่าว เหมาะสมและทั นสมั ยอยู่เสมอ
คําตอบ
1. รวบรวมข้ อมูลเพือประสานขอความร่ วมมือจากหน่ วยงานทีกํากับ ดูแลระบบ
สารสนเทศในการจัดหาและเขียนโปรแกรมตามภารกิจทีต้ องการ
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2. ศึกษา วิเคราะห์ เทียบเคียงกับสถานบันทั งภาครั ฐและเอกชนเพือนําประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผลมาพัฒนาภารกิจทีรับผิดชอบ
3. เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อดี ข้ อเสี ย แนวความคิดก้ าวหน้ าต่ อสถาบันเพือขอรับการ
สนับสนุนแนวคิดไปสู ่ การปฏิบัติ
ข. การจัดการความรู ้
(9) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการจั ดการความรู ้ เพือให้เรื องต่อไปนี บรรลุผล
- การรวบรวมและถ่ายทอดความรู ้ ของบุคลากรในคณะ (#)
- การรั บการถ่า ยทอดความรู ้ ทีมีประโยชน์จากผู ้รับบริ การ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ยและ
องค์กรอืน
- การแสวงหาและแลกเปลียนวิธีการปฏิบ ั ติทีเป็ นเลิศ
คําตอบ
1. การสนับสนุนการฝึ กอบรมบุคลากร
2. มีการถ่ ายทอดความรู ้ จากการอบรมสั มมนา
3. จัดทีมพีเลียงให้ คําปรึ กษา
4. จัดสถานการณ์ การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ภายในองค์ กร
5. ให้ ความร่ วมมือในการส่ งเจ้ าหน้ าทีเข้ าร่ วมการฝึ กอบรมและการถ่ ายทอด
6. กระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ทุกคนเป็ นครู ทุกสถานทีคือ ห้ องเรี ยน ไม่ จํากัด
รู ปแบบ
(10) คําถาม
คณะมี วิธี ก ารอย่ า งไรเพื อให้ข้อ มู ล สารสนเทศ และความรู ้ ของคณะ มี คุณ ลัก ษณะ
ดั งต่อไปนี
- ความครอบคลุม
- ความรวดเร็ ว
- ความถูกต้ อง
- ความทั นสมั ย
- ความเชือมโยง
- ความน่าเชือถือ
- ความสามารถในการเข้ าถึง
- ความสามารถในการตรวจสอบ
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- การมีส่วนร่ วมในกระบวนการข้ อมูล
- ความปลอดภั ย
- การรักษาความลั บ
คําตอบ
- การสร้ างเครื อข่ ายครบทุกภาคส่ วนในแต่ ละภารกิจ เช่ น เครื อข่ ายการ
ประชาสั มพันธ์ เครื อข่ ายผู ้ ปฏิบัติด้านสารบรรณ เครื อข่ ายของผูอํ้ านวยการ และ เลขานุการคณะ
-ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน (Intranet) สนับสนุนในการนัดหมาย และยืนยัน
ตอบรั บแผนการปฏิบัติและอืน ๆ
- มีระบบบันทึกบนเครื อข่าย ควบคู ่ ไปกับการเก็บหลักฐานต้ นฉบับ
- สามารถเชืองโยงและถ่ ายโอนข้ อมูลข่ าวสารได้ในระดับสากล
- สามารถสื บค้ นและติดตามข้ อมูลข่ าวสารย้ อนหลังได้ อย่ างรวดเร็ ว
- มีความเป็ นปัจจุบนั ภายใต้ ความร่ วมมืออันดี
- ความน่ าเชือถือและบทบาทหน้ าทีเพือการยอมรั บในส่ วนของการกําหนดชั นของ
การเข้ าถึงข้ อมูล
- มีระบบป้องกันและสนับสนุนภารกิจแต่ ละประเภทให้ ตรงตามวัตถุประสงค์
- มีระบบป้องกันชั นความลับของข้ อมูล Fire Wall
- มีระบบการกําหนดรหัสประจําตัว ควบคุมโดยหน่ วยงานทีรับผิดชอบและเป็ น
ความลับเฉพาะบุคคล
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หมวดที 5
การมุ ่ งเน้ นทรัพยากรบุคคล
5.1 ระบบงาน
ให้อธิ บายการจั ดและบริ หารงาน ระบบการประเมินผลการปฏิ บ ั ติงานของบุคลากร การจ้างงาน
และความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน และวิธีปฏิบ ั ติทีเกียวข้ องกั บกํ าลั งคน เอื อให้บุคลากรและคณะมีผลการ
ดํ าเนินการทีดีได้ อย่างไร
ก. การจัดและบริ หารงาน
(1) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่า งไรในการจั ดระบบงาน ทั งทีเป็ นทางการและไม่เ ป็ นทางการ เพื อ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรเกิดความร่ วมมือ ความคิดริ เริ ม การกระจายอํ านาจในการตั ดสิ นใจ นวั ตกรรม ความ
คล่องตั ว และทั นต่อความต้ องการของผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยอยู่เสมอ
คําตอบ
1. การมอบอํานาจให้ ปฏิบัติงานแทนในระดับต่ าง ๆ
2. จัดระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
3. กําหนดให้ มีการจัดประชุมประจําเดือนของระดับหน่ วยงานและระดับกอง
4. การกําหนดภาระหน้ าทีของบุคคล ตามความเหมาะสม
5. สนับสนุนผู ้ มีผลงาน สร้ างแรงจูงใจ ประกาศเกียรติคุณเพือเป็ นแบบอย่ างและสร้ าง
แนวทางพัฒนาบุคลากร เพือยกระดับความรู ้ ความสามารถ และปรั บทัศนคติให้ พร้ อมทีจะร่ วม
พัฒนาประสิ ทธิภาพองค์ กร
(2) คําถาม
ในการจั ดระบบงานดั งกล่าว คณะได้ค ํ านึ งถึงวั ฒนธรรมและความคิดของบุคลากรและ
ของชุมชนซึ งคณะมีปฏิสัมพั นธ์ด้ วยมาพิจารณาอย่างไร(ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิ จของ
คณะ)
คําตอบ
1. ทําความเข้ าใจและทบทวนภารกิจให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดตั งหน่ วยงาน
2. ระดมสมองและเปิ ดโอกาสให้ มีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ในแต่ ละส่ วนงาน
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3. จัดระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
4. กําหนดให้ มีการจัดประชุมประจําเดือนของระดับหน่ วยงานและระดับกอง
5. ศึกษาและวิเคราะห์ เทียบเคียงปัญหาและอุปสรรค์ รวมถึงความเสี ยงทีมีผลกระทบต่ อ
ภาพลักษณ์ และแผนยุทธศาสตร์
6. รายงานผลการปฏิบัติทีสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ และประเด็นปัญหาทีต้ องมีการ
ปรั บปรุ งแก้ ไขเพือป้องกันความเสี ยหาย บกพร่ องตามบทบาทหน้ าทีความรับผิดชอบ
7. สนับสนุนการเพิมพูนความรู ้ และประสบการณ์ แก่ บุคลากรทุกระดับชั นเพือพัฒนา
ประสิ ทธิภาพและการเข้าสู ่ กระบวนการพัฒนาการของระบบราชการแนวใหม่
8. สนับสนุนและส่ งเสริ มผู ้ มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนผู ้ มี
ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ เพือนําผลสู ่ การปฏิบัติภารกิจในความรั บผิดชอบ ตามหลักการของ
PMQA (Public Sector Management Quality Award) ทีมีเน้ นถึง การบริ การตามความต้ องการ
ของผู ้ ใช้ บริ การเป็ นสํ าคัญ
9. ติดตามและร่ วมปฏิบัติภารกิจเพือศึกษาและให้ คําแนะนําเพือให้ เกิดความมันใจและ
เชือมัน ศรั ทธาในระบบบริ หารจัดการ ก่ อให้ เกิดประโยชน์ ต่อองค์ กรและภาพลักษณ์ ในเชิงบวกต่ อ
ผู ้ มีส่วนได้ เสี ย

(3) คําถาม
คณะทํ าอย่างไรเพือให้การสื อสาร การแลกเปลียนความรู ้ หรื อทั กษะระหว่างบุคลากร
ภายในคณะมีประสิ ทธิ ผล (#)
คําตอบ
1. ประชุมหารื อและกําหนดแผนปฏิบัติ
2. การติดตามผลสั มฤทธิ ของการสื อสารข้ อมูลในประเด็นต่ าง ๆ
3. จัดระบบการหารือผู ้ บังคับบัญชาเพือแลกเปลียนความคิดเห็นและประเด็นปัญหา
เฉพาะส่ วน เพือให้ เกิดความเข้ าใจทีตรงกัน
ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(4) คําถาม
- คณะมีระบบการประเมินผลการปฏิ บ ั ติงานของบุคลากร และมีการแจ้งผลเพือให้เกิ ด
การพั ฒนาและปรับปรุ งการทํ างานให้แก่บุคลากรรายบุคคลอย่างไร (#)
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- คณะมีวิธีการอย่างไรในการยกย่องชมเชย การให้รางวั ลและสิ งจูงใจเพือสนับสนุ นให้
บุคลากรมีขวั ญกํ าลั งใจมีการทํ างานอย่างมีประสิ ทธิ ผล มีจิตสํานึกในการทํ างานทีมุ่งเน้นผลประโยชน์และ
ความต้ องการของผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย(#)
คําตอบ
1. ใช้ หลักการและวิธีการทีออกแบบเป็ นมาตรฐานเดียวกันของมหาวิทยาลัย
2. เสนอแต่ งตั งคณะกรรมการประเมินการปฏิบั ติงานประกอบด้ วย บุ คคลภายในและ
ภายนอกเป็ นกรรมการ
3. ให้ ความเป็ นอิสระและยุติธรรมต่ อระบบการประเมิน
4. ดําเนินการตามข้ อกําหนดการจ้ าง สั ญญาจ้ าง และคํารั บรอง
5. แนะนํา และมอบหมายในการจัดทําข้ อมูลทีเป็ นตัวชีวัดผลสํ าเร็ จของการปฎิบัติหน้ าที
ในกรณีทีเอือต่ อการพัฒนาความรู ้ ความเข้ าใจในระบบการประเมินของบุคลากร
6. จัดกิจกรรมเชิดชูบุคลากรในด้ านต่ าง ๆ
7. มีคณะกรรมการเพือพิจารณาความดี ความชอบ ในการปฏิบัติงาน ประจําปี
8. ประกาศเกียรติคุณ ชมเชย และเสนอรางวัลสํ าหรั บเจ้าหน้ าทีผู ้ ปฏิบัติหน้ าทีดีเด่ น
9. เชิดชูเกียรติ เพือให้ เป็ นแบบอย่ างแก่ เพือนร่ วมงาน ผู ้ บังคับบัญชา และผู ้ มีส่วนได้ เสี ย
ต่ อการบริ การ
ค. การจ้ างงานและความก้ าวหน้ าในหน้ าทีการงาน
(5) คําถาม
คณะมี วิธี ก ารกํา หนดคุ ณ ลัก ษณะและทัก ษะที จํา เป็ นของบุ คลากรในแต่ ล ะตํ า แหน่ ง
อย่างไร (#)
คําตอบ
1. พิจารณาพันธกิจของหน่ วยงาน
2. กําหนดความรู ้ ความสามารถ และทักษะพิเศษของทรั พยากรบุคคล
3. มอบหมายหน้ าทีตามความเหมาะสม
4. สร้ างโอกาสและสิ งแวดล้ อมให้ เกิดกระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ เพือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และประสิ ทธิภาพของการปฏิบัติหน้ าทีในความรับผิดชอบ
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(6) คําถาม
- คณะมีวิธีการสรรหา ว่าจ้ าง และรักษาบุคลากรไว้ อย่างไร
- ในการสรรหา ว่าจ้ าง และรักษาบุคลากร คณะได้ค ํ านึ งถึงวั ฒนธรรมและความคิดของ
บุคลากรและของชุมชนทีคณะตั งอยู่อย่างไร(ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ)
คําตอบ
1. คํานึงถึงภาพลักษณ์ และผลประโยชน์ ของราชการเป็ นสํ าคัญ
2. ทดสอบระดับความสามารถและจัดสถานการณ์ ทีสามารถบ่ งชีถึงวิสัยทัศน์ แนวคิ ด
และทัศนคติของบุคลากร
3. ร่ วมวิเคราะห์ ปัญหา หรื อข้ อบกพร่ อง เพือพิจารณาถึงแนวทางแก้ ไขเพือให้ ได้ บทสรุ ป
ทีเกียวกับสาเหตุจากบุคลากร หรื อ ระบบ
4. ศึ กษาแนวทางพัฒนาระบบงานที ต้ องอาศั ยบุ คลากรทีมี ความรู ้ ความสามารถและ
เชียวชาญเฉพาะด้ าน เพือสรรหาผู ้ ทีมีคุณสมบัติเข้ าปฏิบัติหน้ าทีรั บผิดชอบ
5. สร้ างสมและปลูกฟังทัศนคติเพือให้ บุคลากรให้ เข้ าใจถึง จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมที
พึงปฏิบัติ
6. ให้ ความสํ าคัญกับแนวคิ ดโครงการต่ าง ๆ ทีเกิดจากข้ อเสนอของบุ คลากร เพือสร้ า ง
ความเข้ มแข็งของแนวร่ วม
(7) คําถาม
- คณะมีแผนในการเตรี ยมบุคลากรสําหรับตํ าแหน่งบริ หาร หรื อตํ าแหน่งทีมีความสําคั ญ
ต่อภารกิจหลั กของคณะอย่างไร
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการสร้ างความก้าวหน้าในหน้าทีการงานให้แก่ บุคลากรทั วทั ง
คณะ
คําตอบ
1. มีการเสนอแต่ งตั งให้ เป็ นผู ้ รักษาการในตําแหน่ งระดับหัวหน้ างาน หัวหน้ าหน่ วย หรื อ
หัวหน้ าโครงการ เพือส่ งเสริ มภาวะผู ้ นํา
2.สนับสนุนให้ บุคลากรทีมีความรู ้ ความสามารถ หรื อความเชียวชาญในการปรั บเปลียน
โอนย้ าย เพือพัฒนาบทบาทหน้ าที ทีต้ องใช้ ความรู ้ ความสามารถของบุคคล
3. เสนอแต่ งตั งให้ ดํารงตําแหน่ งอย่ างเป็ นทางการภายใต้ เงือนไขทีเป็ นมาตรฐาน
(8) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการพั ฒนาบุคลากรทีมาจากท้องถิ นนั นให้มีโอกาสก้าวหน้าใน
หน้าทีการงานในการปฏิบ ั ติราชการ (ให้ตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ)
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คําตอบ
1. การให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในภารกิจทีเหมาะสม เช่ น การจ้างงานจากบุคคลท้ องถิน
5.2 การเรี ยนรู ้ ของบุคลากรและการสร้ างแรงจูงใจ
เป็ นการตอบคํ าถามเพื ออธิ บายว่าการพั ฒ นาบุคลากรได้ส นับสนุ น ให้คณะบรรลุ เป้ าประสงค์
โดยรวม และส่ ง ผลให้มีก ารปฏิ บ ัติราชการที เป็ นเลิ ศ อย่า งไร รวมทั งช่ วยสร้ า งความรู ้ ทักษะ และ
ความสามารถของบุคลากรอย่างไร
ก. การพัฒนาบุคลากร
(9) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการพั ฒนาบุคลากร เพือ
- ให้แผนปฏิบ ั ติการและผลการดํ าเนินการเป็ นไปตามทีกํ าหนดไว้
- ให้เกิดความสมดุลระหว่างเป้ าประสงค์ท ั งระยะสั นและระยะยาวของคณะกับความ
ต้ องการของบุคลากร ในด้ านการพั ฒนา การเรี ยนรูและความก้
้
าวหน้าในหน้าทีการงาน
คําตอบ
1. สนั บสนุ นให้ บุคลากรทีมีศักยภาพได้ ศึกษาเพิมพูนความรู ้ เช่ น การลาศึ กษาต่ อ การ
ร่ วมเป็ นวิทยากร การร่ วมเผยแพร่ วิชาการแก่ ชุมชน
2. ส่ งบุคลากรให้ เข้ าอบรม สั มมนา เนือหาวิชาการทีเกียวกับการจัดทําแผนพัฒนาองค์ กร
ในด้ านต่ าง ๆ อย่ างสมําเสมอ
3. ศึกษาดูงานจากหน่ วยงานภายนอกเพือนําความรู ้ และประสบการณ์ ตลอดจนวิทยาการ
ทีเป็ นประโยชน์ นํามาพัฒนาหน่ วยงาน
4. จัดให้ มีแฟ้มสะสมงานรายบุคคล
5. มีรายงานความก้ าวหน้ าในการไปเพิมพูนความรู ้ ความสามารถ
(10) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการให้การศึ กษาและฝึ กอบรม ซึ งครอบคลุมในเรื องต่อไปนี
ได้ แก่ การอบรมบุคลากรใหม่ จริ ยธรรม การบริ หารจั ดการ การพั ฒนาภาวะผู ้ น ํ าความปลอดภั ย อาชี วอนา
มั ยสิ งแวดล้ อมในการทํ างาน
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คําตอบ
1.สนับสนุนการฝึ กอบรมและการศึกษาเพิมพูนความรู ้ ความสามารถ โดยเน้ นการ
คัดเลือกบุคลากรทีปฏิบัติงานเกียวข้ องกับเนือหา หรื อ หัวข้ อการจัดอบรม เพือนําผลมาพัฒนางาน หรื อ
บุคลากรผู ้ มีความตั งใจในประเด็นต่าง ๆ ทีสามารถนําเอาความรู ้ ความสามารถ ในการเข้ ารับการอบรมมา
พัฒนางานในส่ วนร่ วม
2. สนับสนุนงบประมาณในการฝึ กอบรม สั มมนา และศึกษาเพิมเติม
3. การจัดโครงการทีสอดคล้ อง
(11) คําถาม
- คณะมีวิธี การอย่ างไรในการหาความจํา เป็ นและความต้อ งการในการฝึ กอบรมจาก
บุคลากรทั วไปหั วหน้างาน และผู ้ บ ั งคั บบั ญชา(#)
- คณะนํ าความจํ าเป็ นและความต้ องการในการฝึ กอบรมดั งกล่าวมาประกอบการพั ฒนา
บุคลากรอย่างไร
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการนํ าความรู ้ ทีมีอยู่ในคณะมาช่วยในการพั ฒนาบุคลากร(#)
คําตอบ
1. เวียนหนั งสื อเชิ ญเข้ าร่ วมโครงการ และแจ้ งหั วหน้ าหน่ วยงานให้ พิจารณาบุ คคลทีมี
คุณสมบัติตามเจตนารมณ์ ของการฝึ กอบรม โดยประชาสั มพันธ์ ให้ ทราบโดยทัวกัน
2. ส่ งผู ้ ทีมีคุณสมบัติถูกต้ องเข้ าร่ วมการฝึ กอบรม
3. เสนอขอความเห็นชอบเพือขออนุมัติส่งเจ้ าหน้ าทีเข้ ารั บการฝึ กอบรมเป็ นกรณีพิเศษ
4. จัดทําคู ่ มือระบบฐานข้ อมูลในภารกิจทีจําเป็ นเพือให้ สามารถปฏิบัติงานทดแทนในบาง
ตํา แหน่ ง เช่ น เจ้ า หน้ า ที ในงานเลขานุ การผู ้ บ ริ หาร เจ้ า หน้ า ที รั กษาความปลอดภั ย เจ้ าหน้ า ที
ประชาสั มพันธ์ และเจ้ าหน้ าทีสารบรรณ
(12) คําถาม
คณะมีวิธีการพั ฒนาบุคลากรทั งอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการอย่างไร(#)
คําตอบ
1. การเลือนระดับ และความรั บผิดชอบให้ สูงขึน
2. การจัดกิจกรรมเพือกระตุ ้ นให้ เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู ่ สมําเสมอ
3. พัฒนาและเพิมคุณภาพชีวิตภายใต้ สิงแวดล้ อมในการปฏิบัติงาน
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(13) คําถาม
คณะส่ งเสริ มให้มีการนํ าความรู ้ และทั กษะใหม่ ๆ ทีได้ จากการศึกษาและฝึ กอบรมมาใช้
ในการปฏิบ ั ติงานอย่างไร
คําตอบ
1. การสนับสนุนให้ นําบทสรุ ปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฝึ กอบรม นําไปสู ่ วิธีปฏิบัติ
เพือให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม นั น ๆ
(14) คําถาม
คณะมีวิธีการประเมินประสิ ทธิ ผลของการศึกษาและการฝึ กอบรมของบุคลากรอย่างไร
ทั งนีให้พิจารณาจากผลการปฏิบ ั ติงานของแต่ละบุคคลและผลการปฏิบ ั ติงานของคณะโดยรวม
คําตอบ
1. กําหนดวิธีปฏิบัติของบุคคลผู ้ ได้ รับความเห็นชอบให้ เข้ารั บการฝึ กอบรม โดยต้ อง
จัดทํารายงานต่ อทีประชุมกอง
2. ประเมินจากการรายงานของหน่ วยงานผู ้ เป็ นเจ้าของโครงการถึงพฤติกรรมของ
บุคลากรทีหน่ วยงานส่ งเข้ ารั บการฝึ กอบรม
ข. การสร้ างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้ าวหน้ าในหน้ าทีการงาน
(15) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรเพือช่วยให้บุคลากรพั ฒนาตนเองให้เกิ ดความก้าวหน้าในหน้าที
การงาน
- ผู ้ บริ หารและผู ้ บ ั งคั บบั ญชาตามสายงานมีบทบาทอย่างไรในการช่ วยให้บุคลากรบรรลุ
เป้ าประสงค์ด ั งกล่าว
คําตอบ
1. ตั งเป้ าประสงค์ และความคาดหวั งขององค์กรทีมีต่อบุคลากรทุกสายงาน
2. เปิ ดโอกาสบุคลากรได้ แสดงความรู ้ ความสามารถ ในเชิงพั ฒนา
3. ผู ้ บริ หารสนั บสนุน และแนะนํ ากระบวนการและวิธีการทีสามารถสร้ างความ
เจริ ญก้าวหน้าด้ วย หลั กจริ ยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ
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5.3 การสร้ างความผาสุ กและความพึงพอใจแก่ บุคลากร
เป็ นการตอบคํ าถาม เพืออธิ บายว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการรักษาสภาพแวดล้อมในการทํ างาน
และบรรยากาศทีสนับสนุ น ให้บุคลากรทุ ก คนมี ความผาสุ ก มี ความพึ งพอใจ และมีแ รงจูง ใจในการ
ปฏิบ ั ติงาน
ก. สภาพแวดล้ อมในการทํางาน
(16) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่ างไรในการส่ งเสริ มสุ ขอนามัยความปลอดภั ย การป้ องกัน ภั ย การ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมในการทํ างานและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกั บการปฏิบ ั ติงาน
- คณะกํ าหนดเป้ าหมายหรื อตั วชี วั ดในเรื องดั งกล่าวอย่างไร
- บุคลากรมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและปรับปรุ งในเรื องดั งกล่าวอย่างไร
คําตอบ
1. การจัดกิจกรรมเพือการปรั บภูมิทัศน์ ให้ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
2. การส่ งเสริ ม และสนับสนุนการตรวจสุ ขภาพประจําปี
3. การจัดหาอุปกรณ์ ป้องกัน ในภารกิจทีมีความเสี ยง
4. การจัดหาอุปกรณ์ เพืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
(17) คําถาม
คณะมีวิธีอย่างไรในการทํ าให้สถานทีทํ างานมีการเตรี ยมพร้ อมต่อภาวะฉุ กเฉิ นและภั ยพิบ ั ติ
เพือให้สามารถดํ าเนินภารกิจไปได้ อย่างต่อเนือง
คําตอบ
1. สนับสนุนให้ บุคลากรเข้ าอบรมโครงการการรณรงค์ เพือการรั กษาความปลอดภั
อาคารสถานที
2. จัดเตรี ยมความพร้ อมในการเก็บรั กษาข้ อมูล (เอกสาร) จัดลําดับความสํ าคัญก่ อนหลัง
ในการลําเลียง
3. ตรวจสอบสภาพวัสดุ ครุ ภัณฑ์ และเครื องมือ เครื องใช้ สมําเสมอ
4. จัด ทําสื อประชาสั มพั นธ์ หน่ ว ยงานที เกี ยวข้ องในการปฏิบั ติการฉุ กเฉิ น เผยแพร่ ใ ห้
ทราบโดยทัวกัน
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ข. การสนับสนุนและการสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ บุคลากร
(18) คําถาม
คณะมีวิธีการในการกํ าหนดปั จจั ยทีมีผลต่อความผาสุ กความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ
บุคลากรในแต่ละระดั บและแต่ละประเภทอย่างไร
คําตอบ
- การสํ ารวจความต้ องการของบุคลากร
- การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
- การกําหนดแนวทางความก้ าวหน้ าในตําแหน่ งหน้ าที
(19) คําถาม
นอกเหนือจากระเบียบสวั สดิการกลางทีกํ าหนดไว้คณะมีการสนั บสนุนบุคลากรอย่างไร
ในเรื องนโยบาย สวั สดิการ และการบริ การโดยกํ าหนดให้ตรงกั บความต้ องการของบุคลากรในแต่ละระดั บ
และแต่ละประเภท
คําตอบ
มีสวัสดิการเครื องแต่ งกาย เฉพาะกลุ ่ มบุคลากรงานรั กษาความปลอดภัย งาน
ประชาสั มพันธ์ ในระดับปฏิบัติการซึ งมีความจําเป็ น
(20) คําถาม
- คณะมีการกํ าหนดตั วชี วั ด และวิธีการประเมินความผาสุ ก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ของบุคลากรแต่ละระดั บและแต่ละประเภท ทั งทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการอย่างไร
- คณะได้ ใช้ต ั วชี วั ดต่างๆเช่น การสู ญเสี ยบุคลากร การหยุดงาน การร้ องเรี ยน การร้ องทุกข์
ความปลอดภั ย และผลิตภาพ เพือมาประเมินความผาสุ ก ความพึงพอใจ และการสร้ างแรงจูงใจของบุคลากร
อย่างไร
คําตอบ
การประเมินความพึงพอใจ และความต้ องการของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
(21) คําถาม
คณะมีวิธีการอย่างไรในการนํ าผลการประเมินความผาสุ ก ความพึงพอใจ และการสร้ าง
แรงจูงใจของบุคลากรมาเชือมโยงกั บผลลั พธ์ ในการดํ าเนิ นการเพือจั ดลํ าดั บความสําคั ญในการปรั บปรุ ง
ความผาสุ ก ความพึงพอใจ และการสร้ างแรงจูงใจ รวมทั งบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมในการทํ างาน
คําตอบ
การจัดสวัสดิการเสริ มในรู ปแบบต่ าง ๆ ตามความเหมาะสม การสนับสนุนให้ ศึกษาต่ อ
และการจัดกิจกรรมตามประเพณีเพือเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรได้มีส่วนร่ วม
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หมวดที 6
การจัดการกระบวนการ
6.1 กระบวนการทีสร้ างคุณค่ า
ให้อธิ บายว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการกํ าหนดและจั ดการกระบวนการทีสําคั ญต่างๆเพือสร้ าง
คุณค่าแก่ผู ้ รับบริ การ ผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย และการบรรลุพ ั นธกิจของคณะ
ก. กระบวนการทีสร้ างคุณค่ า
(1) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดว่ากระบวนการใดเป็ นกระบวนการทีสร้ างคุณค่า
ต่อผู ้ รับบริ การ ผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย และการบรรลุพ ั นธกิจของคณะ(#)
- กระบวนการทีสร้ างคุณค่าทีสําคั ญมีอะไรบ้ าง(#)
คําตอบ
1. กระบวนการบริ หารจัดการระบบเอกสาร ตามระเบียบสํ านักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ ไขเพิมเติม
2. กระบวนการรั กษาความปลอดภัยในพืนทีมหาวิทยาลัย
3. กระบวนการเผยแพร่ ข้อมู ลข่ า วสาร ผลงานวิชาการ และการมีส่ว นร่ ว มและฟั งรั บ
ความคิดเห็นของประชาชนตาม พระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2548
4. กระบวนการ ขั นตอนการจัดประชุมผู ้ บริ หารระดับสู ง เช่ น ประชุ มสภามหาวิทยาลัย
ประชุมคณบดี และอืน ๆ
5. กระบวนการ ขั นตอนการสนั บ สนุ น และประสานงานการปฏิ บัติงานของผู ้ บ ริ หาร
ระดับสู ง
(2) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่ างไรในการจั ดทํ าข้อกําหนดทีสํา คั ญของกระบวนการทีสร้ างคุณค่ า
โดยนําข้อมู ล ทีได้จากผู ้รับบริ การและผู ้มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย มาประกอบในการจัดทําข้อกํา หนดที สํา คัญ
เหล่านั น
- ข้ อกํ าหนดทีสําคั ญของกระบวนการดั งกล่าวมีอะไรบ้ าง
คําตอบ
- การให้ บริ การอย่ างถูกต้ อง รวดเร็ว
- การให้ บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ

50

(3) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบกระบวนการทีสร้ างคุณค่า
- คณะได้ น ํ าเรื องเหล่านี มาประกอบในการออกแบบอย่างไร
-- องค์ความรู ้ ของคณะ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
-- ความต้ องการของผู ้ รับบริ การและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
-- ขั นตอน ระยะเวลาในการปฏิ บ ัติงาน ผลิตภาพ การควบคุมค่าใช้จ่าย และ
ปั จจั ยประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลอืน ๆ
-- เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ของภารกิจ
- คณะมี แนวทางอย่า งไรในการออกแบบและบู รณาการกระบวนการที สร้ างคุณ ค่า ที
เกียวข้ องกั บคณะอืน เพือให้ส่งผลต่อผู ้ รับบริ การ ผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย และการบรรลุพ ั นธกิขจองคณะ
(ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ)
คําตอบ
นําผลประเมินการให้ บริ การ มากําหนดรู ปแบบ ขั นตอน ระยะเวลา และผลสั มฤทธิ ของ
กระบวนงาน
(4) คําถาม
- คณะมีต ั วชี วั ดทีสําคั ญอะไรบ้ างทีใช้ในการควบคุมและปรับปรุ งกระบวนการทีสร้ างคุณค่า
- คณะมี วิธีการอย่า งไรในการนํากระบวนการดั ง กล่าวไปปฏิ บ ั ติ เพือให้บรรลุ ผลตาม
ข้ อกํ าหนดทีสําคั ญเหล่านั น
คําตอบ
- ระดับความสํ าเร็ จของการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี
- หลักการ วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรั บปรุ ง (PDCA)
(5) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการ
ตรวจประเมินกระบวนการหรื อผลการดํ าเนินการ
- คณะมีวิธี การอย่างไรในการป้ องกันไม่ให้เกิ ดข้อผิดพลาด การทํางานซํ า และความ
สู ญเสี ยจากผลการดํ าเนินการ
คําตอบ
การลดขั นตอนในการปฏิบัติ การจัดทําคู ่ มือการปฏิบัติงาน คู ่ มือการให้ บริ การ
(6) คําถาม

51
- คณะมี วิธี ก ารอย่ า งไรในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการที สร้ า งคุ ณ ค่ า เพื อให้ผ ลการ
ดํ าเนินการและการให้บริ การดีขึ น
- คณะมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการนํ า การปรั บ ปรุ งดัง กล่ า วมาเผยแพร่ แลกเปลี ยน
ประสบการณ์ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
คําตอบ
- ดําเนินการภายใต้ หลักการ (PDCA) วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรั บปรุ ง
6.2 กระบวนการสนับสนุน
ให้อธิ บายวิธีทีคณะจั ดการกั บกระบวนการทีสําคั ญทีสนั บสนุนกระบวนการทีสร้ างคุณค่า
ก. กระบวนการสนับสนุน
(7) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการกํ าหนดว่ากระบวนการใดเป็ นกระบวนการสนั บสนุน(#)
- กระบวนการสนั บสนุนทีสําคั ญมีอะไรบ้ าง (#)
คําตอบ
- กําหนดจากกระบวนการทีไม่ ได้ เป็ นภารกิจโดยตรง แต่ ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติ
- ภารกิจด้ านการเงิน และพัสดุ
- ภารกิจด้ านรั ฐพิธี กิจกรรมสั งคม พิธีการ
- กระบวนการต้ อนรั บเยียมชม
(8) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการจั ดทํ าข้ อกํ าหนดทีสําคัญของกระบวนการสนับสนุ น โดย
นํ าข้ อมูลทีได้ จากผู ้ รับบริ การภายในและภายนอกมาประกอบในการจั ดทํ าข้ อกํ าหนดทีสําคั ญเหล่านั น
- ข้ อกํ าหนดทีสําคั ญของกระบวนการดั งกล่าวมีอะไรบ้ าง
คําตอบ
- ดําเนินการภายใต้ หลักการ (PDCA) วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรั บปรุ ง
(9) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบกระบวนการสนั บสนุน
- คณะได้ น ํ าเรื องเหล่านี มาประกอบในการออกแบบอย่างไร
-- องค์ความรู ้ ของคณะ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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-- ความต้ องการของผู ้ รับบริ การทั งภายในและภายนอก
-- ขั นตอน ระยะเวลาในการปฏิ บ ั ติงาน ผลิ ตภาพ การควบคุมค่ าใช้จ่าย และ
ปั จจัยประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลอืนๆ
-- เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ของภารกิจ
- คณะมี แ นวทางอย่ า งไรในการออกแบบและบู ร ณาการกระบวนการสนับสนุ น ที
เกียวข้ องกั บคณะอืน (ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของคณะ)
คําตอบ
1. วัตถุประสงค์
2. กระบวนการบูรณาการ
3. ผู ้ เกียวข้ อง
4. วิธีการประเมิน
5. ความคาดหวัง
6. ระยะเวลากําเนินการ
7. ข้ อจํากัดอืน ๆ
(10) คําถาม
- คณะมีต ั วชี วั ดทีสําคั ญอะไรบ้ างทีใช้ในการควบคุมและปรับปรุ งกระบวนการสนั บสนุน
- คณะมี วิธีการอย่า งไรในการนํากระบวนการดั ง กล่าวไปปฏิ บ ั ติ เพือให้บรรลุ ผลตาม
ข้ อกํ าหนดทีสําคั ญนั น
คําตอบ
- ระดับความสํ าเร็ จของการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี
- หลักการ วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรั บปรุ ง (PDCA)
(11) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการ
ตรวจประเมินกระบวนการหรื อผลการดํ าเนินการ
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการป้ องกั นไม่ให้เกิดข้ อผิดพลาด การทํ างานซํ าและความสู ญเสี ย
จากผลการดํ าเนินการ
คําตอบ
การลดขั นตอนในการปฏิบัติ การจัดทําคู ่ มือการปฏิบัติงาน คู ่ มือการให้ บริ การ
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(12) คําถาม
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุ งกระบวนการสนั บสนุน เพือให้ผลการดํ าเนิ นการ
และการให้บริ การดีขึ น
- คณะมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการนํ า การปรั บ ปรุ งดัง กล่ า วมาเผยแพร่ แลกเปลี ยน
ประสบการณ์ ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
คําตอบ

- ดําเนินการภายใต้หลักการ (PDCA) วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรับปรุง

