
 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessments Report : SAR) 

ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ  
 
 

ประจําปการศึกษา 2552 
(มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553) 

 

 

 

 

 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  



คํานํา 

รายงานการประเมินตนเองดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2552 ของกองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนภาพสะทอนใหเห็นถึงความต้ังใจของกองกลาง สํานักงาน 
อธิการบดีและในการ รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2553 กองกลางเสนอตัวเขารับการตรวจ
ประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EDUCATION CRITEIA FOR 
PERFORMANCE EXCELLENCE :  

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตระหนักดีวา การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EDUCATION CRITEIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE  
เปนเรื่องใหมและยากสําหรับการดําเนินการ แตกองกลางสําเร็จลงไดดวยความรวมมือจากหลายฝาย จึง
ขอขอบคุณบุคลากรสังกัดกองกลางทุกทาน ขอบพระคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยที่ใหการสนับสนุนและขอแนะนํา 
ขอบคุณสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเฉพาะคณะผูตรวจประเมิน ที่มีสวน
สําคัญในการสะทอนภาพการทํางาน เสนอแนะแนวทางการดําเนินการ และพัฒนาผลงานใหสอดคลองกับ
ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเปาหมาย
อันสําคัญรวมกัน ของชาวมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกคน 
 

       กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

        เมษายน 2553 
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  ลักษณะสําคัญขององค์กร  

(กองกลาง สํานักงานอธิการบดี) 

 
 

 กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานทีให้บริการด้านการติดต่อประสานงานและการ

เชือมโยงข้อมูลบุคคลทั งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยราชการ อืนๆ เพือประโยชน์ในการ

ติดต่อราชการ       ด ังนั นภารกิจต่าง ๆของกองกลาง จึงต้องกําหนดให้มีประสิทธิภาพ เพือให้ผู ้มาใช้บริการ

มีความพึงพอใจอีกทั งมีนโยบายทีจะพัฒนา สร้างจิตสํานึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบ

วินัย  รักประชาธิปไตย ใส่ใจกับสิงแวดล้อม  รับผิดชอบต่องานและต่อสังคม  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที

ดี  มีว ัฒนธรรมและสามารถนําความรู้ความสามารถทีมีอยู ่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและ

ผู ้ใช้บริการ  

 

ก. ลักษณะพืนฐานของคณะ 

 (1) คําถาม 

 - พันธกิจหรือหน้าทีตามกฎหมายของงานคืออะไรบ้าง (#) 

 

 คําตอบ 

พันธกิจหรือหน้าทีตามกฎหมาย 

 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงาน และการให้บริการ เพือผลสัมฤทธิ

สูงสุดในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิสัยทัศน์ 

 

กองกลางจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และบริการเชิงรุก 

สนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือให้การดําเนินงานในทุก

ภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เป้าประสงค์หลัก ผู ้รับบริการทุกระดับ พึงพอใจในงานบริการทีได้รับ ด้วยการทํางานอย่างเป็น

ระบบ 

วัฒนธรรม สร้างความเชือมั นและไว้วางใจให้ผู ้บ ังคับบัญชา สร้างความศรัทธาแก่

ผู ้รับบริการ 

ค่านิยม READY TO GROW 

Relevance  :  รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 

Efficiency  :  มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

Accountability : รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม 

Democracy  :  มีความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม โปร่งใส 

Yield  :  มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน 

1. ลักษณะองค์กร 
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Trust  :   ความไว้เนือเชือใจซึงกันและกัน 

Obligation  : ปฏิบัติตามข้อกําหนด 

Growth  :  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง 

Realistic :  ความเป็นปัจจุบัน 

Ownership : ความเป็นเจ้าของร่วมกัน 

Well being :  ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากร 

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 และข้อมูลสารสนเทศ 

9. อ ํานวยความสะดวกในการจัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัย/ทีประชุมคณบดี/สภาคณาจารย/์สภา

ข้าราชการและลูกจ้าง 

10. อ ํานวยความสะดวกในการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน หรือบุคคล

ทั วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

 

 

 



 4

 

  (3) ล ักษณะโดยรวมของบุคลากรกองกลาง ซึงประกอบด้วย ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับ

ตําแหน่ง ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ข้อมูล  ณ ว ันที 15 พฤษภาคม 2553 ) 

  

บุคลากรกองกลาง สํานักงานอธิการบด ีข้อมูล ณ พฤษภาคม 2553 

รวมทังสิน    221  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหน่ง 
ระดับตําแหน่ง/จํานวน รวม(คน) หมายเหตุ 

ไม่ระบุ 1-3 4-6 7-8 9 10 -  

1. ข้าราชการ - - 15 6 - - 21  

2. ลูกจ้างประจํา 106 - - - - - 106  

3. พนักงาน(แผ่นดิน) - 12 - - - - 12  

4. พนักงาน(รายได)้ - 14 - - - - 14  

5. พนักงานราชการ 1 - - - - - 1  

6. ลูกจ้างชั วคราว 12 - - - - - 12  

7. ลูกจ้างชั วคราว(โครงการ 

รปภ.) 
55 - - - - - 55 

เนืองจากเป็น

โครงการพิเศษ 

รวม 119 (174) 26 15 6    166 (221)  

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

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

สายงาน         

1. ข้าราชการ  15 6 - - - 21  

รวม  15 6    21 12.65 

อายุ       อายุเฉลียโดยรวม 

1. อายุตัวเฉลีย  46.73 39    48.1 

2. อายุราชการเฉลีย  20 31    23.1 

วุฒิการศึกษา       รวม(คน) % 

1. ตํ ากว่าตรี  1     1 4.76 

2. ป.ตรี  8 2    10 47.62 

3. ป.โท  6 4    10 47.62 

4. ป.เอก  -       

รวม  15 6    21  
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ลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ 

สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา จํานวน รวม (คน) % 

สายงาน    

1 ลูกจ้างประจํา 106 106 63.86 

2. พนักงานงบประมาณ 12 12 7.23 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย/รด 14 14 8.43 

4. พนักงานราชการ 1 1 0.6 

5. ลูกจ้างชั วคราว 12 12 7.23 

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

รวม 145 (200) 145(200) 87.35 

อายุ  อายุเฉลียโดยรวม 

1. อายุตัวเฉลีย 40  

2. อายุราชการเฉลีย 10  

วุฒิการศึกษา  รวม (คน) % 

1. ตํ ากว่าตรี 98 98  

2. ป.ตรี 45 45  

3. ป.โท 2 2  

4. ป.เอก    

รวม 145 145  

 

ข้อกําหนดพิเศษด้านการปฏิบัติงาน (โปรดระบุ

ตําแหน่ง/สายงาน) 

 

- 

 

 

 

 (4) คําถาม 

 คณะมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวกทีสําคัญอะไรบ้าง ในการ

ให้บริการและการปฏิบัติงาน (#) 

 

 คําตอบ 

 

เทคโนโลยี - โปรแกรมการจัดเก็บ สืบค้นเอกสาร 

- ระบบเครือข่ายระบบ Lan /Wireless 

- ระบบประชุมทางไกล video conference 

- ระบบกล้องวงจรปิด (IP Camera ) 

- Web Board 

- E-mail 
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- 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 

- เครืองบันทึกเสียง 

- เครืองขยายเสียง 

- อาวุธประจํากาย 

- อุปกรณ์ดับเพลิง 

- รถดับเพลิง 

- รถบรรทุกนํ า 

- รถจักรยาน 

- รถจักรยานยนต ์

- รถยนต์สายตรวจติดสัญญาณไฟฉุกเฉิน 

สิงอํานวยความสะดวก  

(สถานทีให้บริการ สถานทีทํางาน)  

- เครืองปรับอากาศ 

- ตู้เย็น 

- โทรทัศน ์

- กระติกนํ าร้อน 
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- เครืองทํานํ าเย็น 

- ชุดรับแขก 

- เก้าอี สําหรับผู ้มาติดต่อนั งรอ 

- ห้องรับรอง 

- ห้องประชุม 

- สถานทีจอดรถยนต/์รถจักรยานยนต ์

- ศูนย์รับแจ้งเหตุร้องเรียน ร้องทุกข์ และศูนย์ข่าวสีฐาน 

(5) คําถาม 

 คณะดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทีสําคัญอะไรบ้าง (#) 

 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 

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 การตัดคะแนนความประพฤตของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ปี 2551 นักศึกษา 

หมายเหตุ : คณะทีเป็นผู ้รักษาการตามกฎหมาย หมายถึง คณะทีเป็นผู ้วินิจฉัยหรือตีความในกรณีทีมีปัญหา

ในการดําเนินการตามกฎหมายนั น ”ๆ 

ข. ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์กร 

 (6)  คําถาม 

 โครงสร้างองค์กรและวิธีการจัดการทีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองทีดี 

คําตอบ 
 

แผนผังโครงสร้างองค์กร  กองกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังโครงสร้างการบริหารองค์กร  กองกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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กองกลาง สํานักงานอธิการบด ีจัดแบ่งภารกิจต่าง ๆ ตามพันธกิจ และมอบหมายให้บุคลากรนําไปปฏิบัติ ตามตําแหน่งหน้าที 

และความรู้ความสามารถ โดยกําหนดให้มีการกํากับดูแล ตามลําดับ เพือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

 

 (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 

- การแจ้งเวยีนหนังสือ 

- 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 
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(8) คําถาม 

 - กลุ่มผู ้รับบริการ และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของคณะคือใครบ้าง (#) 

 - กลุ่มผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี มีความต้องการและความคาดหว ังที

สําคัญอะไรบ้าง (#)  

 - แนวทางและวิธีการสือสารระหว่างกันคืออะไร (#) 
 

  

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 
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กลุ่มผู ้รับบริการ บริการทีให้ 
ความต้องการ/ 

ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสือสาร

ระหว่างกัน 

3. หน่วยงานภายใน

สํานักงานอธิการบดี 

3.1 การสําเนาเอกสาร/

การเข้าเล่ม 

การได้รับเอกสาร

ถูกต้อง รวดเร็ว 

การสนทนาด้วยตนเอง 

การใช้โทรศัพท ์

การใช้โทรสาร 

การใช้ E-mail 

การโปรแกรม Computer 

การใช้หนังสือ 

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 (ให้คณะตอบตาม

ความเหมาะสมของภารกิจของคณะ) 

 - ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 

2.  ความท้าทายต่อองค์กร 
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 - ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมือ

เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร 

คําตอบ 

สภาพการแข่งขัน ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง 
ประเด็นการ

แข่งขัน 

ผลการดําเนินการ 

- เป็นการแข่งขัน

ภายในประเทศ โดยมี

เงือนไขจากนโยบายรัฐ ใน

การเน้นการใช้เทคโนโลยี 

มาทดแทนบุคลากร ภายใต้

ข้อจํากัดของการเพิม

อัตรากําล ัง และงบประมาณ  

- ด้านคุณภาพ 

- ด้านผลสัมฤทธิ 

- หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

- ถูกต้อง 

- สะดวก 

- รวดเร็ว 

- ประหยัด 

- พึงพอใจ 

- ได้รับการ

ประเมินในระดับ

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 
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  (11) คําถาม 

 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ทีใดบ้าง  

คําตอบ 

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

 (12) คําถาม 

 ข้อจํากัดในการได้มาซึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 
 

  

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 
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คําตอบ 
 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สิงทีท้าทาย 

ด้านพันธกิจ 

 
 

- มีพันธกิจทีครอบคลุมหลายด้าน  

- พันธกิจบางส่วนมีผลกระทบกับภาพรวมขององค์กร 

- ผู ้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่ม 

ด้านปฏิบัติการ 

 
 

- มาตรฐานทีต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ  

- ด้านกายภาพของหน่วยงาน 

- การบริหารจัดการไม่เป็นเอกภาพ 

ด้านทรัพยากรบุคคล 
 

- มีข้อจํากดัในการบริหารจัดการ 

- การพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยี 

- มีบุคลากรหลายประเภท และระดับ 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
 

 (14) คําถาม 

 แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะ เพือให้เกิดผลการดําเนินการ

ทีดีอย่างต่อเนืองมีอะไรบ้าง (#) 

คําตอบ 

 1. สํารวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการ 

 2. จ ัดการศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้ภายในองค์กร 

 3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาในเรืองทีเกียวข้อง 

 4. พัฒนาเทคนิคและวิธีการปฏิบัติเพือนํามาใช้ในการพัฒนางาน 

 5. ใช้เทคโนโลยีเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 6. การปรับกระบวนการเพือลดขั นตอนในการให้บริการ 

 7. สร้างระบบการตรวจสอบและติดตามผล 

 8. กระจายอํานาจสู่ระดับปฏิบัติ และให้ความสําคัญกับผู ้มีความรู้ความสามารถ 

 9. ให้ความสําคัญกับทุกปัญหาอันเกิดจากข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน 

 10. สร้างว ัฒนธรรม เพือให้เกิดความรักองค์กร สร้างสามัคคี และมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
 

 

 (15) คําถาม 

 ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและมีการแลกเปลียนความรู้อย่างไร (#) 
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 คําตอบ 
 

แนวทางในการเรียนรู้ขององค์กร 

 

- การจัดแฟ้มสะสมความรู้ 

- การจัดอบรมสัมมนาภายใน 

- จัดกิจกรรมในประเด็นทีเกียวข้อง 

- จัดประชุมหน่วยงาน 

-การสร้างทีมงานเพือวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาคน

และพัฒนางาน 

- จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติในภาพรวมทีสามารถบ่งชี ถึงการ

พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร 

- นําผลการประเมินทีได้รับจากคณะกรรมการ ตลอดจนคําแนะนํา

หรือ ข้อเสนอจากผู ้ เกียวข้องและผู ้ใช้บริการ ไปสู่การแก้ไขปรับปรุง

ภารกิจ 

 

************************ 
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หมวดท ี1 : การนําองค์กร 
 

 
 

 เป็นการตอบคําถามทีอธิบายถึงการดําเนินการของผู ้บริหารของคณะในการชี นําองค์กร การกํากับ

ดูแลตนเองทีดี และอธิบายว่าผู ้บริหารของคณะทบทวนผลการดําเนินการอย่างไร 

 

ก. การกําหนดทิศทางของคณะ 
 

 (1) คําถาม 

 - ผู ้บริหารของคณะดําเนินการอย่างไรในการกําหนดในเรืองวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะ

สั นและระยะยาว ค่านิยม และผลการดําเนินการทีคาดหว ังไว้ รวมทั งการถ่ายทอดให้บุคลากรในคณะนําไป

ปฏิบัติ  

 - 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 และความคล่องตัวในการ

ปฏิบัติงาน 

 - เพือให้เกิดการเรียนรู้ ทั งในระดับคณะและผู ้ปฏิบัติงาน  

 - เพือส่งเสริมให้บุคลากรทํางานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและหลกัจริยธรรม 
 

 คําตอบ การกําหนดให้บุคลากรจัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําเดือน โดยระบุปัญหาอุปสรรค

ในการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหาในเบืองต้น  
 

ข. การกํากับดูแลตนเองทีด ี

1.1  การนําองค์กร 
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 (3) คําถาม 

 ในการกํากับดูแลตนเองทีดี คณะและผู ้บริหารดําเนินการอย่างไรในเรืองทีสําคัญต่อไปนี 

 - ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของคณะ 

 - ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ 

 - การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 คําตอบ  การรายงานสถานะทางการเงินทุก 3 เดือน และการจัดทําแบบขออนุมัติและขออนุญาต ใน

กรณีต่าง 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  
 

  

(6)  คําถาม 
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 - 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 เพือใช้เป็นหัวข้อในการจดัสัมมนาบุคลากรภายในงาน และการสนับสนุนให้บุคลากรเข้า

ร่วมการอบรมสัมมนา ของหน่วยงานต่าง ๆ ทังภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย โดยนําความรู้ ทีได้รับมา

ถ่ายทอดสู่บุคลากรในภาพรวม 
 

 (7) คําถาม 

 - ผู ้บริหารของคณะในแต่ละระดับได้รับการประเมินผลงานอย่างไร (#) 

 - คณะนําผลจากการประเมินผลงานของผู ้บริหารไปปรับปรุงระบบการนําองค์กรของ

ผู ้บริหารทุกระดับอย่างไร 
 

 คําตอบ ผู ้บริหารทุกระดับเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ที

กําหนด ซึงผลทีได้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบงานต่อไป 

 

 

 

 เป็นการตอบคําถามเพืออธิบายว่า คณะดําเนินการอย่างไรเพือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และ

มีการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและเป็นองค์กรทีคํานึงถึงสังคม 

 

ก. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 (8) คําถาม 

 ในกรณีทีการบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมคณะดําเนินการ

อย่างไร 

 

 คําตอบ จัดทํารายงานข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอผู ้บังคับบัญชา

ตามลําดับ 

 (9) คําถาม 

1.2  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 กระบวนการ เป้าประสงค์ ตัวชี ว ัด และเป้าหมายของคณะในการจัดการกับผลกระทบ

ในทางลบทีเกิดขึ นคืออะไร 

 

 คําตอบ พิจารณาจากความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ  เนืองจากภารกิจหลักต้อง

ดําเนินการตามนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 

 

 (10) คําถาม 

  - คณะได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบในทางลบของการบริการและการปฏิบัติงานที

อาจเกิดขึ นต่อสังคม ทั งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร 

 - คณะมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกล่าวอย่างไร 
 

 คําตอบ  

1. มีวาระการประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน เกียวกับภารกิจทีอาจมีผลกระทบในทาง

ลบเพือทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหา 

  2. มีการประเมินผลล่วงหน้า เสนอทีประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน เพือร่วมกัน

วางแผนป้องกัน และแก้ไข 

 

 

 

 

 

ข. การดําเนินการอย่างมีจริยธรรม 

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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 (11) คําถาม 

 ผู ้บริหารของคณะได้กําหนดวิธีปฏิบัติเพือให้คณะมีการดําเนินการอย่างมีจริยธรรม 

อย่างไร 
 

 คําตอบ  

  1. มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําหน่วยงาน ซึงคัดเลือกจากบุคลากรในกลุ่มต่าง ๆ เพือ

พิจารณาในประเด็นปัญหา 

  2. มีคณะกรรมการพิจารณาในกรณีต่าง ๆ ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย  

  3. มีขันตอนการปฏิบัติและการรายงานต่อสายงานการบังคับบัญชา เพือรับทราบผลของ

การปฏิบัติ 

  4. มีระบบการเลือกตัง สรรหา และคัดเลือกบุคคล หรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

 

ค. การให้การสนับสนุนต่อชุมชนทีสําคัญ 
 

 (12) คําถาม 

 - คณะดําเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชนที

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. ชุมชนรอบมหาวิทยาลยั 

 2. อบต. ศิลา, อบต.บ้านเป็ด  

 3. ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น 

  

  หลักเกณฑ์การให้สําคัญของชุมชน ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี 
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  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 

หมวดท ี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
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ของกอง 

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 (ให้คณะตอบตามความ

เหมาะสมของภารกิจของคณะ) 

 - นว ัตกรรมและการเปลียนแปลงทีสําคัญทางเทคโนโลยี และด้านอืนๆ ซึ งอาจมีผล

ต่อบริการและการดําเนินงานของคณะ 

 - นว ัตกรรมและการดําเนินงานของคณะ 

 - จุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอืนๆ ของคณะ 

 - การศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสในการปรับเปลียนทรัพยากรทีมีอยู่ไปใช้กับบริการ

หรือกิจกรรมทีมีความสําคัญกว่า 

 - ความเสียงในด้านการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ และด้านอืน  ๆ

 - การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก 

 - ล ักษณะเฉพาะของคณะของท่าน 

 - จุดแข็ง จุดอ่อนของคณะหรือองค์กรอืนทีปฏิบัติงานเกียวข้องกัน (ให้คณะตอบตาม

ความเหมาะสมของภารกิจของคณะ) 
 

 คําตอบ  

  การนําผลการประเมินภายใน คํารับรองการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห์ผลตามแผน

ยุทธศาสตร์ ในทุกมิติ เป็นข้อมูลเสนอทีประชุมกอง เพือพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการ 
 

ข. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

 (3) คําถาม 

 - ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักมีอะไรบ้าง (#) 

 - ให้ระบุเป้าหมาย และระยะเวลาทีจะบรรลุเป้าประสงค์เหล่านนั (#) 

 - 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 ระดับความของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

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

ปฏิบติังาน 

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 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

และมาตรฐานความต้องการของระบบบริการ 

 2. การกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของภารกิจและควบคุมมาตรฐานการบริการ 

 3. การเพิมช่องทางการในการให้บริการ 

 4. การนําผลประเมินความพึงพอในมาวิเคราะห์ เพือกําหนดเป้าประสงค์ 

 

 

 

 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพือนําไปปฏิบัติ เป็นการตอบคําถามทีอธิบายว่าคณะสามารถแปลง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลกัไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร 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 คณะ

จะดําเนินการอย่างไรเพือตอบสนองต่อการเปลียนแปลงดังกล่าว 
 

 คําตอบ  

  - แผนปฏิบัติการด้านรักษาความปลอดภัย 

  - แผนปฏิบัติการด้านระบบสารบรรณ 

  การดําเนินการต่อการเปลียนแปลง 

  -  การประชุมคณะกรรมการประจํากองเพือชี แจง 

  - ประชุมวางแผนปฏิบัติการ 

  - ปรับแผนปฏิบัติการ 

  - แจ้งเวียนปฏิบัติการ 

 

 (7) คําถาม 

 แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคลทีตอบสนองเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และ

แผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง (#) 
 

 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 221 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 221 

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

จดัประชุมสภาอาจารย์ 

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 
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 (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 



 29

3.1  ความรู้ เกียวกับผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวดท ี3  

 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 

 

 

 เป็นการตอบคําถามเพือให้อธิบายว่าคณะกําหนดความต้องการ ความคาดหว ัง และความนิยม

ชมชอบของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร  เพือให้การบริการตอบสนองผู ้รับบริการและผูมี้

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 ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

 - คณะได้นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนการ 

รวมถึงการพัฒนาการบริการใหม่ๆ อย่างไร 

 คําตอบ  

 1. การจัดทําแบบสํารวจ 

 2. การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทาง website 



 30

3.2  ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผู ้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 (ให้คณะตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของ

คณะ) 
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 คําตอบ  

 การจัดกิจกรรมเชิดชูบุคลากรด้านการให้บริการ และการปฏิบัติงาน เพือสร้างแรงกระตุ้นในการ

ให้บริการ 

 การจัดสิงอํานวยความสะดวกแก่ผู ้รับบริการ 

 การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนเพือการสร้างภาพลักษณ์ด้านความรวดเร็ว 
 

 (5) คําถาม 

 - คณะมีวิธีการอะไรบ้างทีให้ผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อขอข้อมูล 

ขอรับบริการ หรือร้องเรียนต่อคณะ 

 - คณะมีแนวทางอย่างไรในการกําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในคณะในการติดต่อกับ

ผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 - คณะมั นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรทีเกียวข้องทุกคนได้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทีกําหนดไว้  
 

 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 ัดดังกล่าวได้ข้อมูลซึ 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. มุ่งเน้นปัญหาและอุปสรรคทีเป็นประเด็นกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของการ

บริการเป็นสําคัญ 

  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 

 



 35

4.1  การวัด การวิเคราะห์ผลการดําเนินการของคณะ 

 

หมวดท ี4  

 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

 

 

 

 ให้อธิบายว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการว ัด วิเคราะห์ ทําให้สอดคล้องและเชือมโยงกัน และ

ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศของผลการดําเนินการในทุกระดับ และทุกส่วนของคณะ 

 

ก. การวัดผลการดําเนินการ 

 

 (1) คําถาม 

 - คณะมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทีมีความสอดคล้อง

และเชือมโยงกัน เพือใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการดําเนินการของคณะโดยรวม (#) 

 - คณะมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี มาสนับสนุนการตัดสินใจ

ในคณะและสนับสนุนให้เกิดนว ัตกรรม 
 

 คําตอบ  

 1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเอือต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติภารกิจในรูปของ

เครือข่าย เช่น การเวียนหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย 

 2. มีการติดตามและทบทวนประสิทธิภาพของระบบอย่างสมําเสมอ 

 3. มีการศึกษา เทียบเคียงเพือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ 

  4. มีการรายงานผลการปฏิบัติทีสามารถบ่งชีถึงการประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา 

 

  (2) คําถาม 

 คณะมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มาสนับสนุนการ

ตัดสินใจในคณะ และสนับสนุนให้เกิดนว ัตกรรม  
 

 คําตอบ  

  1. ต้องมีความเหมาะสมในการปฏิบัติ 

  2. ต้องมีความทันสมัย 

  3. ต้องมีความประหยัดและใช้เทคโนโลยีทีลงทุนไปอย่างคุ้มค่า 
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4.2  การจัดการสารสนเทศและความรู ้

   (3) คําถาม 

 - คณะมีวิธีการอย่างไรในการทําให้ระบบการว ัดผลการดําเนินการเหมาะสม และทันสมัย

อยู่เสมอ  

 - คณะมีวิธีการอย่างไรในการทําให้มั นใจว่าระบบการว ัดผลการดําเนินการมีความไวใน

การบ่งชี ถึงการเปลียนแปลงทีรวดเร็วหรือไม่ได้คาดการณ์ ทั งจากภายในและภายนอกคณะ 
 

 คําตอบ  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้รับภายในเวลา ไม่เกิน 6 เดือน 

2. การประเมินโครงการ หรือกิจกรรมทีดําเนินการเพือตอบสนองความต้อง 

 
 

ข. การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ 
 

  (4) คําถาม 

 คณะมีการวิเคราะห์ในเรืองอะไรบ้าง เพือช่วยให้ผู ้บริหารของคณะนําผลการวิเคราะห์มา

ใช้ในการทบทวนผลการดําเนินการของคณะ และนําไปใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
 

 คําตอบ  

  - การให้บริการ 

  - ความสะดวก รวดเร็ว 
 

 (5) คําถาม 

 คณะมีวิธีการอย่างไรในการสือสารให้ผู ้ปฏิบัติงานในทุกระดับได้รับทราบถึงผลการ

วิเคราะห์ เพือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล  
 

 คําตอบ  

- การจัดประชุมสัมมนา 

- การจัดทําบอร์ดยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 เป็นการตอบคําถาม เพือให้อธิบายว่าคณะดําเนินการอย่างไรเพือให้ข้อมูลและสารสนเทศที

บุคลากร คณะ หรือองค์กรอืนทีปฏิบัติงานเกียวข้องกัน และผู ้รับบริการและผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการนั น มี

คุณภาพและพร้อมใช้งานรวมทั 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. บรรจุข้อมูลทีเป็นปัจจุบันเพือให้ผู ้เยียมชมสามารถเข้าดูได้อย่างเหมาะสม 

  4. มีระบบการบันทึกจํานวนผู ้เข้าเยียมชมบน Web site 

  5. ตรวจสอบ Web board และตอบคําถามเพือให้เป็นการสือสาร 2 ทาง 

  6. สร้างความเป็นปัจจุบันของข้อมูลข่าวสารอย่างสมําเสมอ 

 
 

 (7) คําถาม 

 คณะมีวิธีการอย่างไรในการทําให้อุปกรณ์ทีเกียวกับสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์) 

ทีใช้ในคณะมีความเชือถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย (#) 
 

 คําตอบ  

  1. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอยู่ในลักษณะการให้บริการจากศูนย์

คอมพิวเตอร์กลาง ดังนัน ประสิทธิภาพและคุณภาพ รวมถึงความทันสมัยต่าง ๆ ย่อมขึนอยู่กับหน่วยงานที

รับผิดชอบ 

  2. โปรแกรมทีอํานวยความสะดวกสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าทีในบางภารกิจ มีความ

จําเป็นต้องลงทุน และศึกษาผลลัพธ์ และความพอใจของเครือข่ายผู ้ใช้ร่วมด้วย เช่น ระบบ E-Document 

ระบบ IP Camera และระบบ KKU-FMIS  

 

 (8) คําถาม 

 คณะมีวิธีการอย่างไรในการทําให้ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ และอุปกรณ์ ที

เกียวกับสารสนเทศดังกล่าว 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 

 - ความน่าเชือถอื  

 - ความสามารถในการเข้าถึง 

 - ความสามารถในการตรวจสอบ 
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 - การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล 

 - ความปลอดภัย 

 - การรักษาความลับ 
 

 คําตอบ  

 - การสร้างเครือข่ายครบทุกภาคส่วนในแต่ละภารกิจ เช่น เครือข่ายการ

ประชาสัมพันธ์ เครือข่ายผู ้ปฏิบัติด้านสารบรรณ เครือข่ายของผูอํ้านวยการ และ เลขานุการคณะ 

 -ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน (Intranet) สนับสนุนในการนัดหมาย และยืนยัน

ตอบรับแผนการปฏิบัติและอืน ๆ 

 - มีระบบบันทึกบนเครือข่าย ควบคู่ไปกับการเก็บหลักฐานต้นฉบับ 

 - สามารถเชืองโยงและถ่ายโอนข้อมูลข่าวสารได้ในระดับสากล 

 - สามารถสืบค้นและติดตามข้อมูลข่าวสารย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว 

 - มีความเป็นปัจจุบันภายใต้ความร่วมมืออันดี  

 - ความน่าเชือถือและบทบาทหน้าทีเพือการยอมรับในส่วนของการกําหนดชันของ

การเข้าถึงข้อมูล 

 - มีระบบป้องกันและสนับสนุนภารกิจแต่ละประเภทให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 - มีระบบป้องกันชันความลับของข้อมูล Fire Wall 

 - มีระบบการกําหนดรหัสประจําตัว ควบคุมโดยหน่วยงานทีรับผิดชอบและเป็น

ความลับเฉพาะบุคคล 
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5.1 ระบบงาน 

หมวดท ี5  

 การมุ ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
 

 

 
 

ให้อธิบายการจัดและบริหารงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การจ้างงาน

และความก้าวหนา้ในหน้าทีการงาน และวิธีปฏิบัติทีเกียวข้องกับกําล ังคน เอือให้บุคลากรและคณะมีผลการ

ดําเนินการทีดีได้อย่างไร 

 

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 รวมถึงความเสียงทีมีผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์และแผนยุทธศาสตร์ 

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 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและภาพลักษณ์ในเชิงบวกต่อ

ผู ้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 มีจิตสํานึกในการทํางานทีมุ่งเน้นผลประโยชน์และ

ความต้องการของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (#) 
 

 คําตอบ  

1. ใช้หลักการและวิธีการทีออกแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันของมหาวิทยาลัย 

  2. เสนอแต่งตังคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานประกอบด้วย บุคคลภายในและ

ภายนอกเป็นกรรมการ 

  3. ให้ความเป็นอิสระและยุติธรรมต่อระบบการประเมิน 

  4. ดําเนินการตามข้อกําหนดการจ้าง สัญญาจ้าง และคํารับรอง 

  5. แนะนํา และมอบหมายในการจัดทําข้อมูลทีเป็นตัวชีวัดผลสําเร็จของการปฎิบัติหน้าที

ในกรณีทีเอือต่อการพัฒนาความรู้  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 

คณะมีวิธีการกําหนดคุณลกัษณะและทักษะทีจําเป็นของบุคลากรในแต่ละตําแหน่ง

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 เพือพิจารณาถึงแนวทางแก้ไขเพือให้ได้บทสรุป

ทีเกียวกับสาเหตุจากบุคลากร หรือ ระบบ 

  4. ศึกษาแนวทางพัฒนาระบบงานทีต้องอาศัยบุคลากรทีมีความรู้  ความสามารถและ

เชียวชาญเฉพาะด้าน เพือสรรหาผู ้ทีมีคุณสมบัติเข้าปฏิบัติหน้าทีรับผิดชอบ 

  5. สร้างสมและปลูกฟังทัศนคติเพือให้บุคลากรให้เข้าใจถึง จรรยาบรรณ และจริยธรรมที

พึงปฏิบัติ 

  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 เนือหาวิชาการทีเกียวกับการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร

ในด้านต่าง ๆ  อย่างสมําเสมอ 

  3. ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกเพือนําความรู้และประสบการณ์ตลอดจนวิทยาการ

ทีเป็นประโยชน์นํามาพัฒนาหน่วยงาน 

 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. จัดทําคู่มือระบบฐานข้อมูลในภารกิจทีจําเป็นเพือให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนในบาง

ตําแหน่ง 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

ในการปฏิบัติงานอยา่งไร 
 

 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 ังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทอย่างไรในการช่วยใหบุ้คลากรบรรลุ

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 

คณะมีวิธีอย่างไรในการทําใหส้ถานทีทํางานมีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

เพือให้สามารถดําเนินภารกิจไปได้อย่างต่อเนือง 
 

 คําตอบ  

1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมโครงการการรณรงค์เพือการรักษาความปลอดภั 

อาคารสถานที 

 2. จัดเตรียมความพร้อมในการเก็บรักษาข้อมูล (เอกสาร) จัดลําดับความสําคัญก่อนหลัง

ในการลําเลียง 

 3. ตรวจสอบสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครืองมือ เครืองใช้สมําเสมอ 

 4. จัดทําสือประชาสัมพันธ์หน่วยงานทีเกียวข้องในการปฏิบัติการฉุกเฉินเผยแพร่ให้

ทราบโดยทัวกัน 
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ข. การสนับสนุนและการสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร  
 

 (18) คําถาม 

คณะมีวิธีการในการกําหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ

บุคลากรในแต่ละระดับและแต่ละประเภทอย่างไร  
 

 คําตอบ  

  - การสํารวจความต้องการของบุคลากร 

  - การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

  - การกําหนดแนวทางความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที 
 

 (19) คําถาม 

นอกเหนือจากระเบียบสว ัสดิการกลางทีกําหนดไว้ คณะมีการสนับสนุนบุคลากรอย่างไร 

ในเรืองนโยบาย สว ัสดิการ และการบริการ โดยกําหนดให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละระดับ 

และแต่ละประเภท 
 

 คําตอบ  

  มีสวัสดิการเครืองแต่งกาย เฉพาะกลุ่มบุคลากรงานรักษาความปลอดภัย งาน

ประชาสัมพันธ์ ในระดับปฏิบัติการซึงมีความจําเป็น  
 

 (20) คําถาม 

- คณะมีการกําหนดตัวชี ว ัด และวิธีการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ

ของบุคลากรแต่ละระดับและแต่ละประเภท ทั งทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างไร 

- คณะได้ใช้ต ัวชี ว ัดต่าง ๆเช่น การสูญเสียบุคลากร การหยดุงาน การร้องเรียน การร้องทุกข ์

ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพือมาประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากร

อย่างไร 
 

 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 

หมวดท ี6  

 การจัดการกระบวนการ 
 

 
 

ให้อธิบายว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดและจัดการกระบวนการทีสําคัญต่าง  ๆเพือสร้าง

คุณค่าแก่ผู ้รับบริการ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจของคณะ 
 

ก. กระบวนการทีสร้างคุณค่า  
 

 (1) คําถาม 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการทีสร้างคุณค่า 

ต่อผู ้รับบริการ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจของคณะ (#) 

- กระบวนการทีสร้างคุณค่าทีสําคัญมีอะไรบ้าง (#) 
 

 คําตอบ  

1. กระบวนการบริหารจัดการระบบเอกสาร ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน

สารบรรณ 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 ขั นตอนการสนับสนุนและประสานงานการปฏิบัติงานของผู ้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 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการลดค่าใช้จ่ายในดา้นการตรวจสอบ การทดสอบ และการ

ตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทํางานซํ า และความ

สูญเสียจากผลการดําเนินการ  
 

 คําตอบ  

  การลดขันตอนในการปฏิบัติ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ 
 

 (6) คําถาม 
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6.2  กระบวนการสนับสนุน 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการทีสร้างคุณค่า เพือให้ผลการ

ดําเนินการและการให้บริการดีขึ น 

- 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 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการจัดทําข้อกําหนดทีสําคญัของกระบวนการสนับสนุน โดย

นําข้อมูลทีได้จากผู ้รับบริการภายในและภายนอกมาประกอบในการจัดทําข้อกําหนดทีสําคัญเหล่านั น 

- ข้อกําหนดทีสําคัญของกระบวนการดังกล่าวมีอะไรบ้าง 

 คําตอบ  

- ดําเนินการภายใต้หลักการ (PDCA)  วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรับปรุง  

 
 

 (9) คําถาม 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน  

- คณะได้นําเรืองเหล่านี มาประกอบในการออกแบบอย่างไร  

-- องค์ความรู้ของคณะ และเทคโนโลยีใหม่  ๆ
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-- ความต้องการของผู ้ รับบริการทั งภายในและภายนอก 

-- ข ั นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ การควบคุมค่าใช้จ่าย และ

ปัจจยัประสิทธิภาพ 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 เพือใหผ้ลการดําเนินการ

และการให้บริการดีขึ น 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการนําการปรับปรุงดังกล่าวมาเผยแพร่แลกเปลียน

ประสบการณ์ ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 
 

คําตอบ  

- ดําเนินการภายใต้หลักการ (PDCA)  วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ปรับปรุง 

 

 

 
 

 


