รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessments Report : SAR)
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ
(EDUCATION CRITEIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE : EdPEx)

ประจําปการศึกษา 2553
(มิถุนายน 2553 - พฤษภาคม 2554)

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป
การศึกษา 2553 นี้ เปนการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EDUCATION
CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE : EdPEx) ซึ่งเปนการประเมินตนเองทั้งผลลัพธจากการ
ดําเนินการ และการประเมินลักษณะสําคัญขององคกร รวมทั้งการบริหารจัดการ 6 หมวด
รายงานการประเมินนี้ไดนําผลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน กองกลางประจําปการศึกษา
2552 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กองกลาง พ.ศ. 2552/2553 รายงานประจําปกองกลาง
พ.ศ. 2553 รายงานการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ง านบุ คลากรตามระบบบริ ห ารผลการปฏิ บัติ ง าน (PMS :
Performance Management System) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2552/2553 (PMR : Program Monitoring Report) เปนขอมูลประกอบการวิเคราะห และประเมินตนเอง
กองกลาง ขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพการศึกษา และกองแผนงาน เปนอยางสูง ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ในการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ครั้งนี้
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มิถุนายน 2554
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สวนที่ 1
โครงรางองคการของกองกลาง
Organization Profile (OP)
1. ลักษณะองคการ (OP1)
ก. สภาพแวดลอมองคกร
(1) ผลิตภัณฑและบริการ/กลไกการสงมอบผลิตภัณฑและบริการ
กองกลาง เปนหนวยงานที่กอตั้งขึ้นพรอมกับสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อ
ครั้งเริ่มกอตั้งมหาวิทยาลัยคือในป พ.ศ. 2507 โดย มหาวิทยาลัยคาดหวังใหกองกลางเปนสวนงานที่มีหนาที่หลักในการ
ประสานงานในระดับหนวยงานสนับสนุน ใหเกิดความคลองตัวของการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองคกร เปน
แหลงอางอิงขอมูลทางกฎระเบียบ หรือตัวบททางราชการ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร อํานวยความสะดวกแก
สายงานบริหารในสํานักงานอธิการบดี อํานวยการความปลอดภัยภายในองคกร รวมถึงเผยแพรผลงาน และเสริมสราง
ภาพลักษณขององคกร ควบคูไปดวย โดยมีกลุมผูรับบริการ รูปแบบ/วิธีการใหบริการ ดังนี้
พันธกิจ
ผลผลิต/บริการ
1.บริหารจัดการระบบรับ - รายงานการใชระบบ
สง เอกสาร บริหาร
รับสงหนังสือกลาง
จัดการหนังสือราชการ - รายงานการใชระบบ
และผลิตเอกสารราชการ บริหารจัดการเอกสาร
กลาง
- รายงานการบริการศูนย
ผลิตเอกสาร

ผูรับบริการ
1. ผูบริหารมหาวิทยาลัย
2. คณบดี ผูอํานวยการ
ศูนย สถาบัน สํานัก
3. เครือขายผูปฏิบัติงาน
ดานสารบรรณของ
คณะ/หนวยงาน
4. หนวยงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดี
5. หนวยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

รูปแบบและวิธีการใหบริการ
ใหบริการระบบรับ สง
เอกสาร บริหาร จัดการ
หนังสือราชการและผลิต
เอกสารราชการ

2. บริหารจัดการ การจัด
ประชุม และสนับสนุน
การดําเนินงานของที่
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย และที่
ประชุมคณบดี

1. กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
2. ผูบริหารมหาวิทยาลัย
3. คณบดี ผูอํานวยการ
ศูนย สถาบัน สํานัก
4. หนวยงานสังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. ผูบริหารมหาวิทยาลัย
2. คณบดี ผูอํานวยการ
ศูนย สถาบัน สํานัก
3. นักวิจัย
4. สื่อมวลชน
5. เครือขายประชาสัมพันธ
ภาคนักศึกษา
6. เครือขายประชาสัมพันธ
ของคณะ/หนวยงาน

ใหบริการในการจัดประชุม
และสนับสนุนการดําเนินงาน
ของที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย และที่ ประชุม
ประชุมคณบดี

- รายงานงาน การบริหาร
จัดการ การจัดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รายงานงาน การบริหาร
จัดกการ การจัดการ
ประชุมคณบดี

3. ประชาสัมพันธ เผยแพร - ขาวสาร เผยแพรผลงาน
ผลงาน สรางเสริม
- สื่อประชาสัมพันธ
ภาพลักษณองคกร และ - กิจกรรมสรางเสริม
สงเสริมกิจการสังคม
ภาพลักษณองคกร
- กิจกรรมสงเสริมกิจการ
สังคม
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ใหบริการเผยแพร
ผลงาน สรางเสริม
ภาพลักษณองคกร
รวมกิจกรรม และจัดกิจกรรม
เพื่อชวยเหลือสังคมและชุมชน
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4. สนับสนุนการดําเนิน
กิจการ และการจัดการ
ประชุมของ สภา
คณาจารย และสภา
ขาราชการ พนักงาน
และลูกจาง และ
สนับสนุนกิจการ
และการจัดการประชุม
ของที่ประชุมประธาน
สภาอาจารย
มหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย (ปอมท.)
และที่ประชุม
ประธานสภาขาราชการ
และลูกจางมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย
(ปขมท.)
5. สนับสนุน และอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และ
ประสานงานเพื่อการ
บริหารงานของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยกับภาค
สวนตางๆ
6. พิทักษรักษาปกปอง
ทรัพยสินของทาง
ราชการ และทรัพยสิน
สวนบุคคล ในเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัย บริหาร
จัดการการรักษาความ
ปลอดภัยแกบุคคล
สําคัญ กํากับ ดูแล
ควบคุมการจราจร และ
การเดินรถภายในพื้นที่
มหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติการดานมวลชน
สัมพันธ

- รายงานงานสนับสนุน
การดําเนินกิจการ และ
การจัดการประชุมของ
สภาคณาจารย
- รายงานงานสนับสนุน
การดําเนินกิจการ และ
การจัดการประชุมของ
สภาขาราชการ พนักงาน
และลูกจาง
- รายงานงานสนับสนุน
การดําเนินกิจการ และ
การจัดการประชุมของ
ปอมท. และ ปขมท.

7. หนวยงาน องคกร
ชุมชนภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
1. กรรมการสภาคณาจารย
2. กรรมการสภา
ขาราชการ พนักงาน
และลูกจาง
3. หนวยงานสังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ใหบริการสนับสนุนการดําเนิน
กิจการ และการจัดการ
ประชุ ม ของ สภาคณาจารย
และสภาขาราชการ พนักงาน
และลูกจาง

- รายงานการสนับสนุน
และอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย
- รายงานการประสานงาน
เพื่อการบริหารงานของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย

1. ผูบริหารมหาวิทยาลัย
2. คณบดี ผูอํานวยการ
ศูนย สถาบัน สํานัก
3. หนวยงานสังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. หนวยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

บริการอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย และบริ ก าร
ประสานงานเพื่อการ
บริหารงานของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยกับผูติดตอ
ราชการ

- รายงานการพิทักษรักษา
ปกปอง
ทรัพยสินของทาง
ราชการ และทรัพยสิน
สวนบุคคล ในเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัย
- รายงานบริหาร
จัดการการรักษาความ
ปลอดภัยแกบุคคล
สําคัญ
- รายงานกํากับ ดูแล
ควบคุมการจราจร และ
การเดินรถภายในพื้นที่

1. กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
2. ผูบริหารมหาวิทยาลัย
3. คณบดี ผูอํานวยการ
ศูนย สถาบัน สํานัก
4. หนวยงานสังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
5. นักศึกษา
6. บุคลากร
7. ผูประกอบการขนสง
8. หนวยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
9. ชุมชนรอบขาง

ใหบริการรักษาความปลอดภัย
อาคารสํ า นั ก งาน นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
รวมทั้งอํานวยความสะดวกใน
การจั ด การจราจร สะดวก
ปลอดภัย
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มหาวิทยาลัย
- รายงานการปฏิบัติการ
ดานมวลชนสัมพันธ
7. อํานวยความสะดวก
- รายงานการสนับสนุนการ
และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร
ปฏิบัติงานของผูบริหาร และคณะ/หนวยงาน
และคณะ/หนวยงาน ณ - รายงานการประสานงาน
กรุงเทพมหานคร
ทางธุรกรรมระหวาง
ประสานงานทาง
มหาวิทยาลัยกับ
ธุรกรรมระหวาง
หนวยงานภายนอก
หนวยงาน ทั้งภาครัฐ
- รายงานการเปนผูแทน
และเอกชนในเขต
มหาวิทยาลัยในการรวม
กรุงเทพมหานครกับ
กิจกรรม ณ
มหาวิทยาลัย เปนผูแทน กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยในการรวม - รายงานการบริการจัดทํา
กิจกรรมตางๆ ณ
หนังสือเดินทาง
กรุงเทพมหานคร
อํานวยความสะดวกใน
การจัดทําหนังสือ
เดินทางของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
1. กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
2. ผูบริหารมหาวิทยาลัย
3. คณบดี ผูอํานวยการ
ศูนย สถาบัน สํานัก
4. หนวยงานสังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
5. นักศึกษา
6. บุคลากร
7. หนวยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

ให บ ริ ก ารผู บ ริ ห าร คณะ/
หน วยงาน และบุ ค ลากร ใน
การเป นผู แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย
ดํ า เ นิ น ธุ รก ร รม ต าง ๆ ณ
กรุงเทพมหานคร

(2) จุดประสงค วัฒนธรรมองคกร คานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ และสมรรถนะหลัก
จุดประสงคการกอตั้งตามกฏหมาย
เมื่อป พ.ศ. 2509 ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน โดยไดจัดตั้งสํานักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพรอมกันนับแตบัดนั้นเปนตนมา โดยการแบงสวนหนวยงาน
ยอยของกองกลางในขณะนั้น แบงเปนแผนกตาง ๆ 5 แผนก คือ
1. แผนกสารบรรณ
2. แผนกการเจาหนาที่
3. แผนกคลัง
4. แผนกบริการการศึกษา
5. แผนกอาคารและสถานที่
ในเบื้องตนไมมีสํานักงานเปนการถาวร จึงใชอาคารคณะวิศวกรรมศาสตรเปนสํานักงานชั่วคราว จนถึงป พ.ศ.
2510 ตอมาในป พ.ศ. 2511 ไดยายที่ทําการจากคณะวิศวกรรมศาสตร มาอยูสํานักงานอธิการบดี อาคาร 1 เดิม และยาย
ที่ทําการมา อยูที่อาคารสิริคุณากร ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553
ในป พ.ศ. 2517 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดบทบาทหนาที่ใหครอบคลุมด านการ
บริหาร ดานวิชาการ ดานการวางแผนพัฒนา ดานสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการ และกิจกรรมของนักศึกษา
จึงมี การแบงส วนราชการของสํา นักงานอธิ การบดี ออก เปน 5 หนวยงาน คือ กองกลาง กองสวั สดิ การ กองบริ การ
การศึกษา กองหองสมุด และศูนยเลี้ยงสัตว
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ตลอดระยะเวลาทีผ่ านมา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกดาน รวมถึงการปรับ
โครงสรางองคการ เพื่อใหสอดคลอง และสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการในภารกิจตาง ๆ โดยปจจุบันกองกลางมี
หนวยงานในสังกัด จํานวน 7 งาน ประกอบดวย
1. งานสารบรรณ
2. งานประชุม
3. งานประชาสัมพันธ
4. งานสภาอาจารย
5. งานรักษาความปลอดภัย
6. งานประสานงานมหาวิทยาลัย
7. งานเลขานุการผูบริหาร
วัฒนธรรมองคกร
กองกลางไดบมเพาะพฤติกรรมพึงประสงคที่กอเกิดขึ้นภายในหนวยงาน มีการสืบทอดตอกันมาจากอดีต
จนปจจุบัน เปนแนวปฏิบัติหลักที่บุคลากรกองกลาง ยึดถือมาโดยตลอด คือ
“สรางความเชื่อมั่นและไววางใจใหผูบังคับบัญชา สรางความศรัทธาแกผูรับบริการ”
คานิยม

READY TO GROW
Relevancy
Efficiency
Accountability
Democracy
Yield
Trust
Obligation
Growth
Realistic
Ownership
Well being

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

รูทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม
มุงเนนประสิทธิภาพ
รับผิดชอบตอผลงาน ตอสังคม
มีความเปนประชาธิปไตย การมีสวนรวม โปรงใส
มีผลงาน มุงเนนผลงาน
ความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
ปฏิบัติตามขอกําหนด
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
อยูกับความเปนจริง
ความเปนเจาของรวมกัน
: ความอยูดีมีสุขของบุคลากร

วิสัยทัศน

“กองกลาง จะสนับสนุนการบริหารจัดการ
และใหบริการเพื่อสนองตอบนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ใหการดําเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”
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พันธกิจ
1. บริหารจัดการระบบรับ สง เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการและผลิตเอกสารราชการ
2. บริหารจัดการ การจัดประชุม และสนับสนุนการดําเนินงานของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่
ประชุมประชุมคณบดี
3. ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงาน สรางเสริมภาพลักษณองคกร และสงเสริมกิจการสังคม
4. สนับสนุนการดําเนินกิจการ และการจัดการประชุมของ สภาคณาจารย และสภา
ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
5. สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย
6. บริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยแกทรัพยสินของทางราชการ ทรัพยสินสวนบุคคล กํากับ ดูแล
ควบคุมการจราจร และปฏิบัติการดานมวลชนสัมพันธ
7. อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร
สมรรถนะหลัก
กองกลางมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
สมรรถนะหลักของกองกลาง
1. มีองคความรูในการบริหารจัดการระบบเอกสาร
2. มีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการการประชุม
3. มีทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงานดานเลขานุการ
4. มีทักษะขั้นสูงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ระบบบริหารจัดการที่ดี
สภาคณาจารย และสภาขาราชการ พนักงาน
และลูกจาง
5. มีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการรักษาความ
ปลอดภัย และจัดการจราจร
6. มีทักษะขั้นสูงในการประสาน ดําเนินงานในฐานะ
ผูแทนมหาวิทยาลัย
7. มีองคความรูดานการประชาสัมพันธ และสื่อสาร
องคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 : ดานชุมชนสัมพันธ
มีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการกิจกรรมดาน
ชุมชนสัมพันธ
(3) ลักษณะโดยรวมของผูปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงาน เปนผูมคี วามรู และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ของแตละสวนงาน ซึ่งลักษณะโดยรวมเปนผูมีทักษะในการบริหารจัดการงานเอกสาร บริหารจัดการระบบงานบริการ และ
มีความสามาถขั้นสูงในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสรางสรรคสื่อ และกระบวนงานเพื่อการประชาสัมพันธ
และเสริมสรางภาพลักษณองคกร
ผูปฏิบัติงานมีจํานวนทั้งสิ้น 214 คน อายุเฉลี่ย 49 ป อายุราชการเฉลี่ย 20 ป การศึกษาระดับปริญญา
โท 10 คน ระดับปริญญาตรี 10 คน ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 194 คน โดยสามารถจําแนกประเภทผูปฏิบัติงาน ไดดังนี้
ประเภทผูปฏิบัติงาน
1. ขาราชการ
2. ลูกจางประจํา
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21
99
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3. พนักงาน (งบประมาณแผนดิน)
4. พนักงาน (งบประมาณเงินรายได)
5. พนักงานราชการ
6. ลูกจางชั่วคราว
7. ลูกจางชั่วคราวโครงการ (งานรักษาความปลอดภัย)
รวม

12
14
1
12
55
214

(4) เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ
กองกลาง ไดนําเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให
บรรลุพันธกิจ และเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของกองกลาง ดังนี้
ดาน

เทคโนโลยี

อุปกรณสํานักงาน

สิ่งอํานวยความสะดวก และ
ความปลอดภัย

รายการ
1. ระบบบริหารจัดการเอกสาร (e - Document)
2. ระบบประชุมทางไกล (Video conference)
3. ระบบสืบคนขอมูลจากกลองวงจรปดโครงคายทั้งมหาวิทยาลัย
4. ระบบวิทยุสื่อสารยานความถี่ 142.525 MHz
5. สถานีแมขายวิทยุสื่อสาร “ศูนยสีฐาน”
6. ระบบขอมูลขาว KKUNEWS
7. โทรทัศนอินเตอรเน็ตและวิทยุกระจายเสียง (KKU Channel)
8. ฐานขอมูล POP mail นักศึกษา และบุคลากร
9. ฐานขอมูล POP mail สื่อมวลชน
10. ระบบจองหองประชุม
11. ระบบ KKU Event Update
12. ฐานขอมูลการจัดการความรู
1. ระบบโทรศัพทแมขายภายในสํานักงานอธิการบดี
2. โทรศัพท/โทรสาร
3. โทรศัพทเคลื่อนที่
4. ระบบอินเตอรเน็ต และอินเตอรเน็ตไรสาย
5. เครื่องถายเอกสาร กอปปปรินท เครื่องพิมพสี เรียงพิมพ และเขาเลม
6. เครื่องพิมพสีหนากวาง
7. อุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนดาวเทียม
8. LCD Projector
9. กลองถายภาพนิ่ง
10. กลองถายวิดีทัศน
11. ชุดอุปกรณตัดตอรายการวิทยุ และโทรทัศน
1. หองประชุม พรอมอุปกรณการประชุม
2. ยานพาหนะบริการ และรักษาความปลอดภัย
3. รถน้ําดับเพลิง และอุปกรณดับเพลิง
4. ระบบกลองวงจรปด (IP Camera) โครงคายทั้งมหาวิทยาลัย

(5) เงื่อนไข ขอบังคับ มาตรฐาน
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เพื่อใหการปฏิบัติงานของกองกลาง บรรลุพันธกิจ และสรางความพึงพอใจแกผูมีสวนไดสวนเสีย โดย
ปราศจากความเสี่ยงตอความสูญเสีย ความเสียหาย และปญหาในการปฏิบัติงาน กองกลางจึงใช กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจตางๆ ดังนี้
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
1. พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541
2. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
5. ขอบังคับวาดวย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
6. ระเบียบวาดวยการเดินรถโดยสาร
ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
7. ขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา
ป พ.ศ.2551
8. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

เนื้อหาสาระสําคัญ
มาตรา 20 การกําหนดให
มหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเปนผูมี
อํานาจในการบริหาร
มาตรา 23 ขอบเขตอํานาจ และหนาที่
ในการบริหาร มหาวิทยาลัย
การแบงสวนราชการ การแตงตั้ง
อํานาจหนาที่ของหัวหนาสวนราชการ
การจัดทําหนังสือราชการ การจัดเก็บ
การทําลาย
การรักษาความสงบเรียบรอยใน
สถานที่สวนราชการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เปนแนว
ปฏิบัติในการจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
การควบคุมดูแล การเดินรถโดยสารใน
มหาวิทยาลัย
การตัดคะแนนความประพฤตของ
นักศึกษา
การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสารของราชการ

หนวยงานที่เปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน

สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สํานักนายกรัฐมนตรี

ข. ความสัมพันธระดับองคการ
(1) โครงสรางและระบบธรรมาภิบาล
กองกลาง มีการบริ หารงานโดยใช หลั กธรรมาภิบ าล คือ ใชกระบวนการมี สวนร วม โปร งใส คุมค า
ตรวจสอบได โดยมีการดําเนินงานภายใตการกํากับดูแล และติดตามผลของคณะกรรมการ ตางๆ ดังนี้
1. กรรมการบริหารกองกลาง ประกอบดวย ผูอํานวยการกองกลาง หัวหนางานทุกงาน โดย
มีหนาที่ กําหนดกลยุทธ เปาหมาย แผนการนําองคกรสูเปาหมายที่เปนเลิศ การจัดสรร
ทรัพยากร การพัฒนาบุคลากร และการรายงานการใชจายงบประมาณ
2. ที่ประชุมกองกลาง ประกอบดวยประกอบดวย ผูอํานวยการกองกลาง หัวหนางานทุก
งาน หัวหนาสวนงานดานยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ไดแก หัวหนาสํานักงานขอมูลขาวสาร
หัวหนาสํ านักงานชุมชนสั มพันธ และผูอํา นวยการสํา นักงานประสานและจัดการเรื่อง
ร องเรี ย น ทํ า หน า ที่ ในการ มอบหมาย ติ ด ตาม และรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
ยุทธศาสตรของกองกลาง
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ในสวนของโครงสรางองคกร กองกลาง มีสายบังคับบัญชาจากอธิการบดี และรองอธิการบดีที่เกี่ยวของ
ดังแสดงตามโครงสรางตอไปนี้
อธิการบดี

รองอธิการบดีฝายที่เกี่ยวของ
กรรมการบริหารกองกลาง
ผูอํานวยการกองกลาง

หัวหนางานสารบรรณ

หัวหนางานประชุม

หัวหนางานรักษาความปลอดภัย

หัวหนางานประชาสัมพันธ

หัวหนางานเลขานุการผูบริหาร

หัวหนางานสภาอาจารย

หัวหนางานประสานงานฯ

สวนการบริหารองคกร กองกลางมีโครงสรางการบริหารองคกร เพื่อเอื้อตอการมอบหมาย กํากับ
ติดตาม รายงาน และประเมินผล ใหเปนไปตามระบบธรรมาภิบาล ดังโครงสรางตอไปนี้
ผูอํานวยการกองกลาง
เสนอพิจารณา

มอบหมาย หรือสั่งการ
ตามภารกิจ

เสนอที่ประชุม
กองกลาง

หัวหนางานในสังกัด
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือน
1. ปญหา/อุปสรรค
2. การแกไข
3. ขอเสนอแนะ

ประเมินการปฏิบัติงาน
ทุก 6 เดือน

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
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(2) ประเภทผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ถือเปนกลุมเปาหมายหลักที่กองกลางใหความสําคัญอยางยิ่ง เพราะ
ความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกองกลางไดจําแนกกลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย และวิเคราะหความตองการ และความคาดหวัง
ของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ไวดังนี้
ผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผลผลิต/บริการ
- การอํานวยความสะดวกในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
- การรักษาความปลอดภัยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

ความตองการ และความคาดหวัง
- ความสะดวก สบาย ปลอดภัย
- ความรวดเร็ว ถูกตอง

- ความสะดวก
- ความรวดเร็ว ถูกตอง
- การตรวจสอบ นําสง และเสนอความเห็นใน
- ความสะดวก ปลอดภัย
หนังสือราชการ และการผลิตเอกสาร
- ความรวดเร็ว ถูกตอง
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดแก
- การเผยแพรผลงานเชิงยุทธศาสตรของผูบริหาร - ผลงานไดรับการเผยแพรในวง
อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย - การอํานวยความสะดวก และสนับสนุนการ
กวาง และตรงกลุมเปาหมาย
อธิการบดี
ปฏิบัติงานของผูบริหาร
- การรับรองผูบริหาร ณ กรุงเทพมหานคร
- การรักษาความปลอดภัยผูบริหาร
- การตรวจสอบแกไข หนังสือ/คําสั่ง/ประกาศ - ความรวดเร็ว ถูกตอง
กอนเสนออธิการบดีลงนาม
- ผลงานไดรับการเผยแพรในวง
- การสืบคน ติดตามหนังสือภายในและหนังสือ
กวาง และตรงกลุมเปาหมาย
ภายนอก
- ความสะดวก ปลอดภัย
คณะ/หนวยงานภายใน
- การกําหนดเลขที่หนังสือภายนอก
มหาวิทยาลัย
- การสงหนังสือเอกสารราชการทางบริษัท
ไปรษณียและการบินไทย
- การเผยแพรขาวสาร กิจกรรม และผลงาน
- การรักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงาน
- การจัดการระบบจราจร
- การคุมยอดใชจายเงิน
- ความถูกตอง
หนวยงานภายในกองกลาง
- การจัดซื้อ/จัดจาง
- ความรวดเร็ว
- การเบิกจายเงินในการจัดซื้อ/จัดจาง
- คําแนะนําที่เปนประโยชน
- บริการผลิตเอกสาร
- การเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล/คา - ความถูกตอง
บุคลากรสังกัดกองกลาง
เลาเรียนบุตร
- ความรวดเร็ว
- การออกหนังสือรับรอง
- คําแนะนําที่เปนประโยชน
- การเบิกจายเงินคาบริการ
- การเขาถึงบริการไดอยางเสมอ
- การติดตามหนังสือราชการ
ภาค
บุคคลภายนอก บริษัท หาง
- การแจงเรื่องรองเรียน
- ความถูกตอง
ราน ผูประกอบการ
- การบริการขอมูล และติดตอสอบถาม
- ความรวดเร็ว
ที่ประชุมคณบดี

การอํานวยความสะดวกในการประชุมคณบดี
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- การรักษาความปลอดภัย และอํานวยความ
- คําแนะนําที่เปนประโยชน
สะดวกดานการจราจร
- การแจงเรื่องรองเรียน
- ความถูกตอง
- การบริการขอมูล และติดตอสอบถาม
- ความรวดเร็ว
นักเรียน นักศึกษา
- การรักษาความปลอดภัย และอํานวยความ
- คําแนะนําที่เปนประโยชน
สะดวกดานการจราจร
- การบริการขอมูล และติดตอสอบถาม
- ความถูกตอง
สื่อมวลชน
- การสงมอบขอมูลขาวสารเพื่อการ
- ความรวดเร็ว
ประชาสัมพันธ
- คําแนะนําที่เปนประโยชน
- การเผยแพรผลงานของคณาจารย/นักวิจัย
- ความสะดวก ปลอดภัย
คณาจารย/นักวิจัย
- การรักษาความปลอดภัย
- ผลงานไดรับการเผยแพรในวง
- การอํานวยความสะดวกดานการจราจร
กวาง และตรงกลุมเปาหมาย
(3) ประเภทคูความรวมมือ และผูสงมอบ
ด วยเหตุ ผ ลที่ กองกลาง มี พั นธกิ จที่ ห ลากหลาย มี ผู มีส ว นได ส วนเสี ย ครอบคลุ มหลายกลุ ม จึ ง มี ค วาม
จําเปนตองจับคูความรวมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู เสริมสรางความเขมแข็ง และสนับสนุนการปฏิบัติงานระหวางกัน โดย
คูความรวมมือของกองกลาง จําแนกไดเปน 2 สวนคือ
3.1 คูความรวมมืออยางเปนทางการ เปนหนวยงาน เครือขาย ที่มีการตกลงความรวมมือระหวางกัน ไดแก
(1) เครือขายผูปฏิบัติงานดานสารบรรณ
(2) สมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแกน
(3) สถานีตํารวจภูธรยอย มหาวิทยาลัยขอนแกน
(4) เครือขายผูประกอบการหอพักรอบขางมหาวิทยาลัย
(5) เครือขายประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน
(6) เครือขายประชาสัมพันธภาคนักศึกษา
(7) เครือขายอาสาสมัครรักษาความปลอดภัย และจราจร
(8) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3.2 คูความรวมมืออยางไมเปนทางการ เปนหนวยงาน องคกร ที่มีการประสานความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานระหวางกัน ไดแก
(1) หนวยงานระดับกอง สังกัดสํานักงานอธิการบดี
(2) คณะ/หนวยงาน ในมหาวิทยาลัย
(3) สื่อมวลชนสวนทองถิ่น และสื่อมวลชนสวนกลาง
โดยมีรายละเอียดความรวมมือดังนี้
ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน
หนวยงาน
บทบาทที่เกี่ยวของ
ชองทางสื่อสาร
รวมกัน
1. คูความรวมมืออยางเปนทางการ
รวมแกปญหา และพัฒนา
- การประชุมเครือขาย
1.1 เครือขายผูปฏิบัติงาน เปนกลุมผูปฏิบัติงานดาน
ระบบรับสงเอกสารกลางของ - ศูนยรับสงเอกสารกลาง
ดานสารบรรณ
ระบบรับสงเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัย
- การอบรมสัมมนา
1.2 สมาคมสื่อมวลชน
เปนชองทางรับ และเผยแพร สนับสนุบการดําเนินงานดาน - การประชุมรวม
จังหวัดขอนแกน
ขาวสารของมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธรวมกัน
- หนังสือราชการ
- e-mail
1.3 สถานีตํารวจภูธรยอย เปนสวนงานของสํานักงาน
รักษาความสงบ เรียบรอย ใน - การประชุมรวม
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มหาวิทยาลัยขอนแกน ตํารวจแหงชาติที่ปฏิบัติหนาที่
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน
1.4 เครือขายผูป ระกอบ เปนหอพักเอกชนใกลพื้นที่
การหอพักรอบขาง มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาพัก
มหาวิทยาลัย
อาศัย

พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
และชุมชนรอบขาง รวมกัน
รวมหาแนวทางรักษาความ
สงบ เรียบรอยของหอพัก
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
นักศึกษา
1.5 เครือขาย
เปนกลุมผูปฏิบัติงานดาน
รวมกันคิด หาแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธของ คณะ/
พัฒนากระบวนงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน หนวยงาน ในมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ และ
เสริมสรางภาพลักษณ
มหาวิทยาลัย
1.6 เครือขาย
เปนกลุมนักศึกษาฝาย
พัฒนาทักษะดาน
ประชาสัมพันธภาค ประชาสัมพันธของ สโมสร
ประชาสัมพันธ และ
นักศึกษา
นักศึกษาคณะตางๆ
เสริมสรางภาพลักษณ
มหาวิทยาลัย แกนักศึกษา
1.7 เครือขายอาสาสมัคร เปนกลุมนักศึกษาที่มีจิตอาสา พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะใน
รักษาความปลอดภัย และมีความสนใจในงานดาน การเปนอาสาสมัคร ชวยเหลือ
และจราจร
รักษาความปลอดภัย และ
ภารกิจดานรักษาความ
จราจร
ปลอดภัย และจราจร
1.8 กองกลาง สํานักงาน เปนหนวยงานสนับสนุน ของ ประสาน สนับสนุน การ
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยที่มีขอตกลง
ดําเนินงาน ระหวางกัน
มหาวิทยาลัย สงขลา ความรวมมือระหวางกัน
นครินทร
2. คูความรวมมืออยางไมเปนทางการ
2.1 หนวยงานระดับกอง เปนหนวยงานระดับกอง
ประสาน สนับสนุน การ
สังกัดสํานักงาน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี
ดําเนินงาน ระหวางกัน
อธิการบดี
2.2 คณะ/หนวยงาน ใน
มหาวิทยาลัย

เปนหนวยงานระดับกอง และ ประสาน สนับสนุน การ
ระดับคณะใน
ดําเนินงาน ระหวางกัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2.3 สื่อมวลชนสวนทองถิ่น เปนบุคคลที่เปนตัวแทนของ
และสื่อมวลชน
องคกรสื่อสารมวลชนทั้ง
สวนกลาง
ภาครัฐ และเอกชน
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สนับสนุนการเผยแพรขาสาร
ของมหาวิทยาลัย และ
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ
ระหวางกัน

- หนังสือราชการ
- การประชุมรวม
- หนังสือราชการ
- จดหมายขาว
มหาวิทยาลัย
- การประชุมรวม
- หนังสือราชการ
- การสัมมนา
- e-mail
- face book
- การประชุมรวม
- การสัมมนา
- e-mail
- face book
- การประชุมรวม
- การสัมมนา
- e-mail
- face book
- e-mail
- หนังสือราชการ

- e-mail
- หนังสือราชการ
- การประชุมกรรมการ
ประจําสํานักงาน
อธิการบดี
- e-mail
- หนังสือราชการ
- การประชุมผูอํานวยการ
/หัวหนาสํานักงาน
คณบดี
- e-mail
- face book
- หนังสือราชการ
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3.3 ผูสงมอบ
ในสวนของผูสงมอบไดแก ผูประกอบการที่เปนผูรับจางใหบริการดานตางๆแกกองกลาง ซึ่ง
กองกลางมีกระบวนการคัดเลือก ตกลงการจาง การตรวจรับ และเบิกจาย อยางถูกตอง โปรงใส และรวดเร็ว

2. สภาวการณขององคกร (OP2)
ก. สภาพดานการแขงขัน
กองกลาง เป นหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติ งานสนับสนุนการบริหารจัด การ และภารกิจบริการ ซึ่ ง
ขับเคลื่อนภารกิจดวยหนวยงานในสังกัดถึง 7 งาน ทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และกลุมผูรับบริการ ตาม
ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยใหมากที่สุด แตดวยการเคลื่อนตัวที่รวดเร็วของมหาวิทยาลัยในสภาพการแขงขันป จจุบัน
จึงสงผลกระทบโดยตรงตอกองกลาง ใหอยูในวงกรอบของการแขงขันเชนกัน
(1) การแข ง ขั นภายใน เป นการแข ง ขั น ระหว า งหน ว ยงานสนั บ สนุ นการบริ ห าร และบริ การใน
มหาวิทยาลัย อาทิ หนวยงานระดับกอง ศูนย สถาบัน สํานัก โดยมิติของการแขงขันไดแก ความเชี่ยวชาญของบุค ลากร
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการขอมูลสํา คัญเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร ซึ่ง
ปจจัยดังกลาว เมื่อเทียบเคียงกับหนวยงานที่เปนคูแขงขันแลว กองกลางยังมีโอกาสในการพัฒนา เพื่อเสริ มสรางความ
เขมแข็งในแตละปจจัย ใหพรอมแขงขัน และพรอมปรับตัวพัฒนาสูมาตรฐานที่มุงหวัง
(2) การแขงขันภายนอก ดวยกองกลางมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบการประชาสัมพันธ และเสริมสราง
ภาพลักษณองคกร ซึ่งปจจุบันองคกรการศึกษามีการแขงขันทางการตลาดเพื่อยกระดับภาพลักษณขององคกรที่เขมขน มี
การทุมงบประมาณเพื่อสรางภาพลักษณที่โดดเดน ตรงใจลูกคา จึงเปนประเด็นพัฒนาสําคัญในอนาคตที่กองกลางตอง
วิเคราะหกลุมลูกคา และปรับกระบวนงานดานการเสริมสรางภาพลักษณ ดวยกลไกการตลาดใหตรงกลุมลูกคา และจับคู
แขงขันที่เปนคูแท ทั้งนี้เพื่อการลงทุนที่คุมคาที่สุด
ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ
ประเด็น
1. พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร ตรงตามความ
รับผิดชอบของภาระงาน

ความทาทายเชิงกลยุทธ
- จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- สงเสริมการศึกษา อบรม ดูงาน
- สงเสริมการพัฒนาสู R2R

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
- มีคูความรวมมือที่มีความพรอมสูง
- บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวก และ
พรอมรับการพัฒนา
- นโยบายการสนับสนุน R2R ของ
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรของสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ - ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสาร - ผูบริหารมีความเห็นสอดคลอง
บริหารจัดการ และการบริการ
ตามผลการประเมิน
- มีผูบริหารดาน IT เปนที่ปรึกษาใน
- พัฒนาระบบบริการขอมูลขาวสาร
การพัฒนาระบบ
โดยเนนกลุมเปาหมายเปนสําคัญ
- ระบบโครงสรางพื้นฐานดาน IT ของ
- พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิคส
มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพสูง
3. บริหารจัดการขอมูลสําคัญเพื่อ
- จัดทําฐานขอมูลดานการเงิน
- ระบบโครงสรางพื้นฐานดาน IT ของ
ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร
- จัดทําฐานขอมูลบุคลากร
มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพสูง
- จัดทําสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- ผูรับผิดชอบมีทัศนคติเชิงบวก และ
ความเสี่ยง
พรอมรวมมือพัฒนา
- จัดทําสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
4. การเสริมสรางภาพลักษณ
- จัดทํากลยุทธ ดานการสงเสริม
- บุคลากรมีความพรอมสูง
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มหาวิทยาลัย

ภาพลักษณ ตามแนวยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

- อุปกรณสนับสนุนการดําเนินงานมี
คุณภาพสูง
- ความเขมแข็งของเครือขาย
ประชาสัมพันธ
- ความเขมแข็งของเครือขายสื่อมวลชล

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
แนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงานของกองกลาง เกิดขึ้นจาก การนําผลการประเมินรายบุคคล
ตามระบบบริหารและพัฒนาบุคคล ผลการประเมินหนวยงานจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เปน
ฐานคิดในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปถัดไป ทําการวิเคราะหผลการประเมิน จัดทําแผนยุทธศาสตร วิเคราะหกล
ยุทธ กําหนดเปาหมาย ถายทอดสูระดั บปฏิบัติ และมีการทบทวน ตรวจสอบ เปนรายเดือนในวาระการประชุมของที่
ประชุมกองกลาง โดยดําเนินการปรับปรุงผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA
วางแผนเพื่อการพัฒนา

แกไข พัฒนา
ถอดบทเรียน

ยุทธศาสตร
กองกลาง

ถายทอดแผนสู
การปฏิบัติ

ติดตาม ตรวจสอบ

การดําเนินการดังกลาว กองกลางไดจัดทําควบคูไปกับ การพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนใหเขารับ
การศึกษา อบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่สอดคลองกับการปรับปรุงผลการดําเนินงาน และสงเสริมใหสรางองคความรูจาก
การปฏิบัติงานประจํา เพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในชุมชนการเรียนรู ของกองกลาง
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สวนที่ 2
รายงานผลการดําเนินการของกองกลาง
หมวด 1 : การนําองคกร
1.1 การนําองคกรโดยผูบริหารระดับสูง
ผูนําระดับสูงของกองกลางตามโครงสรางการบริหารงาน ไดแก ผูอํานวยการกองกลาง หัวหนางาน
สารบรรณ หั วหนา งานประชุม หั วหนา งานประชาสัมพันธ หั วหนา งานสภาอาจารย หั วหนา งานเลขานุ การผู บริ หาร
หัวหนางานรักษาความปลอดภัย และหัวหนางานประสานงานมหาวิทยาลัย
ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ
(1) การกําหนดวิสัยทัศน และคานิยม ดําเนินการดังนี้
กองกลาง ใช กระบวนการประชุมสั มมนากองในแตล ะป เป นโอกาสให บุค ลากรไดระดมความ
คิดเห็น ทบทวนผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา วิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง จุดออน และโอกาสในการพัฒนา
ของกองกลาง ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการประเมินความพึงพอใจ และ
ความผาสุกของบุคลากร รวมกับการศึกษาประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อสังเคราะหเปน วิสัยทัศน และคานิยม
องคกร มีการประกาศ เผยแพร และถายทอดสูทุกสวนงาน เพื่อถายทอดสูผูปฏิบัติตอไป
(2) การสรางบรรยากาศใหมีการประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรม โดยผูนําระดับสูง
ผูอํานวยการกอง และหัวหนางาน ดํารงตนตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย และหลักจรรยาบรรณ
ของราชการโดยเครงครัด เปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา ไมเขาทํางานสาย มุงมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน สละเวลา
แรงกาย แรงใจ ในการพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ ไมยอทอตออุปสรรคใดๆ
(3) การสรางองคกรใหมีความยั่งยืน
จากวิ สั ย ทั ศ น อั นเป นเป า หมายที่ ผู นํา ระดั บ สู ง และบุ ค ลากรเข า ใจตรงกั น ได ถู ก แปลงเป น
แผนปฏิบัติการ มอบหมาย ถายทอดสูผูปฏิบัติเปนรายบุคคล ซึ่งในแตละภารกิจจะมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนแนวทาง
กํากับ มีการประเมิน และติดตามผลเพื่อการพัฒนาอยางจริงจัง และตอเนื่อง ผลการประเมินทั้งในระดับบุคคล และระดับ
หนวยงาน จะนํามาเปนขอมูลสําคัญในการสะทอนประเด็นที่จะตองพัฒนาในแตละรอบป ความยั่งยืนองคกรของกองกลาง
จึงเกิด จาก การสื่อสารอยา งใกล ชิด ระหว างผู นํา ระดั บสู ง และผูป ฏิบัติ ประกอบกับ ให ความสํ า คัญ กับ วงรอบในการ
มอบหมาย ติดตาม กํากับดูแล ใหคําปรึกษา พัฒนาแนวปฏิบัติในขั้นที่สูงขึ้น อยางตอเนื่อง
ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององคกร
(1) การสื่อสาร และสรางความผูกพันกับผูปฏิบัติงานทั้งองคกรของผูนําระดับสูง
ผูอํานวยการกอง และหัวหนางานมีการสือ่ สารกับบุคลากรผูปฏิบัติ และมีการสื่อสารกับผูมีสวนได
สวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกัน สรางความสัมพันธอันดี และความผูกพันระหวางกันดังนี้
เรื่องที่สื่อสาร

กลุมบุคคล

บุคลากรผูปฏิบัติงาน
1. วิสัยทัศน พันธกิจ - คณะกรรมการ
คานิยม
ประจํากองกลาง
วัฒนธรรมองคกร - บุคลากรกองกลาง
2. แผนกลยุทธ
- คณะกรรมการ
ความทาทาย
ประจํากองกลาง

วิธีการสื่อสาร
- การประชุม
- เว็บไซต
- หนังสือเวียน
- การประชุม
- เว็บไซต
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การสื่อสาร
2
1
ทาง ทาง

ความถี่

ผูรับผิดชอบ

ทุกเดือน

- ผูอํานวยการกอง
- หัวหนางาน

/

ทุกเดือน 6
เดือน

- ผูอํานวยการกอง
- หัวหนางาน

/

18

เชิงกลยุทธ
- บุคลากรกองกลาง
เปาประสงค และ
การคาดการณผล
การดําเนินงาน
3. การตัดสินใจที่
- คณะกรรมการ
สําคัญ
ประจํากองกลาง
- บุคลากรกองกลาง
4. นโยบายและ
- คณะกรรมการ
แนวทางพัฒนา
ประจํากองกลาง
บุคลากร
- บุคลากรกองกลาง
5. การเสริมสราง
ความผูกพัน
- บุคลากรกองกลาง
องคกร
5.เรื่องสวนบุคคล

- บุคลากรกองกลาง

ผูมีสวนไดสวนเสีย
1. วิสัยทัศน พันธกิจ - บุคคลภายนอก
คานิยม
- องคกรภายนอก
วัฒนธรรมองคกร - สื่อมวลชน

2. รายละเอียดการ
บริการ

- บุคคลภายนอก
- องคกรภายนอก

3.การประสานความ - บุคคลภายนอก
รวมมือ
- องคกรภายนอก
- สื่อมวลชน
4.การเสริมสราง
ความผูกพัน

- บุคคลภายนอก
- องคกรภายนอก
- สื่อมวลชน

- หนังสือเวียน

- การประชุม
- เว็บไซต
- หนังสือเวียน
- การประชุม
- เว็บไซต
- หนังสือเวียน
- การประชุม
- เว็บไซต
- หนังสือเวียน
- e-mail

ตามโอกาส/
ทันทีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

- ผูอํานวยการกอง
- หัวหนางาน

/

ทุกเดือน 6
เดือน

- ผูอํานวยการกอง
- หัวหนางาน

/

ตามโอกาส/
ทันทีที่
สถานการณ
เหมาะสม

- ผูอํานวยการกอง
- หัวหนางาน

/

- การพูดคุยเปน
การสวนตัว

ในโอกาสที่
เหมาะสม

- ผูอํานวยการกอง

/

ทุกวัน

- ผูอํานวยการกอง
- หัวหนางาน

/

- เว็บไซต
- สื่อปาย
ประชาสัมพันธ
- รายการวิทยุ
โทรทัศน
- e-mail
- เว็บไซต
- หนังสือราชการ
- เว็บไซต
- หนังสือราชการ
- e-mail
- จัดการแถลง
ขาว
- การรวมงานใน
โอกาสตางๆ
- การสนับสนุน
กิจกรรม

/

ทุกวัน

ในโอกาสที่
เหมาะสม

- ผูอํานวยการกอง
- หัวหนางาน

/

ในโอกาสที่
เหมาะสม

- ผูอํานวยการกอง
- หัวหนางาน

/

(2) การปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ผูอํา นวยการกอง และหั วหน า งาน ได มีข อตกลงรวมกั นเป นมติ ข องที่ ป ระชุมกองกลางในการ
มอบหมายใหแตละสวนงานจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยมีการรายงาน ทบทวนการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอเปนประจําในที่
ประชุมกองกลางซึ่งเปนการประชุมประจําเดือน โดยมีวาระในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของแตละ
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สวนงานเพื่อปรับปรุงกรดําเนินงาน นอกจากนั้นยังไดมีการติดตามตัวชี้วัดสําคัญที่ไดถายทอดสูทุกสวนงานเปนประจําทุก
เดือน เพื่อปรับปรุงแผน และวิธีการทํางาน ใหสอดคลองกับเปาประสงคหลักของกองกลาง

1.2 ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม
ก. ระบบธรรมาภิบาลขององคกร
กองกลาง ยึดหลักการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาล โดยเปนการบริหารงานที่โปรงใส
ตรวจสอบได เนนการมีสวนรวม คํานึงถึงความคุมคา และยึดหลักนิติธรรม โดยคํานึงถึงประเด็นหลัก ในการบริหารองคกร
ดังนี้
ประเด็นธรรมาภิบาล
วิธีการ
ผูรับผิดชอบ
มีการสัง่ การ กํากับ ดูแล ตามลําดับชั้นการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการตามโครงสรางการ
ความโปรงใสในการบริหารจัดการ
บริหารงานของกองกลาง ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
กองกลาง
และไดประกาศใหผูเกี่ยวของทราบโดยทั่วกัน
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
- ระบบการรับการตรวจประเมินคุณภาพจาก
กองกลาง
ระบบบริหารงานที่เอื้ออํานวยใหมีการ
มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบได
- ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
- การรายงานทางดานการเงิน
- การควบคุมภายใน และการควบคุมความเสี่ยง
- ระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
- บุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
- การมอบหมายการปฏิบัติงาน และความ
รับผิดชอบตัวชี้วัดเปนรายบุคคล
- การรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของ
ทุกสวนงานในสังกัด
การบริหารงานโดยเนนการมีสวนรวม
บุคลากร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาองคกร
กองกลาง
- การรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาองคกร
- การจัดสรรงบประมาณไปยังสวนงานตามกลยุทธ
การดําเนินงานโดยคํานึงถึงความคุมคา
และแผนปฏิบัติงาน
กองกลาง
- การประเมินผลรายโครงการ/กิจกรรม
ทุกสวนงานดําเนินงานภายใตกฎหมาย ประกาศ
ทุกสวนงานในสังกัด
การบริหารงานโดยหลักนิติธรรม
ระเบียบ หลักเกณฑ หลักปฏิบัติ ที่เกี่ยวของ ซึ่งได
กองกลาง
ประกาศไวโดยถูกตองแลว
(ข) การประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม
ทุกสวนงานของกองกลาง ไดประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน อาทิ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2553 : KKU

20

ระเบียบวาดวยการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 ขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา ป พ.ศ.2551 และพระ
ราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นอกจากนั้นยังปฏิบัติตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 โดยเครงครัดอีกดวย
(ค) ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ เปนภารกิจสําคัญในพันธกิจ
หลักของกองกลาง โดยมีสวนงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยู 2 สวนงานคือ งานประชาสัมพันธ และงานรักษาความปลอดภัย
ในสวนของงานประชาสัมพันธ ดานการสรางเสริมภาพลักษณองคกรนอกจากจะเผยแพรผลงาน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
แลว ยังมีหนาที่ ในการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ การจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม และชุมชนในยามที่ประสบเหตุ ภัยภิบั ติ
อุบัทวเหตุตางๆ รวมถึงการใหความชวยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัย และครอบครัว ที่ประสพเหตุราย หรือมีความ
สูญเสียชีวิต และทรัพยสินในครอบครัวอยางทั่วถึง ในสวนของการสนับสนุนชุมชน การรวมกิจกรรม งานพิธี โอกาสเฉลิม
ฉลองสําคัญของจังหวัด หรือแมกระทั่งในระดับประเทศ ก็เปนภารกิจหนึ่งที่กองกลางเปนผูประสานการดําเนินการในฐานะ
ผูแทนของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด การจัดนิทรรศการเผยแพรความรูสูชุมชนในงานเทศกาลไหม การจัดรายการเผยแพร
ความรูจากงานวิจัย มข. สูชุมชน ทาง KKU Channel การดําเนินการดานการประชาสัมพันธ การรั กษาความปลอดภัย
และอํานวยการจราจรในมหกรรมตางๆ อาทิ งานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ การรวมเปนสวนหนึ่งของชุมชนรอบขาง
เชนการริเริ่มโครงการเครือขายผูประกอบการหอพัก เครือขายผูประกอบการรานคา เพื่อแสวงหาความรวมมือในการรักษา
ความสงบเรียบรอยรวมกัน การอํานวยความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของชุมชนมหาวิทยาลัยตามโครงการฝากบาน
กับงานรักษาความปลอดภัย โครงการฝากรถกับงานรักษาความปลอดภัยในชวงวันหยุด การรวมปฏิบัติงานในการบรรเทา
สาธารณภัยใหกับชุมชนรอบขางทั้งอัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงการตั้งจุดบริการประชาชนบนถนนมิตรภาพเพื่อ
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ในชวงวันหยุดเทศกาล
ในสวนของการเปดชองทางรับฟงเรื่องราวรองทุกข ของประชาชน กองกลางไดจัดสายตรงอธิการบดี
บนเว็บไซตมหาวิทยาลัย มีเว็บไซตรับเรื่องรองเรียน และดําเนินการสํานักงานประสานและจัดการเรื่องรองเรียนเพื่อรับ
เรื่องรองเรียนทางเอกสาร และเรื่องรองเรียนจากบุคคลหรือกลุมบุคคล โดยผูอํานวยการกองกลาง เปนผูอํา นวยการ
สํานั กงานประสานและจั ดการเรื่องรองเรียนอีกตําแหน งหนึ่ง ซึ่ง การรับ เรื่องร องเรีย นจากทุ กช องทางจะมีระบบการ
ประสานการดําเนินงาน และแจงตอบความคืบหนาของการรองเรียน ถึงผูรองโดยตรงทุกราย

หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ
2.1 การจัดทํากลยุทธ
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ
(1) การจัดทํากลยุทธของกองกลาง ดําเนินการโดยใชขอมูลสารสนเทศดานตางๆ เปนองคประกอบใน
การวิเคราะห ไดแก
- สภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สภาพการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม กฎหมาย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกี่ยวของ
- จุดแข็ง และจุดออนของกองกลาง
- ผลการตรวจประเมินคุณภาพ พ.ศ. 2552
- ผลการประเมินตามตัวชี้วัด พ.ศ. 2552
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ พ.ศ. 2552
- รายงานการประเมินความผาสุกของบุคลากร พ.ศ. 2552
- แผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552-2554
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โดยมีกระบวนการจัดทํากลยุทธ ดังนี้
ลําดับขั้นตอน
กิจกรรม
- แตงตั้งคณะทํางาน
- ระบุผูเกี่ยวของ
1. การเตรียมการ
- ศึกษาประเด็นสารสนเทศที่เกี่ยวของ
- จัดการประชุมสัมมนา ระดมความ
คิดเห็น
- วิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานตางๆ
ที่เปนองคประกอบในการจัดทํากล
ยุทธ (ดังที่แสดงไวขางตน)
2. การรวบรวม และ - ประชุม สัมมนาผูเกี่ยวของ เพื่อรวม
วิเคราะหขอมูล
แสดงความคิดเห็น ความคาดหวัง
ความตองการ และขอเสนอแนะ
- วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของ
กองกลาง
- ประเมินความเสี่ยงในการดําเนินงาน
ดานตางๆ
3. การจัดทําแผนกล
ยุทธ
- ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม
- กําหนดวัตถุประสงค กลยุทธ และ
เปาหมาย
ลําดับขั้นตอน
กิจกรรม
4. การถายทอดแผน - กําหนดโครงการ กิจกรรม
กลยุทธสูการปฏิบัติ งบประมาณ ตัวชี้วัด และสวนงาน
ผูรับผิดชอบ
- สวนงานมอบหมายสู TOR รายบุคคล
- สรุปแผนปฏิบัติราชการประจําป
นําเสนอในที่ประชุมกองกลาง
5. ดําเนินงานตามกล - ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6
ยุทธ ติดตาม
เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ทบทวน และ
- ประเมินและทบทวนผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน
ดําเนินงาน
- พิจารณาปรับแผนปฏิบัตริ าชการเพื่อ
ดําเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง
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ระยะเวลา
ม.ค.-มี.ค. 53

เม.ย. 53

ก.ค.-ส.ค. 53

ระยะเวลา
ก.ย. 53

ผูมีสวนเกี่ยวของ
- คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพกองกลาง
- คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพกองกลาง
- บุคลากรกองกลาง

- คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพกองกลาง
- บุคลากรกองกลาง
ผูมีสวนเกี่ยวของ
- คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพกองกลาง

- คณะกรรมการบริหาร
ก.ย. 53
กองกลาง
โดยนําแผนไป
- คณะกรรมการประกัน
ปฏิบัติใน
คุณภาพกองกลาง
ปงบประมาณ
2554
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จากการผลการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย การ
ประเมินความผาสุกของบุคลากร รวมทั้งผลจากการทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนทําใหกองกลางพบประเด็นที่เปนความ
ทาทายเชิงกลยุทธ ดังนี้
ประเด็นทาทาย
กระบวนการเชิงกลยุทธ
ที่มาของความทาทายเชิงกลยุทธ
1. พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ - จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของบุคลากร ตรงตามความ
- สงเสริมการศึกษา อบรม ดูงาน
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
รับผิดชอบของภาระงาน
- สงเสริมการพัฒนาสู R2R
ผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
- นโยบายการสนับสนุน R2R ของ
มหาวิทยาลัย
- ผลการประเมินความผาสุกของบุคลากร
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ - ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสาร - ผลการประเมินคุณภาพภายใน
บริการจัดการ และการบริการ
ตามผลการประเมิน
- การทบทวนผลการปฏิบัติงาน
- พัฒนาระบบบริการขอมูลขาวสาร
โดยเนนกลุมเปาหมายเปนสําคัญ
- พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิคส
3. บริหารจัดการขอมูลสําคัญเพื่อ
- จัดทําฐานขอมูลดานการเงิน
- ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร
- จัดทําฐานขอมูลบุคลากร
- การทบทวนผลการปฏิบัติงาน
- จัดทําสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ความเสี่ยง
- จัดทําสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
4. การเสริมสรางภาพลักษณ
- จัดทํากลยุทธ ดานการสงเสริม
- การทบทวนผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย
ภาพลักษณ ตามแนวยุทธศาสตร
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
มหาวิทยาลัย
ผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
ภาพแสดงกระบวนการจัดทํากลยุทธกองกลาง
รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล

- ติดตามแผน
- รายงานผลไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)
- ติดตามแผน
- รายงานผลไตรมาส 2
- ทบทวนแผนรอบ
6 เดือนเพื่อปรับ
แผนกลางป
ขั้นการเตรียมการ
(ม.ค..-มี.ค.)
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จัดทําแผน และ
ถายทอดแผนสู
การปฏิบัติ

- ติดตามแผน
- รายงานผลไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

- ติดตามแผน
- รายงานผลไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
เริ่มใชแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
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ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
กองกลางกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ คือ มุงเนนใหผูรับบริการไดรับบริการที่สะดวก ถูกตอง
รวดเร็ว มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะทอนภาพลักษณที่ดีขององคกร โดยมีเปาประสงคหลักคือ
1. เปนองคกรที่ใหบริการดวยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เปนแหลงอางอิงขอมูลสําคัญเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร และเพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
2. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคหลัก (Goals)
กลยุทธ (Strategies)
1. เปนองคกรที่ใหบริการดวยความ
1.1 พัฒนาระบบงานหลัก
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เปนแหลงอางอิงขอมูล
สําคัญเพื่อประกอบการ ตัดสิน ใจเชิง
บริหาร และเพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่พึง
ประสงคของมหาวิทยาลัย ดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ (Projects)
1.1.1 พัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส
1.1.2 พัฒนาระบบการจัดการ
ฐานขอมูลระเบียบวาระการ
ประชุมดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1.3 เผยแพรผลงานวิจัย และ
เสริมสรางภาพลักษณองคกรใน
งานเทศกาลไหม และประเพณี
ผูกเสี่ยว
1.1.4 พัฒนากระบวนทัศน สูการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก

2. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดี

2.1.1 พัฒนาระบบงานและโครงสราง
องคกร
2.1.2 พัฒนาทักษะระบบงานสารบรรณ
สําหรับเครือขายงานสารบรรณ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.1.3 เพิ่มพูนทักษะการเขียนขาว
ขั้นสูงสําหรับเครือขายประชา
สัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
2.1.4 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศสําหรับงานรักษาความ
ปลอดภัย
2.1.5 ปรับปรุงภูมิทัศนและระบกายภาพ
เพื่อสุขภาวะในการทํางาน
2.1.6 พัฒนาเทคนิคการทําหนาที่ครูฝก
สําหรับเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย
2.1.7 พัฒนาทักษะในการระงับ
เหตุอัคคีภัยสําหรับเจาหนาที่

2.1 พัฒนาศักยภาพองคกร
และบุคลากร
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รักษาความปลอดภัย
2.1.8 พัฒนาทักษะดานระเบียบวินัย
จราจร สําหรับเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย
2.1.9 พัฒนาทักษะสําหรับอาสาสมัคร
แจงเหตุ
2.1.10 พัฒนาทักษะสําหรับนักศึกษา
อาสาสมัครปองกันอาชญากรรม
2.1.11 ขยายเขตบริการเพื่อแสวงหา
ความรวมมือ และสรางเครือขายรักษา
ความปลอดภัยกับชุมชนรอบขาง
มหาวิทยาลัย ในลักษณะ CSR

2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัติ
(1) จากแผนกลยุทธแปลงสูการปฏิบัติโดย จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก งบประมาณ ผลผลิต
และกําหนดตัวชี้วัดหลัก (KPI) เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตามผลงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
(2) กองกลางไดคํ านึงถึงป จจัยที่มีค วามสําคั ญตอการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ คือ วัฒนธรรมองคกร
กระบวนการสรางความรวมมือ การเปนองคกรแหงการเรียนรู การพัฒนาอยางตอเนื่อง การบริหารบุคคลและบริหาร
ผลงาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปจจัยเหลานี้ ไดนํามาประกอบการวางแนวทางการบัติบัติงาน และเปนปจจัย
เสริมที่ดําเนินการไปพรอมๆกับการปฏิบัติงาน
(3) การถายทอดกลยุทธสูผูปฏิบตั ิ ดําเนินการโดยระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กําหนดเปน
ตัวชี้วัดของผูปฏิบัติเปนรายบุคคลใน Position Description (PD) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดทุก 6
เดือน โดยผลการประเมินไดนํามาใชเปนขอมูลประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษ และ
การตอสัญญาจาง (ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย)
(4) กองกลางจะทบทวนกระบวนการใหบริการ โดยการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย รวมกับ การวิเคราะหการเปลี่ย นแปลงของสิ่งแวดลอมในการดําเนิ นงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนงานให
สนองตอบความตองการของผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย และใหสอดรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เปนปจจุบัน
รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติใหไดรับการพัฒนาตามภารงานที่รับผิดชอบ และจัดการความรูระดับหนวยงาน
โดยรวบรวมองค ความรูที่จํา เป นในการปฏิ บัติ งาน ไว ให บุค ลากรผูป ฏบั ติส ามารถสื บค น อา งอิ ง เป นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได
(5) จัดใหมีสวนงานที่อํานวยความสะดวกดานการเงิน พัสดุ และการประสานอํานวยความสะดวกดาน
ธุรการไวที่สวนกลางของกองกลาง เพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคคลากรผูปฏิบัติงาน
(6) กองกลาง ใชที่ประชุมกองซึ่ งมี การประชุมประจําทุ กเดื อน เป นเวทีในการระดมความเห็นเพื่ อ
ปรับปรุง เปาหมาย แผนงาน โดยประชุมหัวหนางาน และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อติดตามผลการดําเนินการตามตั วชี้วัด
หลัก (KPI) ระดับกลยุทธ
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แผนปฏิบัติราชการประจําป 2553
กลยุทธ (Strategies)
1. พัฒนาระบบงานหลัก

2. พัฒนาศักยภาพองคกร
และบุคลากร

โครงการ (Projects)
1.1 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส
1.2 พัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลระเบียบวาระการประชุมดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 เผยแพรผลงานวิจัย และเสริมสรางภาพลักษณองคกรในงาน
เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยว
1.4 พัฒนากระบวนทัศน สูการประชาสัมพันธเชิงรุก
2.1 พัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกร
2.2 พัฒนาทักษะระบบงานสารบรรณสําหรับเครือขายงานสารบรรณ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.3 เพิ่มพูนทักษะการเขียนขาวขั้นสูงสําหรับเครือขายประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.4 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานรักษาความ
ปลอดภัย
2.5 ปรับปรุงภูมิทัศนและระบกายภาพเพื่อสุขภาวะในการทํางาน
2.6 พัฒนาเทคนิคการทําหนาที่ครูฝกสําหรับเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย
2.7 พัฒนาทักษะในการระงับเหตุอัคคีภัยสําหรับเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย
2.8 พัฒนาทักษะดานระเบียบวินัยจราจร สําหรับเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย
2.9 พัฒนาทักษะสําหรับอาสาสมัครแจงเหตุ
2.10 พัฒนาทักษะสําหรับนักศึกษาอาสาสมัครปองกันอาชญากรรม
2.11 ขยายเขตบริการเพื่อแสวงหาความรวมมือ และสรางเครือขาย
รักษาความปลอดภัยกับชุมชนรอบขางมหาวิทยาลัย ในลักษณะ CSR

ข. การคาดการณผลการดําเนินงาน
กองกลางคาดการณผลการดําเนินการโดยเทียบเคียงกับผลการดําเนินงานในปที่ผานมา และเพิ่มความ
ทาทายโดยยกระดับผลการดําเนินงานใหสูงขึ้น ซึ่งมีระบบการติดตามผลอยางสม่ําเสมอ โดยมีตัวชี้วัดหลักตามเปาประสงค
หลัก ประจําปรงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้
เปาประสงคหลัก (Goal)
ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicator)
1. เปนองคกรที่ใหบริการดวยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 1.1 มี และใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคสเพื่อบริหาร
เปนแหลงอางอิงขอมูลสําคัญเพื่อประกอบการตัดสิน
จัดการการรับสงเอกสารราชการกลางของมหาวิทยาลัย
ใจเชิงบริหาร และเพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่พึง
1.2 มี และใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลระเบียบ
ประสงคของมหาวิทยาลัย ดวยระบบ เทคโนโลยี
วาระการประชุม
เปาประสงคหลัก (Goal)
ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicator)
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
1.3 เผยแพรผลงานวิจัยที่สนองตอบความตองการของ
ชุมชน และเผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัยแกผูรวม
ชมนิทรรศการไมนอยกวา 3,000 คน
1.4 เครือขายประชาสัมพันธไดรับการพัฒนากระบวนทัศน
สูการประชาสัมพันธเชิงรุก ไมนอยกวา รอยละ 85 ของ
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2. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดี

จํานวนเครืขายทั้งหมด
2.1 ระบบงานและโครงสรางองคกรเอื้อตอการสนับสนุน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
2.2 เครือขายงานสารบรรณมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับ
การพัฒนาทักษะระบบงานสารบรรณไมนอยกวารอย
ละ 80 ของจํานวนเครือขายทั้งหมด
2.3 เครือขายประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดรับการเพิ่มพูนทักษะการเขียนขาวขั้นสูง ไมนอยกวา
รอยละ 85 ของจํานวนเครือขายทัง้ หมด
2.4 บุคลากรงานรักษาความปลอดภัยไดรับการพัฒนา
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวารอยละ 80
ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด
2.5 บุคลากรงานรักษาความปลอดภัยไดรับการพัฒนา
เทคนิคการทําหนาที่ครูฝกไมนอยกวารอยละ 80
ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด
2.6 บุคลากรงานรักษาความปลอดภัยไดรับการพัฒนา
ทักษะในการระงับเหตุอัคคีภัยไมนอยกวารอยละ 80
ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด
2.7 บุคลากรงานรักษาความปลอดภัยไดรับการพัฒนา
ทักษะดานระเบียบวินัยจราจร ไมนอยกวารอยละ 80
ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด
2.8 พัฒนาทักษะสําหรับอาสาสมัครแจงเหตุ จํานวนไมนอย
กวา 50 คน
2.9 นักศึกษาอาสาสมัครไดรับการพัฒนาทักษะ
อาสาสมัครปองกันอาชญากรรม จํานวนไมนอยกวา 50 คน
2.10 มีกิจกรรมความรวมมือรักษาความปลอดภัยกับชุมชนรอบ
ขางมหาวิทยาลัย ในลักษณะ CSR ไมนอยกวา10 ครั้ง
2.11 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสีย มากกวารอยละ 80

หมวด 3 : การมุงเนนผูรับบริการ
3.1 การจัดทํากลยุทธ
ก. การสงเสริมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
(1) กองกลาง ไดมีการเปดชองทางรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสีย เพื่อเป นขอมูลสํ าคัญในการพัฒนาการใหบริการ เชน การจัดการประชุมเครือขายงานสารบรรณ การประชุ ม
เครื อข า ยประชาสั มพันธ การประชุ มรั บ ฟง ความเห็นผู ป ระกอบการหอพักรอบข า งมหาวิ ทยาลั ย การประชุ มรั บ ฟ ง
ความเห็นผูประกอบการขนสงมวลชนในมหาวิทยาลัย การประชุมสัมมนา ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สถาอาจารย
สภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง นอกจากนั้นยังเปดชองทางรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และรับเรื่องรองเรียน
ผานทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการโดยกองกลาง อีกทางหนึ่งดวย
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(2) กองกลาง จัดระบบสารสนเทศบนเว็บไซต ที่ใชประโยชนรวมระหวางผูรับบริการทั้งภายนอก และ
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน ระบบรับ สง และสืบคนหนังสือราชการของงานสารบรรณ ฐานขอมูล มติ ระเบียบ
คําสั่ง ประกาศ ของสภามหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบโดยงานประชุม การใหบริการขอมูลและแนวทางการรับบริการดานการ
ทําหนังสือเดินทางโดยงานประสานงานมหาวิทยาลัย การใหบริการขอมูล สถิติ ดานการรักษาความปลอดภัย และการ
จัดการจราจร การสืบคนขอมูลภาพเหตุการณในฐานขอมูลโทรทัศนวงจรปดโดยงานรักษาความปลอดภัย การใหบริการ
ขอมู ล ตารางการปฏิ บั ติ ง าน และการนั ด หมายผู บ ริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย โดยงานเลขานุ การผู บ ริ ห าร การบริการข อมู ล
สารสนเทศด านผลงานมหาวิทยาลัย กิจกรรมเดน และผลงานตามยุทธศาสตรของฝายบริหาร ที่จัดทํา นํ าเสนอ และ
จัดเก็บ เปนหมวดหมู ผูรับ บริ การเช น กองแผนงาน สามารถสืบ คน ดาวนโหลด ไปใช ประโยชน ในการจัด ทํารายงาน
ประจําป หรือจัดทําขอสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร สื่อมวลชนทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาคสามารถ
สืบคน และดาวนโหลด ขอมูลเชิงขาวไปใชในการเผยแพรขาวสารของมหาวิทยาลัยไดในทันที นอกจากนั้น ขอมูล ขาวสาร
เหตุ การณ กิ จกรรมสํ าคัญ ตา งๆเหลา นี้ ได สงต อใหกับหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ขอนแกน เพื่ อบั นทึ กจั ดเก็บ เป น
สารสนเทศเชิงประวัติ อีกทางหนึ่งดวย
กลุมผูรับบริการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กลไก
สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ

ที่ประชุมคณบดี

สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดแก
อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี

คณะ/หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

- การสืบคน ติดตามหนังสือภายในและหนังสือ
ภายนอก
- การเผยแพรขาวสาร กิจกรรม และผลงาน
- ขอมูลการจัดกิจกรรม การประชุม อบรม
สัมมนา ในมหาวิทยาลัย
- การบริการรับแจงเหตุฉุกเฉิน
- การบริการขอมูลภาพบันทึกเหตุการณทาง
กลองวงจรปด
- การบริการขอมูลและแนวทางทางการรับ
บริการดานการทําหนังสือเดินทาง

สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ
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แหลงสืบคนขอมูลสารสนเทศ
ฐานขอมูลสารสนเทศการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ของงานประชุม
ฐานขอมูลสารสนเทศการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ของงานประชุม
ขอมูลตารางการปฏิบัติงาน และ
การนัดหมาย ของงานเลขานุการ
ผูบริหาร

- ฐานขอมูลสารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส ของงานสารบรรณ
- ระบบเผยแพรขาว KKUNEWS
ของงานประชาสัมพันธ
- ระบบ KKU Event Update
ของงานประชาสัมพันธ
- สายดวนงานรักษาความปลอดภัย
12191 และ 043 202 191
- ฐานขอมูลกลองวงจรปด ของงาน
รักษาความปลอดภัย
- ขอมูลบริการดานการทําหนังสือ
เดินทาง บนเว็บไซตงาน
ประสานงานมหาวิทยาลัย
ฐานขอมูลสารสนเทศการประชุม
สภาคณาจารย ของงานสภา
อาจารย
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สภาขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจาง
นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป

สื่อมวลชน

คณาจารย/นักวิจัย

สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ
- การแจงเรื่องรองเรียน
- การบริการขอมูล และติดตอสอบถาม

- การบริการขอมูล และติดตอสอบถาม
- การบริการขอมูลขาวสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
- บริการการเผยแพรผลงานของคณาจารย/
นักวิจัย

ฐานขอมูลสารสนเทศการประชุม
สภาขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจาง ของงานสภาอาจารย
- โทรศัพท
- e-mail
- เว็บไซตสายตรงอธิการบดี
- ระบบ KKU Event Update
ของงานประชาสัมพันธ
- โทรศัพท
- e-mail
- ฐานขอมูลขาวมหาวิทยาลัย ของ
งานประชาสัมพันธ
- ระบบ KKU Event Update
ของงานประชาสัมพันธ
- ฐานขอมูลผลงาน และงานวิจัยที่
ไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชน
ของงานประชาสัมพันธ

(3) เพื่อพัฒนาสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง กองกลางไดนํา ความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูรับบริการ
จากชองตางๆ ที่กลาวขางตน รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย มา
เปนขอมูลประกอบที่สําคัญ ในการจัดทําแผนกลยุทธประจําป
ข. การสรางวัฒนธรรมที่มุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กองกลางไดบมเพาะพฤติกรรมพึงประสงคที่กอเกิดขึ้นภายในหนวยงาน มีการสืบทอดตอกันมาจากอดีต
จนปจจุบัน เปนแนวปฏิบัติหลักที่บุคลากรกองกลาง ยึดถือมาโดยตลอด คือ
“สรางความเชื่อมั่นและไววางใจใหผูบังคับบัญชา สรางความศรัทธาแกผรู ับบริการ”
ซึ่ง เปนแนวปฏิบัติที่ดีงามของกองกลาง ที่มุงสรางความเชื่อมั่นใหกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
วากองกลาง เปนองคกรที่บริหารจัดการ และใหบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได เนนการมีสวนรวม
คํานึงถึงความคุมคา และยึดหลักนิติธรรมเปนที่ตั้ง ประกอบกับมีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่มุงเนนผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสียเปนสําคัญ คือ มุงเนนใหผูรับบริการไดรับบริการที่สะดวก ถูกตอง รวดเร็ว มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะทอน
ภาพลักษณที่ดีขององคกร

3.2 “เสียงของผูรับบริการ” : วิธีการรวบรวม และใชสารสนเทศจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ก. การรับฟงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
(1) กองกลาง ไดมีการเปดชองทางรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสียไวหลากหลายชองทาง ดังนี้
1. ชองทางที่เปนทางการ เชนการจัดประชุม สัมมนารับฟงความเห็นและขอเสนอแนะ กลอง
รั บ ฟ ง ความเห็ น การสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู รับ บริ การและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย การเป ด ช อ งทางรั บ ข อคิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะ ทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยขอนแกน ทาง e-mail และเทคโนโลยี Social Network ตางๆ
2. ชองทางที่ไมเปนทางการ เชนการแวะเวียนเยี่ยมชม พบปะ พูดคุย ตามโอกาสที่เหมาะสม
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(2) กองกลางมีการจัดประชุม สัมมนา เพื่อใหไดมาซึ่งขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาการใหบริการ เปนประจํา และสม่ําเสมอ เชน การจัดการประชุมเครือขายงานสารบรรณ การประชุมเครือขาย
ประชาสั มพั นธ การประชุมรั บ ฟง ความเห็ นผูป ระกอบการหอพั กรอบขา งมหาวิ ทยาลั ย การประชุ มรั บฟ ง ความเห็ น
ผูป ระกอบการขนส งมวลชนในมหาวิทยาลั ย การประชุ มสั มมนา ของที่ ประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย สถาอาจารย สภา
ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง นอกจากนัน้ ยังเปดชองทางรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และรับเรื่องรองเรียน ผาน
ทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกดวย
(3) ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ และขอรองเรียน ของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย จะไดรับการ
ตอบสนองโดยดําเนินการแกไขในทันทีที่สามารถทําได และจะมีการประสานแจงตอบการดําเนินการตอผูรับบริการ และผู
มีสวนไดสวนเสีย เปนกรณีไป นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง กองกลางไดนํา ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
และขอรองเรียนของผูรับบริการจากชองตางๆ ที่กลาวขางตน ใชเปนขอมูลสําคัญ ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธประจําป
ของกองกลางอีกดวย
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
(1) กองกลาง ไดมีการสํารวจ รวบรวมขอมูลความพึงพอใจ และความตองการในการรับบริการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียประจําป ทําการวิเคราะหคา คะแนน เปรียบเทียบสัดสวนความพึงพอใจ และไมพึงพอใจ
เปนคาร อยละ เสนอตอที่ประชุ มกองกลาง และนําไปเปนขอมู ลประกอบการจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนา
องคกรของกองกลาง
(2) กองกลาง นํ าผลการประเมินความพึ งพอใจของผูรับบริการและผู มีส วนไดส วนเสีย เป นข อมู ล
เปรียบเทียบกับการประเมินในรอบปที่ผานมา โดยมีเปาหมายวา ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จะมีความพึงพอใจใน
สัดสวนที่สูงขึ้น ทุกป นอกจากนั้นยังนําผลการประเมินนี้ไปเทียบเคียงกับหนวยงานในระดับกอง สังกัดสํานักงานอธิการบดี
เพื่อ เปาหมายเชิงทาทาย และเพื่อแสวงหาโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริการจากหนวยงานขางเคียง อีกทาง
หนึ่งดวย
(3) กองกลาง ตระหนักดีวา ความผูกพันของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตอองคกรจะเกิดขึ้นได
และจะมีความยั่งยืนก็ตอเมื่อ ความตองการ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอรองเรียน ไดรับการใสใจ ดูแล และนําไปสูการ
ปรับปรุงพัฒนา เพื่อใหเกิด ความพึงพอใจสูงสุด กองกลางจึงไดนํา ความตองการ ความคิด เห็น ขอเสนอแนะ และข อ
รองเรียนของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ไปใชเ ปนขอมูลสําคัญ ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธประจําป ของ
กองกลาง เพือ่ ใหผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจสูงสุด และเกิดความผูกพันกับองคกร อยางยั่งยืน
ค. การวิเคราะหและใชขอมูลของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
(1) กองกลาง ไดจัดทําฐานขอมูลผูรับบริ การ และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีการพัฒนาขอมูล ใหเป น
ปจจุบันอยูเสมอ เพื่อใหการใหบริการครอบคลุมกลุมเปาหมายในแตละภารกิจ มากที่สุด
(2) กองกลาง ไดพัฒนากระบวนงานในการใหบริการ โดยนําความตองการ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เป นข อมู ลตั้ง ตน วิ เคราะหรวมกับการศึกษาสิ่ งแวดลอมของการใหบ ริการที่
ปรับเปลี่ยนไป เพื่อใหสามารถคาดการณลวงหนาเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาการใหบริการที่ผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสียมีความพึงพอใจสูงสุด
(3) กองกลางได ใช ฐ านข อมู ล ผู รับ บริ การ และผู มีส วนได ส วนเสี ย เพื่ อประโยชน ในการให บ ริ การ
ประสานความรวมมือ สื่อสารสรางความเขาใจในการใหบริการ ดวยความรวดเร็ว และสื่อสารขอมูลไดถึงตัวกลุม เปาหมาย
โดยตรง เช น ระบบฐานขอมูล e-mail ของสื่ อมวลชน ฐานข อมู ล e-mail ของเครื อข ายประชาสัมพันธ เครือขา ย
ผูปฏิบัติงานสารบรรณ ฐานขอมูล e-mail ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย สภาขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจาง ฐานขอมูลโทรศัพท และโทรสารของสื่อมวลชน และฐานขอมูลโทรศัพท และ ฐานขอมูล e-mail ของนักวิจัย และ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ เปนตน
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
4.1 การวัด การวิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการ
ก. การวัดผลการดําเนินการ
กองกลาง ใชขอมูลสารสนเทศเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ
พ.ศ. 2553 โดยกําหนดตัวชี้วัดหลัก และจัดทําเปนสารสนเทศ ดังนี้
1. ขอมูลผลการดําเนินงานตามพันธกิจ และตวชี้วัดหลัก พ.ศ. 2553 (รายงานหมวด 7)
2. ข อมูล องค ป ระกอบการตัด สิ นใจในการบริ ห ารจั ดการ เช น ข อมูล งบประมาณ ขอมู ล
ครุภัณฑ และทรัพยากรกายภาพ ขอมูลบุคลากร และขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห เพื่อพัฒนากระบวนงาน และเพือ่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
วิธีเลือกขอมูลสารสนเทศ

วิธีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ

1. ขอมูลผลการดําเนินงานตามพันธกิจ และตวชี้วัดหลัก พ.ศ. 2553
1.1 ผลงานตามพันธกิจและตัวชี้วัดหลักพ.ศ. 2553 รายงานและบันทึกในโปรแกรม excel
กําหนดผูรับผิดชอบ มอบหมายใน
เอกสารมอบหมายงานรายบุคคล และ
รายงานผลงานเปนเอกสารเสนอในที่
ประชุมกอง
1.2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก

รายงานและบันทึกในโปรแกรม excel

ความถี่ในการ
ทบทวนขอมูลและ
สารสนเทศ

ทุกเดือน

ทุก 3 6 9
และ 12 เดือน

2. ขอมูลองคประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
2.1 ขอมูลงบประมาณ และรายงานการใชจาย
รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel
ทุกเดือน
2.2 ขอมูลครุภัณฑ และทรัพยากรกายภาพอื่นๆ รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel
ทุก 6 เดือน
2.3 ขอมูลทรัพยากรบุคคล และการประเมินผล
รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel
ทุกเดือน
2.4 ขอมูลผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย
รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel
ทุกเดือน
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห เพื่อพัฒนากระบวนงาน และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3.1 ขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจของ
รวบรวมและบันทึกและวิเคราะหขอมูล
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
เปนรูปเลมในโปรแกรม word และ
ทุก 12 เดือน
นําเสนอบนเว็บไซต กองกลาง
3.2 กฎหมาย ขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ
รวบรวมและบันทึกเปนรูปเลมใน
ทันทีที่มีการ
ตางๆ
โปรแกรม word และนําเสนอบน
เปลี่ยนแปลงขอมูล
เว็บไซต กองกลาง
3.3 ผลงาน และองคความรู ความเชี่ยวชาญของ นําเสนอบนเว็บไซต กองกลาง
ทุกเดือน
บุคลากร
สวนกลไกการดํา เนินงาน เพื่อใหเ กิ ดความเชื่ อมั่นในคุ ณภาพของข อมู ล และสารสนเทศตา งๆ นั้ น
กองกลางไดดําเนินการดังนี้
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1. ขอมูลผลการดําเนินงานตามพันธกิจ และตวชี้วัดหลัก มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ใชระบบควบคุมตางๆ ดังนี้
1.1 ระบบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
1.2 ระบบการตรวจติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพภายใน
1.3 ระบบการรายงานผลการดําเนินงานที่สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยของ
ผูบริหารกองกลาง (PMR)
1.4 ระบบประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (PMS)
โดยการดํ า เนิ น การในระบบต า งๆ ตามที่ ก ล า วข า งต น มี กรอบระยะเวลาการรายงานผลตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งผลจากการจัดทํารายงานการติดตามผลตางๆเหลานี้ เปนขอมูลสารสนเทศยอนกลับที่สําคัญในการ
กําหนดแนวทาง เพื่อปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานของกองกลาง ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. ขอมูลองคประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ มีการทบทวน และปรับปรุงขอมูลทันที ที่มี
การเคลื่อนไหวของข อมูล ทั้ง ข อมู ล งบประมาณ ข อมูล ครุภั ณฑ และทรั พยากรกายภาพ ขอมู ลบุ คลากร และขอมู ล
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีการประสานขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด เชน กองแผนงาน กอง
คลัง กองการเจาหนาที่ กองอาคารและสถานที่ และกองกิจการนักศึกษา
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห เพื่อพัฒนากระบวนงาน และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนขอมูล
สารสนเทศที่ไดรับจากแหลงที่มาตางๆ ดังนี้
3.1 จากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ที่ดําเนินการโดย
กองกลาง
3.2 กฎหมาย ขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ ตางๆ จากหนังสือเวียนของหนวยงาน องคกร
ที่เกี่ยวของ จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณบดี
3.3 องคความรูในการจัดการความรูของกองกลาง ไดจาก ประเด็นความรูที่บุคลากรไดศึกษา
วิเคราะห และถายทอดในการเปนวิทยากร หรือถายทอดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตางๆ
กองกลางไดรวบรวม จัดเก็บ และนําเสนอบนเว็บไซต เพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในวงกวางยิ่งขึ้น
ข. การวิเคราะหผลการดําเนินการ
การวิเคราะหผลการดําเนินการ เพื่อทบทวน และปรับปรุงการดําเนินงานของกองกลางนั้น ดําเนินการ
ในระดับความรับผิดชอบของแตละสวนงาน ที่ไดรับการถายทอดตัวชี้วัด จะรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วดั ที่
ไดรับมอบหมาย นําเสนอที่ประชุมกองกลางเพื่อเขาสูกระบวนการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน โดยนําหลักเกณฑ คําอธิบาย
และขอกําหนดตามตัวชี้วัด เปนขอมูลประกอบในการวิเคราะหเพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน
และแจ ง ผลการวิ เคราะห และ แนวทางในการปรับ ปรุ ง พัฒ นาการดํา เนินงานใหผู รับผิ ด ชอบตั วชี้ วัดรั บ ทราบ และ
ดําเนินการตามกระบวนการ PDCA ตอไป
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กระบวนการวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินการ ของกองกลาง
แผนปฏิบัติราชการ
กองกลาง

ระบุผูรับผิดชอบ และกําหนดกรอบเวลา
ในการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบดําเนินงาน
รวบรวมขอมูลเพื่อทบทวนการดําเนินงาน
เสนอที่ประชุมกองกลาง (ทุกเดือน)
ที่ประชุมกองกลาง วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานแกผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
และเสนอแนวทางแกไขปรับปรุง

บรรลุผล

ไมบรรลุผล
มอบหมายผูรับผิดชอบแกไข

การสื่อสารใหผูปฏิบัติงานทุกระดับทราบถึงแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่
ไดรับมอบหมายนั้น ดําเนินการโดยสื่อสารผานหัวหนางานในที่ประชุมประจําเดือนของกองกลาง โดยมีการแจงบันทึกใน
รายงานการประชุมเปนประจําทุกเดือน ในกรณีที่การปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน ตองมีสวนเกี่ยวของกับผู มีสวนได
สวนเสียอื่นๆ นัน้ กองกลางไดดําเนินการสื่อสารดังนี้
กลุมเปาหมาย
1. กลุมเปาหมายภายในมหาวิทยาลัย
2. กลุมเปาหมายภายนอกมหาวิทยาลัย

ชองทาง และวิธีการสื่อสาร
- หนังสือราชการ
- ประชาสัมพันธผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย
- ระบบ Pop mail ของนักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร
- หนังสือราชการ
- ประชาสัมพันธผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย
- ระบบ Pop mail เครือขายคูความรวมมือของกองกลาง

ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ
กองกลาง มี การติ ด ตามประเมิ นผลการดํ า เนิ นงานเป นประจํ า ทุ กเดื อนในที่ ป ระชุ มกองกลาง ซึ่ ง
ประกอบดวยผูอํานวยการกอง หัวหนางาน และบุคลากรผูรับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพของกอง ซึ่งไดนําผลจาก
การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน มาเปนขอมูลในการปรับปรุง พัฒนา การปฏิบัติงานในรายภารกิจ รวมทั้งใชเ ปน
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ขอมูลในการจัดทํากลยุทธในปถัดไป และเพื่อยกระดับมาตรฐานผลงาน ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ ใหผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับความพึงพอใจสูงสุด กองกลางจึงไดมีการทบทวนเพื่อกําหนดคาเปาหมายใหทาทายขึ้นทุปอีก
ดวย

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู
ก. การจัดการขอมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู
(1) กองกลางมีวิธีการจัดการเพื่อใหขอมูล สารสนเทศมีคุณสมบัติตามที่กําหนด ดังนี้
คุณสมบัติของขอมูลสารสนเทศ
วิธีการจัดการ
1. ทบทวนและตรวจสอบแผนกลยุทธของกองกลาง และ
วิเคราะหกลุมเปาหมายที่ตองการใชขอมูลวามีการใช
1. ครอบคลุม
ขอมูลใดบาง เพื่อประกอบการออกแบบสารสนเทศให
ครอบคลุมทุกประเด็นกลยุทธ และทุกกลุมเปาหมาย
1. ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย อยางสม่ําเสมอ
2. มีการสื่อสารโดยตรงกับกลุมเปาหมายที่ตองการขอมูล
เฉพาะ ทาง Pop mail หรือ Face book
3. กําหนดสิทธิในการพัฒนาขอมูลใหผูเกี่ยวของโดยตรง
2. รวดเร็ว ทันกาล
เชน สมาชิกเครืขายประชาสัมพันธสามารถ อัพดหลด
ขาวของคณะ/หนวยงาน บนหนาแรกของเว็บไซต
มหาวิทยาลัย
4. มีคูมือการใชงานระบบสารสนเทศบริการแกผูใชงาน
1. กําหนดมาตรฐานของขอมูลและการปฏิบัติงาน
2. กําหนดผูรับผิดชอบขอมูลที่ชัดเจน และพัฒนาทักษะ
3. ความถูกตอง แมนยํา
อยางตอเนื่อง
3. กําหนดผูรับผิดชอบระบบที่สามารถแกไขปญหา หรือ
ขอผิดพลาดของระบบไดในทันที
1. กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการปรับปรุงขอมูล
4. ความทันสมัย
2. ใหสิทธิเครือขาย และผูมีสวนเกี่ยวของ พัฒนาขอมูลได
เอง และจัดการพัฒนาทักษะอยางตอเนือ่ ง
บูรณาการขอมูล โดยลิงกขอมูลจากหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับสารสนเทศในแตละดาน เพื่อใชประกอบการ
5. ความเชื่อมโยง
อางอิง และประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร

6. ความนาเชื่อถือ
7. ความปลอดภัย และความสามารถในการเขาถึง
8. ความสามารถในการตรวจสอบ
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1. ตรวจสอบขอมูลสารสนเทศในระบบอยูเสมอ
2. เชื่อมโยง และอางอิงขอมูล จากแหลงขอมูลสารสนเทศที่
มีมาตรฐาน และมีความนาเชื่อถือ
จัดลําดับชั้นความสามารถในการเขาถึงขอมูล ตรงตาม
ลักษณะผูใชงานระบบ ผูใชระบบ (User name) และ
รหัสผาน (Pass word) เพื่อเขาถึงขอมูลไดตามสิทธที่มีอยู
กําหนดการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของผูบริหาร ใหเขาถึง
ชั้นของการตวจสอบขอมูล เพื่อตรวจซ้ํา และสอบทาน
ขอมูลสารสนเทศตางๆ ได
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9. การมีสวนรวมในกระบวนการขอมูล

ผูใชขอมูลสารสนเทศสามารถ พัฒนาขอมูลที่เกี่ยวของใน
ระบบไดโดยตรง เชนการอัพโหลดขาวของเครือขาย
ประชาสัมพันธ และสามารถสงขอมูลยอนกลับ
(Comment) เพื่อประโยชนในการปรับปรุง พัฒนาระบบให
สมบูรณ และสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูรับบริการ

(2) การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
กองกลาง มีวิธีการในการจัดการใหขอมูลสารสนเทศพรอมที่จะใหบ ริการ โดยสรางระบบที่
อํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ดังนี้
การจัดการความพรอมของขอมูล
การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
สารสนเทศกองกลาง
ผูใช
วิธีการเขาถึง
นําเสนอขอมูลสารสนเทศทาง
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน - เขาสูเว็บไซตมหาวิทยาลัย
อินเตอรเน็ตบนเว็บเบราวเซอรที่เปน
เสียภายในและภายนอก
www.kku.ac.th
ระบบมาตรฐานสากล สืบคนสะดวก
มหาวิทยาลัย
- เขาสูเว็บไซตกองกลาง
www.kku.ac.th/GAD
จัดการฐานขอมูลในลักษณะที่มีการ
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน ผูใชงานสามารพิมพขอความสําคัญเพื่อ
สืบคน ดวยคําคน (Key words)
เสียภายในและภายนอก
สืบคนขอมูลในระบบได
มหาวิทยาลัย
พัฒนาเนื้อหา (Content) ของขอมูล
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน ผูใชงานเขาถึงขอมูลสารสนเทศผาน
สารสนเทศในรูปแบบที่สืบคนผาน
เสียภายในและภายนอก
โทรศัพทมือถือ และอุปกรณสื่อสาร
เครื่องมือสื่อสารแบบไรสาย(Mobile
มหาวิทยาลัย
เคลื่อนที่ได
Application)
มีระบบคอมพิวเตอรแมขายสมรรถนะ ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน สืบคน และเรียกใชขอมูลในลักษณะ On
สูงสามารถจัดเก็บและ สืบคนขอมูล
เสียภายในและภายนอก
demand ไดทุกที่ ทุกเวลา เชน ขอมูลจาก
สารสนเทศในลักษณะ Real time
มหาวิทยาลัย
กลองวงจรปด ขอมูลมติที่ประชุมสภา
ขอมูลรายการโทรทัศน
จัดลําดับชั้นความสามารถในการเขาถึง ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน ผูใช จะไดรับชื่อผูใชระบบ (User name)
ขอมูล ตรงตามลักษณะผูใชงานระบบ เสียภายในและภายนอก
และ รหัสผาน (Pass word)
มหาวิทยาลัย
เพื่อเขาถึงขอมูลไดตามสิทธที่มีอยู
มีระบบสืบคนขอมูลยอนกลับ และ
ผูรับบริการ และผูม ีสวนไดสวน ผูใชสามารถสืบคนขอมูลยอนกลับ และ
สืบคนขอมูลลวงหนา
เสียภายในและภายนอก
สืบคนขอมูลลวงหนาโดยไดออกแบบสวน
มหาวิทยาลัย
ใชงานนี้ไวใหใชงานไดสะดวก
มีระบบการอนุญาตใหผูใชงานสามารถ ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสว น ผูใชงานสามารถปรับปรุง พัฒนาขอมูล
ปรับปรุง พัฒนาขอมูลสารสนเทศใน
เสียภายใน
สารสนเทศในสวนรับผิดชอบได เชนการ
สวนรับผิดชอบได
บันทึกขอมูลการ รับ สง เอกสารราชการ
โดยเครือขายงานสารบรรณ การโพสขาว
บนหนาแรกของเว็บไซตมหาวิทยาลัยโดย
เครือขายประชาสัมพันธบนโปรแกรม KKU
NEWS การเพิ่มเติมขอมูลการจัดกิจกรรม
บนโปรแกรม KKU Event Up Date เปน
ตน
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มีระบบการเชื่อมโยงไปยังฐานขอมูลที่มี
ความเกี่ยวของ และจําเปนเพื่อใชงาน
และอางอิง
เชื่อมโยงการสืบคนขอมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย กับ Google

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

จัดการใหผูใชสามารถทําสําเนา บันทึก
และพิมพผลขอมูลสารสนเทศไดทันที
จัดทําสารสนเทศในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

ผูใชสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูล
ที่ใชงานอยูไปยังแหลงขอมูลสารสนเทศที่
สนใจไดทันที่ผานลิงก ที่จัดเตรียมไว
ผูใชสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศจาก
เว็บไซตมหาวิทยาลัย โดยใชคําคน KKU
ใน Google ไดรวดเร็ว ดวยการลงรหัส
KKU เปนอันดับแรกบน Google
ผูใชสําเนา บันทึก และพิมพผลขอมูล
สารสนเทศไดทันที ในหนาสืบคน
ผูใชเขาสูเว็บไซต หนาภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการโดยกองกลาง

กองกลางมีระบบสารสนเทศที่ใชในการปฏิบัติงานหลักที่สําคัญ ดังนี้
ระบบสารสนเทศ
ลักษณะงาน
กองกลาง พัฒนาขึ้นเพื่อใหใชในการรับ สง สืบคน เอกสารราชการ
ทางอิเล็กทรอนิคส โดยงานสารบรรณกองกลางรับผิดชอบดูแล
1. ระบบบริหารจัดการเอกสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระบบ และมีเครือขายผูปฏิบัติงานสารบรรณของทุกคณะ/
หนวยงานรวมใชงานระบบนี้ ระบบติดตั้งไวบนเว็บไซตหนาแรกของ
มหาวิทยาลัย
เปนฐานขอมูลที่พัฒนาโดยงานประชุม เปนแหลงรวบรวมมติที่
2. ฐานขอมูลมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประชุมสภามหาวิทยาลัย สามารถสืบคนผานทางเว็บไซตกองกลาง
เปนฐานขอมูลที่พัฒนาโดยงานประชุม เปนแหลงรวบรวมมติที่
3. ฐานขอมูลมติที่ประชุมคณบดี
ประชุมคณบดี สามารถสืบคนผานทางเว็บไซตกองกลาง
เปนฐานขอมูลที่พัฒนาโดยงานสภาอาจารย เปนแหลงรวบรวมมติที่
4. ฐานขอมูลมติที่ประชุมสภาคณาจารย
ประชุมสภาคณาจารย สามารถสืบคนผานทางเว็บไซตกองกลาง
เปนฐานขอมูลที่พัฒนาโดยงานสภาอาจารย เปนแหลงรวบรวมมติที่
5. ฐานขอมูลมติที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงาน
ประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และ
และลูกจาง
ลูกจาง สามารถสืบคนผานทางเว็บไซตกองกลาง
ผลิตและเผยแพรรายการโทรทัศนเพื่อเผยแพรผลงาน สื่อสาร
นโยบาย จัดการความรู เผยแพรผานอินเตอรเน็ต ทาง
6. สถานีโทรทัศนอินเตอรเน็ต KKU Channel
www.kkuchannel.com ดําเนินรายการสด และจัดเก็บรายการ
เปนขอมูลสารสนเทศ ในลักษณะ On demand สามารถสืบคนเพื่อ
เรียกดู และทําสําเนารายการไดตลอดเวลา
เปนระบบที่ออกแบบใหสมาชิกเครือขายประชาสัมพันธ ของทุก
คณะ/หนวยงานที่ไดรับสิทธิ์สามารถ โพสเนื้อขาว และภาพขาวขึ้น
7. ระบบ KKU NEWS
บนหนาแรกของเว็บไซตมหาวิทยาลัยไดเองโดยตรง ทําใหมีความ
เคลื่อนไหวของขาวจากคณะ/หนวยงานตางๆอยูตลอดเวลา แบน
เนอรของระบบติดตั้งไวบนเว็บไซตหนาแรกของมหาวิทยาลัย
เปนระบบที่ออกแบบใหตัวแทนของคณะ/หนวยงาน ที่ไดรับสิทธิ์
8. ระบบ KKU Event Update
อัพเดตขอมูลการจัดกิจกรรมตางๆของคณะ/หนวยงาน ในปฏิทิน
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รวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทําใหสามารถสืบคนไดวา ใคร ทํา
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ในมหาวิทยาลัยขอนแกนไดทุกวัน โดย
สามารถสืบคนขอมูลยอนหลัง และขอมูลในอนาคตได ระบบติดตั้ง
ไวบนเว็บไซตหนาแรกของมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
9. ฐานขอมูล Pop mail นักศึกษา

10. ฐานขอมูล Pop mail บุคลากร

11. ฐานขอมูล Pop mail สื่อมวลชน

12. ระบบจองหองประชุม อาคารสิริคุณากร

ลักษณะงาน
เปนฐานขอมูลที่รวบรวม e-mail Address ของนักศึกษาทั้งหมด
ไว เพื่อประโยชนในการสื่อสารองคกร และประชาสัมพันธ
รับผิดชอบขอมูลโดยงานประชาสัมพันธ อัพเดททุกปการศึกษา
เปนฐานขอมูลที่รวบรวม e-mail Address ของบุคลากรทั้งหมด
ไว เพื่อประโยชนในการสื่อสารองคกร และประชาสัมพันธ
รับผิดชอบขอมูลโดยงานประชาสัมพันธ
อัพเดททุกปงบประมาณ
เปนฐานขอมูลที่รวบรวม e-mail Address ของสื่อมวลชนทั้ง
สวนกลาง และสวนภูมิภาคไว เพื่อประโยชนในการสื่อสารองคกร
และประชาสัมพันธ รับผิดชอบขอมูลโดยงานประชาสัมพันธ
อัพเดททันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
เปนระบบที่ออกแบบเพื่ออํานวยความสะดวกในการจองหอง
ประชุม โดยผูรับบริการสามารถจองหองประชุมทางอินเตอรเน็ต
ผานทางเว็บไซตของกองกลาง ระบบติดตั้งไวบนเว็บไซต
กองกลาง

(3) การจัดการความรู และการเรียนรูองคกร
กองกลาง ไดมีการรวบรวมฐานความรูในหนวยงาน ที่กระจายตัวอยูกับตัวบุคลากร
อยูในเอกสาร อยูในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิคส มารวบรวม พัฒนาเปนแหลงรวมองคความรู มีการถายทอดและแบงปน
ความรูระหวางกัน เพื่อใหกองกลางเปนองคกรแหงการเรียนรู บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเองใหเปนผูรู ทีสามารถ
่
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการความรู
วิธีการ
1. สํารวจความเชี่ยวชาญของบุคลากร
2. สกัดความรูที่สอดคลองกับการพัฒนาองคกร จาก
1. การรวบรวมความรู
บุคลากร
3. รวบรวมความรู
1. จัดหมวดหมูความรู และเผยแพรบนเว็บไซตกองกลาง
2. การถายถายทอดองคความรูรวมกัน และ
2. จัดประชุม อบรม สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
นําไปสูการปฏิบัติ
3. กําหนดเปาหมาย ความเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจากการไดรับความรู
เผยแพรความรูผานชองทางสื่อสารสูกลุมเปาหมาย
3. การถายทอดองคความรู สูองคกรภายนอก
ภายนอก เชนฐานขอมูลรายการความรู ทาง KKU
Channel เปนตน
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ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) กองกลางมีวิธีการทําใหอุปกรณเกี่ยวกับสารสนเทศ (ฮารดแวร และซอฟทแวร) ที่ใช มีความเชื่อถือ
ได ปลอดภัย และใชงานงาย ดังนี้
รายการ
1. วิธกี ารทําใหเชื่อถือได
1.1 ตรวจสอบขอมูลสารสนเทศในระบบอยูเสมอ
1.2 เชื่อมโยง และอางอิงขอมูล จากแหลงขอมูลสารสนเทศ
ที่มีมาตรฐาน และมีความนาเชื่อถือ
2. วิธีการทําใหปลอดภัย
2.1 จัดลําดับชั้นความสามารถในการเขาถึงขอมูล ตรงตาม
ลักษณะผูใชงานระบบ ผูใชระบบ (User name) และ
รหัสผาน (Pass word) เพื่อเขาถึงขอมูลไดตามสิทธ
2.2 จัดระบบอุปกรณสํารองไฟ และเครื่องสํารองขอมูล
ภายนอก
3. วิธีการทําใหใชงานงาย
3.1 ออกแบบสวนการใชงานระบบเปนแบบกราฟก สะดวก
ตอการใชงาน (Graphic User Interface: GUI)
3.2 มีคูมือการใชงานระบบสารสนเทศบริการแกผูใชงาน
บนสวนพื้นที่ใชงาน

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนางาน
ผูปฏิบัติงานไอทีของทุกสวนงาน

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนางาน
ผูปฏิบัติงานไอทีของทุกสวนงาน
ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนางาน
ผูปฏิบัติงานไอทีของทุกสวนงาน

(2) ในกรณีฉุกเฉิน กองกลางเตรียมการรองรับและแกไขปญหาโดย มีอุปกรณสํารองไฟเพื่อสงไฟเลี้ยง
ระบบไมใหอุปกรณสวนจัดเก็บขอมูลเสียหาย และมีระบบการสํารองขอมูลสําคัญทั้งในสวนของคอมพิวเตอรแมขาย
(Server) ของกองกลาง และคอมพิวเตอรแมขายของศูนยคอมพิวเตอรอีกทางหนึ่งดวย
(3) กองกลางมีวิธีการในการทําใหขอมูลสารสนเทศ และอุปกรณ มีความเหมาะสม และทันสมัยอยูเสมอ
ดังนี้
ประเภทอุปกรณ และขอมูล
วิธีการทบทวน และปรับปรุงระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ
และอุปกรณใหเหมาะสม และทันสมัย
ตรวจสอบสภาพการใชงาน ใหมีสภาพใชงานไดเปนปกติ มีการสํารองอะไหล และ
1. ฮารดแวร
อุปกรณประกอบใหเพียงพอ ศึกษาขอมูลเพื่อปรับปรุงอุปกรณใหทันสมัยอยูเสมอ
2. ซอฟทแวร
อัพเดทเวอรชั่นของซอฟทแวรที่ใชงานใหทันสมัยเสมอ
มอบหมายผูรับผิดชอบฐานขอมูลเปนการเฉพาะ โดยควบคุม กํากับ ติดตามการ
3. ฐานขอมูล
ทบทวนปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยเสมอ
ประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อนําผลการประเมินมา
4. ระบบสารสนเทศ
ปรับปรุง พัฒนาการออกแบบระบบสารสนเทศใหเหมาะสม ทันสมัย และสราง
ความพึงพอใจแกผูใชงาน

Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2553 : KKU

38

หมวด 5 : การมุงเนนผูปฏิบัติงาน
5.1 การผูกใจผูปฏิบัติงาน (Workforce Engagement)
ก. การสรางคุณคาของผูปฏิบัติงาน
(1) กองกลางไดกําหนดปจจัยสําคัญที่สรางคุณคา และสรางความผูกพันของผูปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ถายทอดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน และกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน ใหผูปฏิบัติงาน
ทราบถึงหลักเกณฑ แนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรเพื่อใหผูปฏิบัติงานรับรูถึงคุณคา ในการเปน
สวนสําคัญของกองกลาง ที่มีสวนในการขับเคลื่อนองคกร ใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไวรวมกัน
2. สร างบรรยากาศความผู กพั นระหวา งผู ปฏิ บัติง าน โดยจัด กิจกรรมเสริ มสรา งความผู ก
ระหว างผู ปฏิบั ติงานในกองกลางเอง และผูปฏิ บัติงานกับ เครื อขา ยความรวมมือตางๆ เช น กิ จกรรมจิบ น้ําชายามเช า
กิจกรรมสาธารณประโยชน กิจกรรมในเทศกาลสําคัญ เชน ปใหม งานสงกรานต การจัดสัมมนาเพื่อเสริมสรางความผูกพัน
ในองคกร รวมถึงการที่ผูนําขององคกร หวงใย ใสใจตอผูปฏิบัติงาน เชน การเยี่ยมเยือนผูปฏิบัติงาน และสมาชิกครอบครัว
ในโอกาสเจ็บปวย หรือตองการความชวยเหลือ การรวมงานบําเพ็ญกุศลในโอกาสตางๆ เปนตน
3. สรางบรรยากาศในสํานักงาน เพื่อใหเกิดความรัก ความผูกพัน และใชชีวิตในองคกร อยางมี
ความสุข เชน จัดโครงการ ลานสุขภาพของสํานักงานอธิการบดีโดยจัดใหมีกิจกรรมแอโรบิคในชวงเลิกงาน จัดโครงการ
แปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข โดยรวมกันปลูก และรักษาดูแลผักปลอดสารพิษที่สํานั กงาน รวมถึงจัดหาเครื่อง
อํานวยความสะดวกตางๆ ในสถานที่ทํางาน เชน เครื่องดื่ม อาหารวาง มุมอานหนังสือพิมพ และมุมพักผอน เปนตน
(2) กองกลาง มุงเนนการเสริมสรางวัฒนธรรมอันดีขององคกร โดย เปนองคกรที่มีความเอื้ออาทรตอกัน
สรางควาสัมพันธฉันทพี่นอง เคารพผูอาวุโส คํานึงถึงประโยชนขององคกร และผูรับบริการเปนที่ตั้ง เชนดังวัฒนธรรม
องคกรที่กําหนดรวมกัน และยึดถือมาตลอดคือ “สรางความเชื่อมั่นและไววางใจใหผูบังคับบัญชา สรางความศรัทธาแก
ผูรับบริการ”
(3) กองกลางมีการจัดการผลการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมใหมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และสามารถผูกใจ
ผูปฏิบัติงาน กลาวคือ ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการทํางานทุกขั้นตอน ทั้งโดยทางตรง และทางออม ตั้งแตขั้นการวางแผน
ยุทธศาสตร การแปลงแผนสูการปฏิบัติ การจัดทําแผนงบประมาณ จัดสรรทรัพยากร การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
รวมทั้งการรวในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตางๆ ทําใหเชื่อมั่นไดวา ผูปฏิบัติงานมองภาพโดยรวมของการทํางานไดชัดเจน
ทําใหสรางผลงานที่ตอบแผนยุทธศาสตรของกองกลาง ซึ่งกองกลางไดนําผลจากการประเมินการปฏิบัติงานเปนขอมู ล
ประกอบการพิจารณาคาตอบแทนประจําป และเงินเพิ่มพิเศษ ของผูปฏิบัติงานเปนรายบุคคล
ข. การพัฒนาผูปฏิบัติงาน และผูนํา
(1) ระบบการเรียนรู และพัฒนาของผูปฏิบัติงาน และผูนํา
กองกลางไดมีการสํารวจความต องการในการรับ การเพิ่มพูนทักษะ ความรูที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานเปนรายบุคคลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน ซึ่งขอมูลเหลานี้จะ
เปนขอมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร และเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดรับ
การพัฒนาที่เหมะสม สอดคลองกับภารกิจที่รับผิดชอบ สนับสนุนใหเขารวมอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข อง และ
กองกลาง ยังไดจัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนของผูปฏิบัติงาน ในสวนงานตางๆ อีกทางหนึ่งดวย
ในสวนของผูนํา กองกลางไดสงเสริมใหเขารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาผูนําระดับหัวหนา
งาน เพื่ อเสริมสรางสมรรถนะมี ความจํ าเปนในการบริ หารจัดการสวนงานที่ รับ ผิดชอบ โดยได สงเสริ มใหรับการอบรม
พัฒนา และทบทวนทักษะความรูใหมๆอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
ได
(2) การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการเรียนรู และการพัฒนา
เอกสารแสดงภาระงานรายบุคคลของผูปฏิบัติงาน (PD) เปนคูมือการทํางานที่ไดมีการตกลง
รวมกันระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ซึ่งไดมีการกําหนดเกณฑในการวัด และประเมิน ผลไวชัดเจน
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ตามระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลงาน (PMS) ซึ่ง มีการประเมิ นทั้งในสวนขิ งผลการปฏิบั ติงาน และประเมิ น
สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน โดยในกระบวนการประเมินมุงเนนการมีสวนรวม และประเมินเพื่อแสวงหาโอกาสใน
การพั ฒนางานรวมกั น จึ งมีทั้ง การประเมิ นตนเอง ประเมินโดยหั วหน างาน ประเมิ นโดยผูรวมงาน และประเมิ นโดย
ผู อํา นวยการกอง ซึ่ ง ทํ า ให เ ชื่ อมั่ นได วา ผลการประเมิ น และข อเสนอแนะต า งๆ ของผู ป ระเมิ นทุ กส วน จะสะท อน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความจําเปนที่จะตองไดรับการเรียนรู และพัฒนาเปนรายบุคคลไดชัดเจน
(3) การจัดการความกาวหนาในอาชีพการงานสําหรับผูปฏิบัติงาน
กองกลาง ไดสงเสริม และสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสรางผลงานที่เปนความชํานาญการในสาย
วิชาชีพที่รับผิดชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นสูสายงานชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ โดยสงเสริมให
ทําวิจัย สรางเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน และผลงานวิชาการอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนใหเขารับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ตนเอง และเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางบริหารในสายงานที่รับผิดชอบ
สงเสริมใหเปนผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาตางๆ เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
การบริห ารงานโครงการ บริ หารงบประมาณ รวมทั้งบริห ารงานบุคคล อันเปนสมรรถนะหลักที่จําเป นในการพัฒนาสู
ตําแหนงที่สูงขึ้นในสายวิชาชีพ
ค. การประเมินความผูกพันของผูปฏิบัติงาน
(1) วิธีการประเมินความผูกพันของผูปฏิบัติงาน
กองกลางไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพงึ พอใจ และความผาสุกของบุลากรกอง
กลาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรกองกลางที่มีตอระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่ อ
เปนแนวทางในการกําหนดปจจัยสําคัญที่สรางความผาสุก และสรางความผูกพันของผูปฏิบัติงาน ไดอยางเหมาะสม โดยมี
ประเด็นการประเมินตาง ๆ ดังนี้
1) ด า นหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ สํ า รวจความพึ ง พอใจ ความไม พึง พอใจ และความผาสุ กของ
ผูปฏิบัติงาน ในการมอบหมายภาระงานที่ตรงกับความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และปริมาณ
งานที่ เหมาะสมกับตําแหนง รวมถึงความมีอิสระในการตัดสินใจ และไดรับการยอมรับ
2) ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและวัฒนธรรมองคกร เปนการสํารวจถึงความพึงพอใจ ความไมพึง
พอใจ และความผาสุกของผูปฏิบัติงาน ตอบรรยากาศในการทํางาน การสง เสริมสุขภาพและความ
ปลอดภัย การจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เพียงพอและเหมาะสม ตอการปฏิบัติงาน
3) ดานภาวะผู นําองคกร เปนการเป ดโอกาสให ผูปฏิ บัติงานไดแ สดงความคิ ดเห็นตอภาวะผูนําของ
กองกลาง
4) ด า นการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง าน เป น การแสดงความคิ ด เห็ นในประเด็ นที่ เ กี่ ย วข องกั บ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกองกลาง
5) ดานสวัสดิการ สํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผาสุกของบุลากรในประเด็น การ
จัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน และ
6) การพัฒ นาบุ คลากร/การสรา งความกาวหน าในสายงาน เพื่อสํา รวจความพึ งพอใจ ความไม พึง พอใจ และความผาสุ กของผู ป ฏิบั ติ ง าน ในการสนับ สนุ นส ง เสริ มการพั ฒ นาบุ ค ลากรและสร า ง
ความกา วหนาในสายงานอยางเปนระบบของกองกลาง และมีการสํารวจประเด็นความพึงพอใจ
ความไมพึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากรในดานอื่น ๆ เพื่อใหบุคลากรไดแสดง ความคิดเห็น
อยางเปดกวางตามความประสงคของบุคลากร โดยการสํารวจจะมีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใหทราบถึง
ระดับความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากร โดยกําหนดระดับความคิดเห็น
เปนตัวบงชี้ระดับความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร โดยแบงออกเปน 5
ระดับ คือ 5) ดีมาก 4) ดี 3) ปานกลาง 2) พอใช 1) นอย เพื่อใหบุคลากรกองกลางมีชองทางใน
การแสดงความคิดเห็นทั้งแบบที่เปนทางการ คือ การสํารวจแบบประเมินความพึงพอใจ ความไมพึง
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พอใจ และความผาสุกของบุคลากร และไมเปนทางการในหลาย ๆ ชองทาง อาทิเชน การพูดคุย
ปรึกษาหารือทางโทรศัพท ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน
2) การนําผลการประเมินความผูกพันของผูปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับผลลัพธในหมวดที่ 7
กองกลางมีการดํา เนินการทบทวนผลการปฏิบั ติ งานในแต ละรอบป ง บประมาณ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธที่ไดดําเนินการไป เพื่อเปนโอกาสในการปรับปรุงแกไขในประเด็นที่ตองดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อนํามาพัฒนาองคกร
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของบุคลากรผานที่ประชุมกองกลาง เพื่อสรางวัฒนธรรมในการมีสวนรวมใหผูปฏิบั ติงานเกิด
ความผูกพันตอองคกร และผลักดันใหเกิดความรวมมือรวมใจในการผลักดันองคกรให บรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ ของ
กองกลาง และบรรลุตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
จากระบบประเมินผลงานรายบุคคล กําหนดตัวชี้วัดที่ถายทอดมาจากแผนกลยุทธกองกลางตามที่ไดตก
ลงกับหัวหนางานและผูอํานวยการกองกลางไว ผูปฏิบัติงานตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเปนประจําทุก 6 9
12 เดือน และหากเปนไปตามแผน เปาหมายที่กําหนดไว จะไดรับผลการประเมินตามที่ตกลงกัน ซึ่งทําใหผูปฏิบัติ งานมี
ความรับผิดชอบตอผลงานของกองกลาง และมีสวนใหกองกลางประสบความสําเร็จในการทํางานได
5.2 สภาพแวดลอมในการทํางาน (Workforce Environmental)
ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง
(1) การประเมินขีดคามสามารถ ทักษะ สมรรถนะผูปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงาน เปนผูมคี วามรู และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามพั นธกิจ
ของแตละสวนงาน ซึ่งสมรรถนะโดยรวมเปนผูมีทักษะในการบริหารจัดการงานเอกสาร บริหารจัดการระบบงานบริการ
และมีความสามาถขั้นสูงในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสรางสรรคสื่อ และกระบวนงานเพื่อการประชาสัมพันธ
และเสริมสรางภาพลักษณองคกร
ผูปฏิบัติงานมีจํานวนทั้งสิ้น 214 คน อายุเฉลี่ย 49 ป อายุราชการเฉลี่ย 20 ป การศึกษาระดับปริญญา
โท 10 คน ระดับปริญญาตรี 10 คน ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 194 คน โดยสามารถจําแนกประเภทผูปฏิบัติงาน ไดดังนี้
ประเภทผูปฏิบัติงาน
จํานวน (คน)
1. ขาราชการ
21
2. ลูกจางประจํา
99
3. พนักงาน (งบประมาณแผนดิน)
12
4. พนักงาน (งบประมาณเงินรายได)
14
5. พนักงานราชการ
1
6. ลูกจางชั่วคราว
12
7. ลูกจางชั่วคราวโครงการ (งานรักษาความปลอดภัย)
55
รวม
214
(2) การสรรหา วาจาง บรรจุ และรักษาผูปฏิบัติงานใหมไว
การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในกองกลาง ไดดําเนินการตามระเบียบและขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการดําเนินการตามขั้นตอนโดยมีคณะกรรมการสรรหารวมพิจารณาคัดเลือกเพื่อใหไดบุคลากรที่มีความ
เหมาะสม ตลอดจนมีการวาจางที่กําหนดใหมีการจัดทําขอตกลงการจางงาน เพื่อใชจัดทําเอกสารแสดงภาระงาน (PD)
แฟมสะสมงาน (PF) และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กองกลางมีการรักษาผูปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนในการเขารับการฝกอบรม รวมการประชุม
สัมมนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มีการสงเสริมศักยภาพในการสรางผลงานวิจัยจากงานประจําของบุ คลากร
สนับสนุนใหเปนผูรับผิดชอบจัดกิจกรรม โครงการ เปนการเตรียมความพรอมในการสรางผลงานเพื่อความกาวหนาตาม
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สายวิชาชีพ มีความโปรงใสและเปนธรรมในการพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษประจําป โดยใชขอมูลจากผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติเปนเกณฑในการพิจารณา สนับสนุนงบประมาณเพื่อการปฏิบัติงานลวงเวลา ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ วัสดุ
และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดี และเสริมสรางความผูกพันของ
ผูปฏิบัติงานของกองกลาง โดยการจัดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดลงสูการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อใหบุคลากรรับรูถึงคุณคา
ของงานที่ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบและรูสึกถึงความเปนสวนหนึ่งขององคกรในการขับเคลื่อนใหบรรลุตามวิสัยทัศนของ
กองกลาง การจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมการมีสวนรวมเรียนรู สรางความรวมมือในการปฏิบัติงานอันดีรวมกัน
กองกลางมีการเตรีย มแผนในการสรรหาบุค ลากร โดยการดํา เนิ นการตามหลักเกณฑ ของ
มหาวิทยาลัยคือ เมื่อผานกระบวนการคัดเลือกและสรรหา บุคลากรจะไดรับการสอนงานจากผูมีความรูความสามารถจากผู
มีประสบการณโดยตรงตามภาระงานนั้น ๆ ในการถายทอดองคความรู วัฒนธรรมองคกร และคานิยมในการปฏิบัติงาน
และเขารับการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหมตามหลักสูตรการอบรมของมหาวิทยาลัย และกองกลางยังสงเสริมใหบุคลากร
เขาศึกษา ฝกอบรม ตามโครงการและหลักสูตรที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรไดเสริมสรางองคค วามรู
รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานจากผูมีค วามรู และประสบการณ เพื่อปลูกฝงแนวความคิดที่เปนประโยชนตอการการ
ปฏิบัติงาน
(3) การบริหารและจัดโครงสรางของผูปฏิบัติงาน
กองกลาง จัดระบบริหารและโครงสรางโดยแบงความรับผิดชอบงานเปน 7 งาน มีหัวหนางาน
เปนผูกํากับดูแล และรับผิดชอบผลการดําเนินงานโดยตรง โดยมีที่ประชุมกองกลาง เปนชองทางในการนําเสนอขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ ผานผูอํานวยการกอง ไปยังผูบริหารระดับสูง ตอไป
จํานวน
งาน
หนาที่
ผูปฏิบัตงิ าน
งานสารบรรณ
บริหารจัดการระบบรับ สง เอกสาร บริหารจัดการหนังสือ
11
ราชการ และบริหารงานศูนยผลิตเอกสาร
งานประชุม
บริ ห ารจั ด การ การจั ด ประชุ ม และสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุม
5
ประชุมคณบดี
งานประชาสัมพันธ
ประชาสั มพั นธ เผยแพร ผ ลงาน สรา งเสริ มภาพลั กษณ
15
องคกร รับเรื่องรองเรียน และสงเสริมกิจการสังคม
งานสภาอาจารย
สนับสนุ นการดํ าเนินกิ จการ และการจัดการประชุมของ
4
สภาคณาจารย และสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง
งานเลขานุการผูบริหาร
สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย และประสานงานเพื่อการสนับสนุน
30
การบริ หารงานของผูบ ริ หารมหาวิ ทยาลั ยกั บ ภาค ส วน
ตางๆ
งานรักษาความปลอดภัย
พิ ทั ก ษ รั ก ษาปกป อ งทรั พ ย สิ น ของทางราชการ และ
ทรั พย สิ นส วนบุ ค คล ในเขตพื้ นที่ มหาวิ ทยาลั ย บริ ห าร
จัด การการรักษาความปลอดภั ย แก บุค คลสํ า คัญ กํา กั บ
143
ดู แ ลควบคุ ม การจราจร และการเดิ น รถภายในพื้ น ที่
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติการดานมวลชนสัมพันธ
งานประสานงานมหาวิทยาลัย อํ า นวยความสะดวกและสนั บ สนุ นการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู บ ริ ห าร และคณะ/หน ว ยงาน ณ กรุ ง เทพมหานคร
ประสานงานทางธุรกรรมระหวางหนวยงาน ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย เปน
6
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ผู แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย ในการร ว มกิ จ กรรมต า ง ๆ ณ
กรุงเทพมหานครอํานวยความสะดวกในการจัดทําหนังสือ
เดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย
(4) การเตรียมผูปฏิบัติงานใหพรอมรับความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังที่เปลี่ยนไป
1) การพัฒนาบุคลากร จากเปาประสงคในแผนการปฏิบัติราชการกองกลาง เปาหมายของตัวชี้วัด
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการกองกลาง ซึ่งกองกลางไดนําผลการดําเนินการในปที่ผานมาเปนฐานในการกําหนด ทิศ
ทางการพัฒนา เปาประสงคและเปาหมายตัวชี้วัดที่สอดคลองกับศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเชื่อมโยงสูการ
ปฏิบัติ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
2) การใหการศึกษาและฝกอบรม จัดสรรงบประมาณสนับสนุน และสนับสนุนการเขารับการศึกษา
ฝกอบรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ความจําเปนดานทักษะการปฏิบัติงาน ตลอดจนองคความ รูที่ส นับสนุนให
เปนบุคลากรที่มีศักยภาพ พรอมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
3) การสงเสริมนําความรูและทักษะที่ไดจากการอบรมใชในการปฏิบัติงาน โดยในการพิจารณาจัดสง
บุคลากรเขารับการฝกอบรมนั้น กองกลางไดยึดแนวทางการเขารั บการฝกอบรมที่ สอดคลองกับความตองการ พัฒนา
สมรรถนะประจํากลุมงาน ใหโอกาสการปฏิบัติงานตรงตามความสามารถ และสงเสริมใหนําความรูจากเขารับการฝกอบรม
มาใชในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม
ข. การสรางแรงจูงใจและการพัฒนาความกาวหนาในหนาที่การงาน
(1) สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อนําทักษะ ความรูมาใชในการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยง
กับการสรางความกาวหนาในวิชาชีพ
(2) ติดตามการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ที่ไดถายทอดและมอบหมาย เพื่อรวมแกปญหา และสนับสนุน
ทรัพยากรในการดําเนินงาน
(3) สง เสริมให หัวหน างานเป นพี่ เลี้ ย ง ให คํ า แนะนํ าในการปรั บปรุ ง การปฏิ บัติ ง าน โดยใช กลไกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือ
(4) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อใหมีสมรรถนะที่สอดคลองเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน
(5) สนับสนุนใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ระหวางผูปฏิบัติงานภายในกองกลางเอง และระหวาง
กองกลางกับคณะ/หนวยงาน นําไปสูจัดการความรู และการพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา และสนับสนุนใหผูปฏิบัติงาน
เขารับการศึกษา อบรมในหลักสูตรที่ตรงตามภาระงานที่รับผิดชอบ ในหลักสูตรตางๆ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

เรื่อง
Score 201 : การพัฒนาผลการปฏิบัติการระดับ
ชํานาญการ
Score 201 : การพัฒนาผลการปฏิบัติการระดับ
ชํานาญการ
SSpec 102 : การกําหนดและพัฒนาดัชนีชี้วัด
(KPI) ใหบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน
SSpec 102 : การกําหนดและพัฒนาดัชนีชี้วัด
(KPI) ใหบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน
SSpec 102 : การกําหนดและพัฒนาดัชนีชี้วัด
(KPI) ใหบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน
SSpec 102 : การกําหนดและพัฒนาดัชนีชี้วัด
(KPI) ใหบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน
SSpec 105 : กลยุ ท ธ ในการลดขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงาน

ชื่อบุคลากร
นางพิสมัย พวงคํา
นายมรกต สุบิน
นางปริยา โทณะพงษ
นางแสงแข เจียมยั่งยืน
นางวิลัยวัลย เรืองธรรม
นางสาวจารุณี ใจซื่อ
นางสาวพัชชิตา พลเชียงสา
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หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

วัน เดือน ป
18 ม.ค. –
29 มี.ค. 54
18 ม.ค. –
29 มี.ค. 54
26 ม.ค. 54
26 ม.ค. 54
26 ม.ค. 54
26 ม.ค. 54
30 มี.ค. 54
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8

SSpec 203 : การสรางเครืขายการเรียนรูใน
องคกรเพื่อการพัฒนางาน

นางสาวณัฐวิภา จันโทริ

สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

31 มี.ค. 54

9

SSpec 203 : การสรางเครืขายการเรียนรูใน
องคกรเพื่อการพัฒนางาน

นายชุมพร พารา

สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

31 มี.ค. 54

10
11

SSpec 109 : การสรางมนุษยสัมพันธและการ
ทํางานเปนทีม
SSpec 101 : การแปลงแผนกลยุทธสูการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล

นายบดินทรธร กุตัน
นายมรกต สุบิน

สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

21 ก.พ. 54
23-25
ก.พ. 54
21-22
ก.พ. 54
21-22
ก.พ. 54
2-3
พ.ค. 54
2-3
พ.ค. 54
4-5
มิ.ย. 53
4-5
มิ.ย. 53
6-7
ส.ค. 53
6-7
ส.ค. 53
6-7
ส.ค. 53
27-28
ม.ค. 54
27-28 ม.ค. 54
27-28 ม.ค. 54
31 ม.ค.
-1 ก.พ. 54
31 ม.ค.
-1 ก.พ. 54

12

SPSS สําหรับบุคลากร มข.

นายนิคม โพธิราช

13

SPSS สําหรับบุคลากร มข.

นางสาวณัฐธีรา อินทโส

14

Microsoft Access สําหรับบุคลากร มข.

นายนิคม โพธิราช

15

Microsoft Access สําหรับบุคลากร มข.

นางสาวณัฐธีรา อินทโส

16

การสสรางเว็บเพจดวยโปรแกรม Dreamweaver

นายนิคม โพธิราช

17

การสสรางเว็บเพจดวยโปรแกรม Dreamweaver

นางสาวณัฐธีรา อินทโส

18

การตัดตอวิดีโอดวยโปรแกรม Video Studio

นายนิคม โพธิราช

19

การตัดตอวิดีโอดวยโปรแกรม Video Studio

นางสาวณัฐธีรา อินทโส

20

การใชโปรแกรม Photoshop

นายนิคม โพธิราช

21

การพัฒนาความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญา

นางโพธิ์ศรี ดลผาด

มหาวิทยาลัยขอนแกน

22
23

การพัฒนาความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญา
การพัฒนาความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญา
การสัมมนาเครือขายผูปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพ
การสัมมนาเครือขายผูปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพ
ศิลปการวางตนของคนทํางานเพื่อการบริการที่มี
คุณภาพ
ศิลปการวางตนของคนทํางานเพื่อการบริ การที่มี
คุณภาพ
ศิลปการวางตนของคนทํางานเพื่อการบริการที่มี
คุณภาพ
การศึกษาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน
การศึกษาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน ป
การศึกษา 2553
การวิ เ คราะห ระดับ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน
ของบุคลากร มข.

นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ
นางรพิมล ภาพพิมาย

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

นางสาวผองศรี บุญสามารถ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

13 มี.ค. 54

นางสาวผองศรี บุญสามารถ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

13 มี.ค. 54

นางรพิมล ภาพพิมาย

มหาวิทยาลัยขอนแกน

13 มี.ค. 54

นางสาวผองศรี บุญสามารถ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

14 มี.ค. 54

นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

14 มี.ค. 54

นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

17 มี.ค. 54

24
25
26
27
28
29
30
31
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

การวิ เ คราะห ระดับ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน
ของบุคลากร มข.
การวิ เ คราะห ระดับ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน
ของบุคลากร มข.
การวิ เ คราะห ระดับ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน
ของบุคลากร มข.
การพั ฒ นาเครื อ ข า ยตรวจแนะนํ า ศู น ย ข อ มู ล
ขาวสารของหนวยงานภาครัฐ
โครงการเรียนรู ดู ทํา จรรยาบรรณของเรา
โครงการเรียนรู ดู ทํา จรรยาบรรณของเรา
โครงการเรียนรู ดู ทํา จรรยาบรรณของเรา
Mcor 801 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี
Mcor 801 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี
Mcor 801 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี
Mcor 801 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี
Mcor 801 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี
Mcor 801 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี
Mcor 801 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี
Mcor 801 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี
Mcor 801 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี
Mcor 801 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี
Score 108 การยกคุ ณภาพผลการปฏิบั ติง าน
ระดับปฏิบัติการเลขานุการมืออาชีพ
ส ร า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู สู ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง
ส ร า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู สู ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง
ส ร า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู สู ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง
ส ร า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู สู ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง
ส ร า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู สู ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง
ส ร า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู สู ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง
ส ร า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู สู ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง

นางเกษศินี ประภาศิริ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

17 มี.ค. 54

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแกน

17 มี.ค. 54

นางพิสมัย พวงคํา

มหาวิทยาลัยขอนแกน

17 มี.ค. 54

นางรพิมล ภาพพิมาย

จังหวัดขอนแกน

นายธัญญา ภักดี
นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ
นางเกษศินี ประภาศิริ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

นางเกษศินี ประภาศิริ
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางพิสมัย พวงคํา
นายอภิชาติ พัฒนจักร
นางสาวผองศรี บุญสามารถ
นายชุมพร พารา
นายชินโชติ นาไพรวัน
นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ
นางโพธิ์ศรี ดลผาด
นางสุภารัตน มูลศรี
นางปริยา โทณะพงษ
นายธัญญา ภักดี

สํานักงานอธิการบดี

นางเกษศินี ประภาศิริ

สํานักงานอธิการบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

สํานักงานอธิการบดี

นางพิสมัย พวงคํา

สํานักงานอธิการบดี

นางสาวผองศรี บุญสามารถ

สํานักงานอธิการบดี

นายชุมพร พารา

สํานักงานอธิการบดี

นายชินโชติ นาไพรวัน

สํานักงานอธิการบดี
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28-29
มี.ค. 54
29 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
19 พ.ค.30 ก.ย. 54
19 พ.ค.30 ก.ย. 54
19 พ.ค.30 ก.ย. 54
19 พ.ค.30 ก.ย. 54
19 พ.ค.30 ก.ย. 54
19 พ.ค.30 ก.ย. 54
19 พ.ค.30 ก.ย. 54
19 พ.ค.30 ก.ย. 54
19 พ.ค.30 ก.ย. 54
19 พ.ค.30 ก.ย. 54
23 พ.ค.21 ก.ย. 54
21-23
ก.ค. 54
21-23
ก.ค. 54
21-23
ก.ค. 54
21-23
ก.ค. 54
21-23
ก.ค. 54
21-23
ก.ค. 54
21-23
ก.ค. 54
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ส ร า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู สู ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง
ส ร า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู สู ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง
ส ร า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู สู ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง
ส ร า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู สู ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง
พัฒนาทักษะดานการตอนรับผูติดตอราชการ และ
คณะศึกษาดูงาน
พัฒนาทักษะดานการตอนรับผูติดตอราชการ และ
คณะศึกษาดูงาน
เพิ่มศักยภาพผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นพั ส ดุ “กฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ”
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปน
เลิศ (EdPex Criteria)
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปน
เลิศ (EdPEx Criteria)
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปน
เลิศ (EdPex Criteria)
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปน
เลิศ (EdPex Criteria)
การพั ฒนาสมรรถนะดา นเทคโนโลยี สารสนเทศ
Window 7 (Basic), Microsoft Access 2007
การพั ฒนาสมรรถนะดา นเทคโนโลยี สารสนเทศ
Window 7 (Basic), Microsoft Access 2007

นายมรกต สุบิน

สํานักงานอธิการบดี

นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา

สํานักงานอธิการบดี

นางโพธิ์ศรี ดลผาด

สํานักงานอธิการบดี

นางสถาพร นาวานุเคราะห

สํานักงานอธิการบดี

นางสุภาพร แกวดวงตา

ฝายชุมชนสัมพันธและ
สื่อสารองคกร
ฝายชุมชนสัมพันธและ
สื่อสารองคกร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

นางสมควร พิรุณสุนทร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

นางสาวผองศรี บุญสามารถ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

นายชุมพร พารา

มหาวิทยาลัยขอนแกน

นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิสมัย พวงคํา

มหาวิทยาลัยขอนแกน

นางสาวพัชชิตา พลเชียงสา

มหาวิทยาลัยขอนแกน

นายมรกต สุบิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

นางสาวพัชชิตา พลเชียงสา
นางสาวสุจิตร ประสมพืช

ข. บรรยากาศการทํางาน
(1) สภาพแวดลอมในการทํางาน
ปจจัยพิจารณา
1. สุขอนามัย
กองกลาง ดําเนินการสรางมาตรการการดูแลสุขอนามัยของ
ผูปฏิบัติงานโดยจัดหา วัสดุ ครุภัณฑที่เสริมสรางสุขอนามัยอันดี
ใหกับผูปฏิบัติงานเชน เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกรองน้ํา และ
ทําน้ํารอน น้ําเย็นที่ถูกสุขลักษณะ การจัดพื้นทีใ่ นการปฏิบัติงาน
ที่เปนสัดสวน การสนับสนุนการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานที่
มีความเสี่ยงสูง จัดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จัดโครงการ
ปลูกผักไรสารพิษ เปนตน
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21-23
ก.ค. 54
21-23
ก.ค. 54
21-23
ก.ค. 54
21-23
ก.ค. 54
17 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
8 ก.ค. 54
8 ก.ค. 54
25-26
เม.ย. 54
25-26
เม.ย. 54
25-26
เม.ย. 54
25-26
เม.ย. 54
25-26
ก.ค. 54
25-26
ก.ค. 54

ตัววัด

เปาประสงค

มี กิจ กรรม โครงการ
และการดํ าเนินงานที่
ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ
อ น า มั ย ข อ ง
ผูปฏิบัติงาน

เพื่อใหมีมาตรการในการ
ดู แ ล สุ ข อ น า มั ย ข อ ง
ผู ป ฏิ บั ติ ง านกองกลาง
และสํานักงานอธิการบดี
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2. ความปลอดภัย
กองกลาง ดําเนินการสรางมาตรการการดูแลดานความปลอดภัย
และความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในกองกลาง มีการ
จัดกําลังเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําอาคารสํานักงาน
จัดระบบตรวจตราการเขา ออก อาคารสํานักงานโดยการใชบัตร
แสดงตน มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยการสํารอง
ขอมูลหลายชั้นกันความเสียหายที่จะเกิดกับขอมูลสําคัญ

มี กิ จ กรรม โครงการ
และการดํ า เนิ นงานที่
ส ง เ ส ริ ม ม า ต ร ก า ร
รั ก ษาความปลอดภั ย
ของมหาวิทยาลัย และ
สํานักงานอธิการบดี

เพื่อใหมีมาตรการในการ
ดูแลดานความปลอดภัย
ของมหาวิ ท ยาลั ย และ
สํานักงานอธิการบดี

3. การปองกันภัย
จัดหาอุปกรณปองกันอัคคีภัย และเพิ่มพูนทักษะบุคลากรในการ
ปองกันและระงับเหตุภัยพิบัติ ตางๆ มีระบบกลองวงจรปดเพื่อ
ตราจตราเฝาระวังเหตุ มีขอตกลงการปฏิบัติงานรวมกับสถานี
ตํารวจภูธรยอยมหาวิทยาลัยขอนแกนในการบริหารจัดการดาน
ความปลอดภัย และการจราจร

มี กิ จ กรรม โครงการ
และการดํ า เนิ นงานที่
ส ง เ ส ริ ม ม า ต ร ก า ร
ป อ ง กั น ภั ย ข อ ง
มหาวิ ท ย าลั ย และ
สํานักงานอธิการบดี

เพื่อใหมีมาตรการในการ
ดูแลดานการปองกันภัย
ป อ ง กั น ภั ย ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
สํานักงานอธิการบดี

(2) นโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชนของผูปฏิบัติงาน
กองกลางไดกําหนดปจจัยที่สําคัญตอความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน ดานการบริการ และสิทธิ
ประโยชน โดยดําเนินการใหสวัสดิการดานตางๆ เชน การเบิกคารักษาพยาบาลของผูปฏิบัติงาน และครอบครัว การเบิกคา
เลาเรียนบุตร การรับสิทธิ์ในการขอรับทุน และกูยืมเงินเพื่อเปนคาใชจายในการศึกษาตอ และสิทธิประโยชนในการตรวจ
สุขภาพสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีความเสียงสูง เชนผูปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และจราจร และผูปฏิบัตงานในศูนยผลิต
เอกสาร เปนตน

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
6.1 วิธีการออกแบบระบบงาน
ก. การออกแบบระบบงาน
กองกลางได อ อกแบบระบบงาน โดยยึ ด พั น ธกิ จ หลั กเป นแนวทาง มี การกํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบ ระบุ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ มุงเนนการลดขั้นตอนเพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากร ใชสารสนเทศเพื่อใหผลงานมีคุณภาพเชื่อถือ
ได สรางความรวมมือ การทํางานเปนเครือขาย นําความตองการของผูรับบริการมาเปนขอกําหนด เพื่อสรางความพึงพอใจ
สูงสุดใหแกผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยกองกลางมีแนวคิดในการออกแบบระบบงาน ดังนี้

Input

Process

Output

กระบวนการบริหารจัดการระบบ
สารบรรณและผลิตเอกสาร

การจัดการระบบรับ สง เอกสารบริหารจัดการ
หนังสือราชการ และผลิตเอกสาร

การจัดประชุม และสนับสนุนการดําเนินงานของที่
- ความตองการและ
กระบวนการบริหารจัดการการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย และทีป่ ระชุมคณบดี
ความคาดหวังของ
ประชุมผูบริหารระดับสูง
ผูรับบริการและผูมี
การประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานสรางเสริม
กระบวนการสื่อสารองคกรและ
สวนไดสวนเสีย
ภาพลักษณองคกร และสงเสริมกิจการสังคม
กิจการสังคม
- ขอบังคับ กฎหมาย
Self- ผลการดํ
Assessment
าเนินReport
งาน – General Affairs Division : Academic Year 2553 : KKU
ตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ
- ผลประเมิน IQA
- ผลประเมิน PMS

Goal
วิสัยทัศนกองกลาง
“กองกลางจะสนับสนุน
การบริหารจัดการ และ
ใหบริการเพื่อสนองตอบ
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใหการดําเนินงานในทุก
ภารกิจเกิดประสิทธิภาพ
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กระบวนการสนับสนุนกิจการของ
ส ภ า ค ณ า จ า ร ย แ ล ะ ส ภ า
ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง

การสนับสนุนการดําเนินกิจการ และการจัดการ
ประชุมของสภาคณาจารย และสภาขาราชการ
พนักงานและลูกจาง

กระบวนการดานงานเลขานุการ
ผูบริหาร

การอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
ประสานงานเพื่อการบริหารงานของผูบริหาร

กระบวนการดานรักษาความ
ปลอดภัย และจัดการจราจร

การดําเนินงานรักษาความปลอดภัย และจัด
การจราจร

กระบวนการประสานงาน
มหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร

การประสานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ณ กรุงเทพมหานคร

กระบวนการประเมิน ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน

ก. กระบวนการทํางานหลัก
(1) จากการออกแบบระบบงานของกองกลางที่ส ะทอนให เห็ นแนวคิด โดยภาพรวมของกระบวนการ
ดําเนินภารกิจตามบริบทของพันธกิจทุกดาน เพื่อใหไดผลผลิตการดําเนินงาน ที่สนองตอบเปาหมายหลัก คือวิสัยทัศนของ
กองกลาง และการที่จะดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหลักดังกลาว กองกลางไดแปลงพันธกิจแตกยอยเปนกระบวนการ
ทํางานหลัก เพื่อถายทอดสูสวนงานตาง ใหมองเห็นภาพการทํางานที่เปนรูปธรรม ดังแสดงในตารางตอไปนี้
พันธกิจ

ภารกิจหลักทีใ่ หบริการ
1.บริหารจัดการระบบรับ สง เอกสาร
1. ดานระบบงานสารบรรณ
บริหารจัดการหนังสือราชการและ
ผลิตเอกสารราชการ
2. บริหารจัดการ การจัดประชุม และ
2. ดานการบริหารจัดการการประชุม
สนับสนุนการดําเนินงานของที่
ผูบริหารระดับสูง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่
ประชุมคณบดี
3. ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงาน
3. ดานการสื่อสารองคกร และ
สรางเสริมภาพลักษณองคกร และ
กิจการสังคม
สงเสริมกิจการสังคม
4. ดานการสนับสนุนกิจการ
ของสภาคณาจารย และสภา
ขาราชการ พนักงานและลูกจาง

5. ดานงานเลขานุการผูบริหาร

4. สนับสนุนการดําเนินกิจการ และ
การจัดการประชุมของ สภา
คณาจารย และสภาขาราชการ
พนักงานและลูกจาง
5. สนับสนุน และอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของ ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และประสานงานเพื่อ
การบริหารงานของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยกับภาค สวนตางๆ
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กระบวนการทํางานหลัก
กระบวนงานใหบริการระบบรับ สง
เอกสาร บริ ห าร จั ด การหนั ง สื อ
ราชการ และผลิตเอกสาร
กระบวนงานให บ ริ ก ารในการจั ด
ประชุมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่
ประชุมประชุมคณบดี
กระบวนงานใหบริการเผยแพรผลงาน
ส ร า ง เ ส ริ ม ภ า พ ลั ก ษ ณ อ ง ค ก ร
ภาพลักษณองคกร รวมกิจกรรม และ
จัดกิ จกรรม เพื่ อช วยเหลือสัง คมและ
ชุมชน
กระบวนงานให บ ริ การสนั บ สนุ นการ
ดําเนินกิจการ และการจัดการประชุม
ข อ ง ส ภ า ค ณ า จ า ร ย แ ล ะ ส ภ า
ขาราชการ พนักงานและลูกจาง
กระบวนงานบริ ก ารอํ า นวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และบริการประสานงาน
เพื่ อ การบริ ห ารงานของผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยกับผูติดตอราชการ
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6. พิทักษรักษาปกปองทรัพยสินของ
ทางราชการ และทรัพยสินสวน
6. ดานการรักษาความปลอดภัย
บุคคล ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
และจัดการจราจร
บริหารจัดการการรักษาความ
ปลอดภัยแกบุคคลสําคัญ กํากับ
ดูแล ควบคุมการจราจร และการ
เดินรถภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย
และปฏิบัติการดานมวลชนสัมพันธ
7. อํานวยความสะดวกและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร และ
คณะ/หนวยงาน ณ กรุงเทพ มหานคร ประสานงานทางธุรกรรม
7. ดานการประสานงาน
ระหวางหนวยงาน ทั้งภาครัฐ
มหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร
และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กับมหาวิทยาลัย เปนผูแทน
มหาวิทยาลัยในการรวมกิจกรรม
ตางๆ ณ กรุงเทพมหานคร
อํานวยความสะดวกในการจัดทํา
หนังสือเดินทางของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

กระบวนงานให บ ริ ก ารรั ก ษาความ
ปลอดภั ย อาคารสํ า นั กงาน นั กเรี ย น
นักศึกษา บุคลากร และอํา นวยความ
สะดวกในการจั ด การจราจร สะดวก
ปลอดภัย

กระบวนงานใหบริการผูบริหาร คณะ/
หน วยงาน และบุ คลากร ในการเป น
ผู แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น ธุ ร กรรม
ตางๆ ณ กรุงเทพมหานคร

(2) ในการนํากระบวนการทํ างานหลักไปปฏิบั ตินั้นกองกลางได คํานึง ถึงขอกําหนดสําคั ญที่เกี่ ยวของ และ
กําหนดตัวชี้วัดเพื่อสรางความเชื่อมั่นวา กระบวนการทํางานหลักที่กําหนดนั้น มีความสอดคลองกับเปาหมายหลัก และ
สามารถบรรเปาหมายเชิงคุณภาพในมิติตางดังที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรายละเอียดดังแสดงตอไปนี้
วิธีการจัดทํา
ขอกําหนดที่สําคัญ
1) จากการสํารวจความพึง
พอใจจากผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
(แบบสอบถามความพึง
พอใจผูรับบริการ
กองกลางปงบประมาณ
พ.ศ. 2553)
2) จากขอเสนอแนะ และมติ
ของที่ประชุมกรรมการชุด
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานกองกลาง
3) จากการแสดงความคิดเห็น
ในชองการรับฟงความ
คิดเห็นจากเว็บไซต

ชื่อกระบวนการทํางานหลัก
กระบวนงานให บริ การระบบ
รับ สงเอกสาร บริหาร จัดการ
หนั ง สื อ ราชการ และผลิ ต
เอกสาร
กระบวนงานใหบริการในการ
จัด ประชุ ม และสนั บ สนุ นการ
ดํา เนิ นงานของที่ ประชุ มสภา
มหาวิทยาลั ย และที่ ประชุ ม
ประชุมคณบดี
ก ร ะ บ ว น ง า น ใ ห บ ริ ก า ร
เผยแพร ผ ลงาน สร า งเสริ ม
ภาพลักษณองคกรภาพลักษณ
องค กร รวมกิจกรรม และจั ด
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ตัวชี้วัดการนํากระบวนการสู
ขอกําหนดที่สําคัญ
การปฏิบัติ
- ระเบียบสํานักนายก
ความถู ก ต อ ง ตรงเวลา ลด
รัฐมนตรีวาดวยงาน
ขั้ นตอน ป องกั นการสู ญ หาย
สารบรรณ พ.ศ. 2526 ไ ด รั บ คํ า แ น ะ นํ า ที่ เ ป น
- ผลการประเมินในมิติ
ประโยชน ประกันคุณภาพงาน
ตางๆ
- ขอบังคับวาดวย การ
ความถู ก ต อ ง ตรงเวลา ลด
ประชุมสภมหาวิทยาลัย ขั้ น ตอน ได รั บ ความสะดวก
พ.ศ. 2544
จากการบริการ
- ผลการประเมินในมิติ
ตางๆ
- พระราชบัญญัติขอมูล ความถูกตอง ตรงเวลา เชื่อถือ
ขาวสารของราชการ ไ ด ล ด ขั้ น ต อ น ส ร า ง
พ.ศ. 2540
ภ า พ ลั ก ษ ณ ที่ ดี ไ ด รั บ
- ผลการประเมินในมิติ
คํ า แนะนํ า ที่ เ ป น ประโยชน
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มหาวิทยาลัย และ
เว็บไซตกองกลาง
4 ) จ า ก ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
สัมมนา
ระดมความคิดเห็นตาง ๆ
5) กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ขอบังคับ
6) การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี
7) ขี ด ความสามารถของ
กองกลาง
และจํานวนบุคลากร
8) ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน
และ การประสานงานกั บ
สวน
ราชการอื่น ๆ
9) รายงานผลการดําเนินงาน
ของ
ก อ ง ก ล า ง ทั้ ง จ า ก คํ า
รับรองการ
ปฏิบัติราชการ การประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา PMR
และ PMS

กิจกรรม เพื่อชวยเหลือสังคม
และชุมชน
ก ร ะ บ ว น ง า น ใ ห บ ริ ก า ร
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น กิ จ การ
และการจั ด การประชุ ม ของ
สภาคณาจารย และสภา
ข า ราชการ พนั ก งานและ
ลูกจาง
กระบวนงานบริ ก ารอํ า นวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
และบริ การประสานงานเพื่ อ
การบริ ห ารงานของผู บ ริ ห าร
มห า วิ ท ย า ลั ย กั บ ผู ติ ด ต อ
ราชการ
กระบวนงานให บ ริ การรั กษา
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ า ค า ร
สํานักงาน นักเรียน นักศึกษา
บุ ค ลากร และอํ า นวยความ
สะดวกในการจัดการจราจร

ก ร ะ บ ว น ง า น ใ ห บ ริ ก า ร
ผู บ ริ ห าร คณะ/หน ว ยงาน
และบุ ค ลากร ในการเป น
ผู แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น
ธุ ร ก ร ร ม ต า ง ๆ ณ
กรุงเทพมหานคร

ตางๆ

สรางความผูกพันกับชุมชน

- พระราชบัญญัติ

ความถู ก ต อ ง ตรงเวลา ลด
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขั้ น ตอน ได รั บ ความสะดวก
พ.ศ. 2541
จากการบริการ
- ผลการประเมินในมิติ
ตางๆ
- พระราชบัญญัติ

ความถู ก ต อ ง ตรงเวลา ลด
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขั้ น ตอน ได รั บ ความสะดวก
พ.ศ. 2541
จากการบริการ
- ผลการประเมินในมิติ
ตางๆ
- ระเบียบวาดวยการ

รักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ. 2517
- ระเบียบวาดวยการเดิน
รถโดยสารภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.
2533
- ขอบังคับวาดวยวินัย
นักศึกษาป พ.ศ.2551
- ผลการประเมินในมิติ
ตางๆ
- พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541
- ผลการประเมินในมิติ
ตางๆ

ความปลอดภัย ความสะดวก
ไ ด รั บ คํ า แ น ะ นํ า ที่ เ ป น
ประโยชน

ความถู ก ต อ ง ตรงเวลา ลด
ขั้ น ตอน ได รั บ ความสะดวก
จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร ไ ด รั บ
คําแนะนําที่เปนประโยชน

(3) ในส ว นของกระบวนงานสนั บ สนุ น กลยุ ท ธ (Supporting Activities) กองกลางได อ อกแบบ
กระบวนงานสนับสนุนโดยการนําองคความรู เทคโนโลยี ความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย แผนกล
ยุทธ แผนปฏิบัติราชการ คํารับรองการปฏิบัติราชการ และกลไกการสนับสนุนจากหนวยงานรอบขาง โดยมีกระบวนงาน
สนับสนุน ขอกําหนดสําคัญ และตัวชี้วัดการนํากระบวนการสนับสนุนไปปฏิบัติ ดังนี้
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กระบวนงานสนับสนุน
1) การบริหารงานบุคคล
2) การประกันคุณภาพ
3) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4) การเงิน การคลัง และพัสดุ
5) ระบบสารบรรณ
6) งานดานแผนและงบประมาณ
7) งานดานอาคารสนานที่ และทรัพยากร
กายภาพ
8) งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดการนํากระบวนงานสนับสนุน
สูการปฏิบัติ
บุคลากรมีความสุข มีผลงานที่มีคุณภาพ
สามารถนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการพัฒนาองคกร
สามารถควบคุม และลดปจจัยเสี่ยงในการดําเนินงาน
มีความถูกตอง ทันเวลา และคุมคา
ความถูกตอง รวดเร็ว ลดการสูญหาย
แผนสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย งบประมาณ
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
สิ่งแวดลอมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีทรัพยากรกายภาพที่
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ทันสมั ย มี ค วามปลอดภั ย และ
เชื่อถือได

ค. ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
กองกลางเตรีย มความพรอม เพื่อจัดการใหการดําเนินการเป นไปอยางราบรื่ นในภาวะฉุกเฉิ น โดยใหมีการ
สํา รองไฟล เก็บ เอกสารตนฉบั บโดยการ scan เปนไฟลเ ก็บ ไว เก็บ เอกสารในห องแยกจากหองปฏิบั ติง านและให มี
ผูรับผิดชอบโดยเฉพาะ
6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนงาน
ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน
กองกลางมี การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านให แ ล ว เสร็ จตามเวลาที่ กํา หนด การใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดเวลา ระยะทางการส งขอมู ล การตรวจสอบความถู กตองของผลงานและเปนไปตามกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของอยาง สม่ําเสมอ
ข. การจัดการระบวนการทํางาน
กองกลางมีการจัดการกระบวนการทํางานโดยคํานึงถึงผูรับบริการ โดยการสํารวจความพึงพอใจ
การรับ ฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนเรียนรูน ํามาจัดกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ค. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
กองกลางกํ าหนดวิ ธีการปรั บ ปรุ งกระบวนการทํ า งานให ไดผ ลดี ขึ้ น โดยการนํ าข อเสนอจาก
ผูรับบริการมา ทบทวนเปนประจํา
วิธีการรวบรวมขอเสนอ

ความถี่ในการทบทวน

ผลการปรับปรุง

1) การสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย

1 ครั้ง / ป

- มี การดํ า เนิ นการตามข อเสนอแนะ เช น
การจั ด ทํ า ระบบปฏิ ทิ น กิ จ กรรม KKU
Event Update บนเว็บไซตมหาวิทยาลัย

2) การรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมการ
ประชุมสัมมนาทีก่ องกลางจัด

มีการดําเนินการ 6 ครั้ง/ป - ไดรวบรวมเปนขอมูลและสารสนเทศ
ประกอบการปรับปรุงการดําเนินงาน
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3) มีการนําผลการดําเนินงานที่รายงานไวทั้งคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ รายงานการ
ประเมินตนเอง PMR เพื่อพิจารณาทบทวน
ปรับปรงการดําเนินงาน การกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบและแนวทางดําเนินการที่
เหมาะสม
4) มีการรับฟงขอเสนอแนะจากกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรูเครือขายดานสารบรรณ และ
ประชาสัมพันธ

ระบบการรายงานผลแตละ - มีขอมูลและสารสนเทศเพื่อทบทวน
สวน ซึ่งไดจัดทํา 1 ครั้ง /
ผลการดําเนินงาน การวางแผนการ
ป
พัฒนากองกลาง

2 ครั้ง / ป

สรางความผูกพัน ชี้แจงการดําเนินงาน
และรับฟงขอเสนอแนะจากคณะ /
หนวยงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติ งานที่สอดคลองและตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในกองกลาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2553 เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลการตรวจประเมินมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ
หนวยงานนั้น กองกลางไดรับคะแนนรวมในการตรวจประเมิน เทากับ 4.9744 จากคะแนนเต็ม 5.0000 ดังนี้
รายงานขอมูล
ยอนหลัง

ผลการดําเนินงาน ป 2552

ตัวตั้ง ผลลัพธ ผล ผลโดย คะแนนถวงน้ําหนัก
องคประกอบ/ตัวชี้วัด
(%) ประเมิน กรรมการ
2550 2551
สัดสวน ตนเอง ตรวจ
ตัวหาร
จํานวน (1-5) ประเมิน
ขอ
(1-5)
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
5.0000
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
NA NA
5
5
1.6700
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ NA NA 10 x100 100
5
5
1.6700
ของการปฏิบัติงานทั้งหมด
10
1.3 กระบวนการวางแผน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาวิชาชีพของบุคลากร
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 กรรมการบริหารสูงสุดใชหลักธรรมาภิบาล

NA

NA

5

5

NA

NA

5

5

NA

NA
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5

1.6600
5.0000
5.0000
4.8426
0.3846

52

รายงานขอมูล
ยอนหลัง
องคประกอบ/ตัวชี้วัด

7.2
7.3
7.4
7.6

7.8
7.9
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

ในการบริหารจัดการสามารถผลักดันให
แขงขันในระดับสากลได
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/
หนวยงาน
มีการพัฒนาคณะ/หนวยงาน สูองคกร
เรียนรู
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด
และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับขององคกร
การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู
การบริหารทรัพยากรบุคคล

7.16 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน
8.3 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน ป 2552

ตัวตั้ง ผลลัพธ ผล ผลโดย คะแนนถวงน้ําหนัก
(%) ประเมิน กรรมการ
2550 2551
สัดสวน ตนเอง ตรวจ
ตัวหาร
จํานวน (1-5) ประเมิน
ขอ
(1-5)

NA

5

5

5

0.3846

4

5

5

5

0.3846

5

5

5

4

0.3077

NA

NA

4

4

0.3077

NA

2

5

5

0.3846

5

4

5

5

0.3846

5

5

5

5

5

0.3846

NA

NA

5

5

5

0.3846

5
5

5
5

5
5

5
5

0.3846
0.3846

NA

NA

5

5

0.3846

NA

NA

5

5

0.3846
5.0000

NA

5

5

5

1.6700

NA

5

5

5

1.6700

NA

5

5

5

1.6700

Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2553 : KKU

53

รายงานขอมูล
ยอนหลัง

ผลการดําเนินงาน ป 2552

ตัวตั้ง ผลลัพธ ผล ผลโดย คะแนนถวงน้ําหนัก
องคประกอบ/ตัวชี้วัด
(%) ประเมิน กรรมการ
2550 2551
สัดสวน ตนเอง ตรวจ
ตัวหาร
จํานวน (1-5) ประเมิน
ขอ
(1-5)
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.0000
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
NA
5
5
5
1.6700
บริหารการศึกษา
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
NA NA
5
5
1.6700
การศึกษาอยางตอเนื่อง
9.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
NA NA
5
5
1.6700
องคประกอบที่ 10 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) และอัตลักษณของสถาบัน
ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
10 งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่สะทอน
NA NA
เอกลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงค
เฉพาะของหนวยงาน
รวม

5.0000
5

5

5.0000

4.9744

ในสวนของการรายงานผลลัพธการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx (ECPE) กองกลางไดดําเนินการ ดังนี้

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2
3
4

2.1
2.2
2.3

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
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7.6 ดานภาวะผูนํา

7.5 ดานประสิทธิผลของกระบวนการ

7.4 ดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน

7.3 ดานงบประมาณ การเงิน และตลาด

7.2 ดานการมุงเนนลูกคา

ตัวชี้วัด

7.1 ดานการเรียนรูของผูเรียน

การแยกผลลัพธการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx (ECPE)ออกเปน 6 ดาน โดยใชตัวชี้วัด IQA 43 ตัวชี้วัด






5
6
7
8
9
10
11

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

12

2.11

13
14

2.12
2.13

15

2.14

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ
รอยละของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาตอ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากตางประเทศตอ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

7.6 ดานภาวะผูนํา

7.5 ดานประสิทธิผลของกระบวนการ

7.4 ดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน

7.3 ดานงบประมาณ การเงิน และตลาด

7.2 ดานการมุงเนนลูกคา

ตัวชี้วัด

7.1 ดานการเรียนรูของผูเรียน
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
16
17
18

3.1
3.2
3.3

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
เงินบริจาคจากศิษยเกา





องคประกอบที่ 4 การวิจัย
19
20
21

4.1
4.2
4.3

22
23
24
25
26

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

27

4.9

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
รอยละที่เพิ่มขึ้นของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน
refereed journal หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติ
รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค
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7.6 ดานภาวะผูนํา

7.5 ดานประสิทธิผลของกระบวนการ

7.4 ดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน

7.3 ดานงบประมาณ การเงิน และตลาด

7.2 ดานการมุงเนนลูกคา

ตัวชี้วัด

7.1 ดานการเรียนรูของผูเรียน
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จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยทั้งหมด

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
28
29
30

5.1
5.2
5.3

31

5.4

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
กระบวนการบริการทางวิชาการ ใหเกิดประโยชนตอสังคม
ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียน การสอนหรือการวิจัย
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก






องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
32
33
34

6.1
6.2
6.3

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม





องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
35

7.1

36
37
38

7.2
7.3
7.4

ภาวะผูนําของกรรมการบริหารสูงสุดและผูบริหารทุกระดับของ
คณะ/หนวยงาน
การพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสี่ยง






องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
39

8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ



องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
40
41

9.1
9.2

42
43

9.3
9.4

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งคณะ
ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของคณะ
ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆของคณะ



จากการศึกษาแยกผลลัพธการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx (ECPE) ออกเปน 6 ดาน โดยใชตัวชี้วัด IQA
43 ตัวชี้วัดตามขอกําหนดของสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพขางตน กองกลางพบวาการรายงานผลลัพธการ
ดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx (ECPE) โดยใชตัวชี้วัด IQA ที่สอดคลองกับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 ของหนวยงานสนับสนุน ทั้งสิ้น 4 ดานคือ
1) ผลลัพธ 7.3 ดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด สอดคลองกับ ตัวชี้วัดที่ 8.1 ของ IQA
2) ผลลัพธ 7.4 ดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน สอดคลองกับ ตัวชี้วัดที่ 7.2 และ 7.3 ของ IQA
3) ผลลัพธ 7.5 ดานประสิทธิภาพขององคกร สอดคลองกับ ตัวชี้วัดที่ 9.1 ของ IQA และ
4) ผลลัพธ 7.6 ดานการนําองคกร สอดคลองกับ ตัวชี้วัดที่ 1.1 7.1 และ 7.4 ของ IQA
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ดังนั้น จึงขอนําเสนอผลลัพธการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx (ECPE) เฉพาะดานที่สอดคลองกับตัวชี้วัด
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 ดังนี้

7.3 ดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด
ตัวชี้วัด
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

เปา
หมาย
5

Trends
Level
(แนวโนม) +/(ผล/ระดับ)
51 52 53

5

5

5

o

7.4 ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน
เปา
หมาย
ตัวชี้วัด
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
การพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรแหงการ
7.2
เรียนรู
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
7.3
ตัดสินใจ

Level
(ผล/ระดับ)
51 52 53

Trends

(แนวโนม) +/-

5

5

5

5

o

5

NA

5

5

o

7.5 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ
ตัวชี้วัด
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1
การศึกษาภายใน

เปา
หมาย

5

Level
(ผล/ระดับ)
51 52 53
NA

5

5

Trends

(แนวโนม) +/-

o

7.6 ผลลัพธดานภาวะผูนํา
ตัวชี้วัด
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการ
ดําเนินงาน
1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1
ภาวะผูนําของกรรมการบริหารสูงสุดและ
ผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน
7.4
ระบบบริหารความเสี่ยง
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เปา
หมาย

5

Level
(ผล/ระดับ)
51 52 53

Trends

(แนวโนม) +/-

NA

5

5

o

5

5

5

o

NA

4

2

-
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สวนที่ 3 ประเมินตนเอง
หมวด 1 : การนําองคการ
1.1 การนําองคการโดยผูนําระดับสูง
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับการนําองคการโดยผูนําระดับสูง
1. การมีสวนในการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธ รวมกัน
2. การถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ และมีการกํากับติดตามอยางเปนระบบ
3. การดําเนินงานในทุกภารกิจ ดําเนินการภายใตขอกําหนดสําคัญ เชน กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ
4. มีโครงสรางองคกรที่สะทอนความสัมพันธในแตละภารกิจอยางชัดเจน
5. การสื่อสาร สรางความเขาใจที่ถูกตอง ตรงกันในองคกร
ลําดับที่
จุดแข็ง (Strengths)
1
ผูนําระดับสูง เปนแบบอยางที่ดีในดานความมุงมั่นดําเนินงานทุกภารกิจ
2
ผูน ําระดับสูงใชรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่หลากหลายชองทาง
3
ความสัมพันธฉันทพี่นอง ความเอื้ออาทร ระหวางผูนําระดับสูง กับผูปฏิบัติงาน
ลําดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1
ความแตกตาง หลากหลายของบุคลากร ทําใหการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจรวมกัน มีขอจํากัด
ตองปรับกระบวนการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ และมีอํานาจครอบคลุมมากขึ้น
1
0% หรือ 5%

A

ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
แสดงใหเห็นวามีแนว
อยางเปนระบบที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
ทางอยางเปนระบบและมี
หัวขอ
ประสิทธิผลที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ



D

ไมมีการนําแนว
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนด

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ

โดยรวมของหัวขอ

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ


การนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

บางสวนหรือบางหนวย

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

หรือหนวยงาน ซึ่งเปน

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน นัยสําคัญ

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางที่สําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ
กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น





L

ไมแสดงใหเห็นวามี

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอยางเปนระบบใน

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหามาเปนแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน
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1
0% หรือ 5%
ปญหา

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สําคัญ

เรียนรูในระดับสถาบันซึ่ง

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

6
90%, 95% หรือ
100%
ระดับถาบันผานนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ

เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน

ของกระบวนการที่สําคัญ

อันเปนผลเนื่องมาจากการ

ชัดเจนของการพัฒนาและ

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ

นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร อันเปน

องคกร

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห
และแบงปน



I


ไมแสดงใหเห็นวามี

มีแนวทางที่สอดคลองไปใน

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ กับความตองการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หนวยงานอื่น โดยสวนใหญ

ระดับสถาบัน แตละ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา รางองคกรและเกณฑหมวด

สวนหรือหนวยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง แนวทางมีความสอดคลองกับ
สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง
อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอยาง

ความตองการของสถาบัน

ตองการของสถาบัน ตามที่ระบุไว

สมบูรณกับความตองการของ

ตามที่ระบุไวในโครงราง

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง

องคกรและเกณฑ

อื่น ๆ

รางองคกรและเกณฑ

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดําเนินการอยางเอกเทศ





สรุป
ชวง
คะแนน
สรุป
คะแนน

4

............%

............ %

............ %

55 %

…………..%

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
1. การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. การจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรม ตามกลยุทธที่รับผิดชอบ
3. ระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
4. การเปนแบบอยางที่ดขี องผูนําระดับสูงในการประพฤติ ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
5. การรับฟง และหวงใย ดูแลสังคม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

จุดแข็ง (Strengths)
มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดี เปนแบบแผนใหหนวยงานยึดถือปฏิบัติตาม
มหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบภายใน และระบบใหคําปรึกษาที่เขมแข็ง
ผูปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดี ตอการประพฤติ ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
มีความสัมพันธ และความรวมมืออันดีกับสังคม และชุมชนรอบขาง
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............ %
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ลําดับ
ที่

1

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)

ผูปฏิบัติงานรุนใหมยังขาดความรูความเขาใจในกฏ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวของ
ตองสรางโอกาสในการเรียนรูเพิ่มเติมโดยเรงดวน

1
0% หรือ 5%

A

ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
แสดงใหเห็นวามีแนว
อยางเปนระบบที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
ทางอยางเปนระบบและมี
หัวขอ
ประสิทธิผลที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ



D

ไมมีการนําแนว
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนด

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ

โดยรวมของหัวขอ

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ


การนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

บางสวนหรือบางหนวย

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

หรือหนวยงาน ซึ่งเปน

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน นัยสําคัญ

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางที่สําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ
กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น





L

ไมแสดงใหเห็นวามี

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอยางเปนระบบใน

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหามาเปนแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ปญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สําคัญ

เรียนรูในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผานนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ

เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน

ของกระบวนการที่สําคัญ

อันเปนผลเนื่องมาจากการ

ชัดเจนของการพัฒนาและ

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ

นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร อันเปน

องคกร

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห
และแบงปน



I


ไมแสดงใหเห็นวามี

มีแนวทางที่สอดคลองไปใน

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ กับความตองการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หนวยงานอื่น โดยสวนใหญ

ระดับสถาบัน แตละ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา รางองคกรและเกณฑหมวด

สวนหรือหนวยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง แนวทางมีความสอดคลองกับ
สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง
อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอยาง

ความตองการของสถาบัน

ตองการของสถาบัน ตามที่ระบุไว

สมบูรณกับความตองการของ

ตามที่ระบุไวในโครงราง

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง

องคกรและเกณฑ

อื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดําเนินการอยางเอกเทศ
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รางองคกรและเกณฑ
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1
0% หรือ 5%
สรุป
ชวง
คะแนน
สรุป
คะแนน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

……………%

............ %

4

............%

............ %

............ %

55 %

หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ
2.1 การจัดทํากลยุทธ
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับการจัดทํากลยุทธ
1. การวิเคราะหสิ่งแวดลอมขององคกร ที่มีผลตอการตัดสินใจจัดทํากลยุทธ
2. การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนขององคกร
3. ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่ใชประกอบการจัดทํากลยุทธ
4. ผลการตรวจประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่ใชประกอบการจัดทํากลยุทธ
5. การตัดสินใจโดยคํานึงถึงแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเปนเปาหมายหลัก
ลําดับ
จุดแข็ง (Strengths)
ที่
1 ผูนําระดับสูงมีทักษะในการมองภาพโดยรวมของยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และถายทอดแนวคิดตอได
2 ผูป ฏิบัติงานตระหนักรู และใหความสําคัญในการจัดทํากลยุทธ
3 มีแหลงขอมูลสารสนเทศประกอบการจัดทํากลยุทธ ที่สืบคนและอางอิงไดสะดวก

ลําดับ
ที่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)

1

ผูปฏิบัติงานสวนใหญขาดทักษะในการใชเทนโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหขอมูล จึงเปนขอจํากัดใน
การจัดทํากลยุทธ ตองอบรมเพิ่มพูนทักษะการใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล และวิเคราะหขอมูลที่จําเปน

ADLI
A

1
0% หรือ 5%
ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน

2
10%, 15%, 20%
หรือ 25%
แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปน
ระบบที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ

3
30%, 35%, 40% หรือ
45%
แสดงใหเห็นวามีแนว
ทางอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ
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4
50%, 55%, 60% หรือ
65%
แสดงใหเห็นวามีแนวทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ


5
70%, 75%, 80% หรือ
85%
แสดงใหเห็นวามีแนวทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ

6
90%, 95% หรือ 100%
แสดงใหเห็นวามีแนวทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขออยางสมบูรณ

61
ADLI
D


L


I

1
0% หรือ 5%

2
10%, 15%, 20%
หรือ 25%
การนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติเพียงอยูในขั้น
เริ่มตนในเกือบทุกสวน
หรือหนวยงาน ซึ่งเปน
อุปสรรคตอการบรรลุขอ
กําหนดพื้นฐานของ
หัวขอนั้น

3
30%, 35%, 40% หรือ
45%
มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
ถึงแมวาบางสวนหรือบาง
หนวย
งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน

ไมแสดงใหเห็นวามี
แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ
แนวคิดในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงจากการตั้ง
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด รับปญหามาเปน
ปญหา
แนวคิดในการปรับปรุง
แบบพื้น ๆ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปนระบบใน
การประเมินและปรับปรุง
กระบวนการที่สําคัญ

ไมแสดงใหเห็นวามี
ความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แตละ
สวนหรือหนวยงาน
ดําเนินการอยาง
เอกเทศ

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคลองกับความตองการ
พื้นฐานของสถาบัน ตามที่
ระบุไวในโครงรางองคกร
และเกณฑหมวดอื่น ๆ

ไมมีการนําแนว
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย


สรุปชวง
คะแนน

สรุป
คะแนน

มีแนวทางที่สอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน
กับสวนหรือหนวยงาน
อื่น โดยสวนใหญเกิด
จากการรวมกัน
แกปญหา

4
50%, 55%, 60% หรือ
65%
มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี
ถึงแมการปฏิบัติอาจ
แตกตางกันในบางสวนหรือ
บางหนวยงาน


มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง
และเริ่มมีการเรียนรูใน
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สําคัญ

แนวทางมีความสอดคลอง
กับความตองการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไวใน
โครงรางองคกรและเกณฑ
หมวดอื่น ๆ

5
70%, 75%, 80% หรือ
85%
มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อไปปฏิบัติเปน
อยางดีโดยไมมีความ
แตกตางของการปฏิบัติ
อยางมีนัยสําคัญ

6
90%, 95% หรือ 100%
มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
อยางสมบูรณโดยไมมี
จุดออนหรือความแตกตาง
ที่สําคัญระหวางสวนหรือ
หนวยงาน

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอยางเปนระบบ
โดยใชขอมูลจริง และมีการ
เรียนรูในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรม เปน
เครื่องมือสําคัญในการด
การ มีหลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาอันเปนผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห
และการเรียนรูระดับ
องคกร

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอยางเปนระบบ
โดยใชขอมูลจริง และมีการ
เรียนรูในระดับถาบันผาน
นวัตกรรม เปนเครื่องมือ
สําคัญที่ใชทั่วทั้งองคกรใน
การจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร อัน
เปนผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะหและแบงปน

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความตองการของสถาบัน
ตามที่ระบุไวในโครงราง
องคกรและเกณฑหมวดอื่น
ๆ

แนวทางมีบูรณาการอยาง
สมบูรณกับความตองการ
ของสถาบัน ตามที่ระบุไวใน
โครงรางองคกรและเกณฑ
หมวดอื่น ๆ

............ %

............ %



4

............%

............ %

............ %

60 %

2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
1. แผนกลยุทธที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร
2. การสื่อสารทําความเขาใจในรายละเอียด และความสําคัญของกลยุทธ
3. การสื่อสารใหผูปฏิบัติงานเห็นความสําคัญของตนเอง ในการเปนสวนสําคัญที่จะขับเคลื่อนองคกร
4. การใหความสําคัญกับทุกตําแหนงงาน
5. การพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือแนวปฏิบัติใหมๆ
ลําดับที่
1
2
3

จุดแข็ง (Strengths)
การมีสวนรวมในการจัดทํากลยุทธ ทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกเปนเจาของกลยุทธที่เกี่ยวของ
ผูนําระดับสูงมีโอกาสในการพบปะ สรางความเขาใจในแนวคิดการถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัติ
มีการประชุมกองประจําทุกเดือน เปนโอกาสในการ หารือกับหัวหนางาน เพื่อวางแผนนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
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ลําดับที่
1

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
การเคลื่อนตัวอยางรวดเร็วของกลยุทธ มักจะสรางความสับสน กังวลใจใหกับผูปฏิบัติงาน ตองปรับภาษา หรือ
ระดับการสื่อสารใหเปนรูปธรรม ตรงกับธรรมชาติของกลุมผูปฏิบัติงาน

1
0% หรือ 5%

A

ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
แสดงใหเห็นวามีแนว
อยางเปนระบบที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
ทางอยางเปนระบบและมี
หัวขอ
ประสิทธิผลที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ



D

ไมมีการนําแนว
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนด

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ

โดยรวมของหัวขอ

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ


การนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

บางสวนหรือบางหนวย

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

หรือหนวยงาน ซึ่งเปน

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน นัยสําคัญ

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางทีส่ ําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ
กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น



L


ไมแสดงใหเห็นวามี

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอยางเปนระบบใน

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหามาเปนแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ปญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สําคัญ

เรียนรูในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผานนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ

เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน

ของกระบวนการที่สําคัญ

อันเปนผลเนื่องมาจากการ

ชัดเจนของการพัฒนาและ

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ

นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร อันเปน

องคกร

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห
และแบงปน



I


ไมแสดงใหเห็นวามี

มีแนวทางที่สอดคลองไปใน

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ กับความตองการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หนวยงานอื่น โดยสวนใหญ

ระดับสถาบัน แตละ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา รางองคกรและเกณฑหมวด

สวนหรือหนวยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง แนวทางมีความสอดคลองกับ
สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง
อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอยาง

ความตองการของสถาบัน

ตองการของสถาบัน ตามที่ระบุไว

สมบูรณกับความตองการของ

ตามที่ระบุไวในโครงราง

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง

องคกรและเกณฑ

อื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดําเนินการอยางเอกเทศ





สรุป
ชวง

4
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1
0% หรือ 5%
คะแนน
สรุป
คะแนน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%

............%

............ %

............ %

55 %

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

............ %

............ %

หมวด 3 : การมุงเนนผูรับบริการ
3.1 ความผูกพันของผูรับบริการ
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับความผูกพันของผูรับบริการ
1. ขอมูลของผูรับบริการ เชนความตองการ ความคาดหวังที่มีตอการบริการขององคกร
2. การมีสวนรวมในการบริหารงาน เพื่อใหผูรับบริการรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร
3 แนวคิดการใหบริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อครองใจผูรับบริการ
4. ทักษะการเปนผูบริการมืออาชีพของผูปฏิบัติงาน
5. การรวบรวมสารสนเทศที่จําเปนในการใหบริการ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
ลําดับที่
จุดแข็ง (Strengths)
1
ผูปฏิบัติงานสวนใหญมีความเอื้ออาทรตอผูรับบริการ
2
ความพรอมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
สถานที่ทํางานมีเครื่องอํานวยความสะดวกสําหรับรับรองผูรับบริการ
ลําดับที่
1

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
คุณลักษณะของบุคลากรบางสวนไมเหมาะสมกับการทํางานสวนหนา ซึ่งอาจสรางความไมประทับใจใหกับ
ผูรับบริการได ตองเพิ่มพูลทักษะดานการใหบริการ หรือจัดสวนงานใหเหมาะสมโดยยึดผูรับบริการเปน
สําคัญ
1
0% หรือ 5%

A

ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
10%, 15%, 20%
หรือ 25%
แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปน
ระบบที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ

3
30%, 35%, 40%
หรือ 45%

5
70%, 75%, 80% หรือ
85%

6
90%, 95% หรือ 100%

แสดงใหเห็นวามีแนว

แสดงใหเห็นวามีแนวทาง

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

ทางอยางเปนระบบและ

อยางเปนระบบและมี

เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ เปนระบบและมีประสิทธิผลที่

มีประสิทธิผลที่

ประสิทธิผลที่ตอบสนองตอ ตอบสนองตอขอกําหนด

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม

ตอบสนองตอขอกําหนด

ขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ โดยรวมของหัวขอ

ของหัวขออยางสมบูรณ

พื้นฐานของหัวขอ



4
50%, 55%, 60% หรือ
65%
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1
0% หรือ 5%
D

2
10%, 15%, 20%
หรือ 25%

ไมมีการนําแนว
การนําแนวทางไป
ทางไปถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
ถายทอดเพื่อนําไป
เล็กนอย
ปฏิบัติเพียงอยูในขั้น

3
30%, 35%, 40%
หรือ 45%

4
50%, 55%, 60% หรือ
65%

5
70%, 75%, 80% หรือ
85%

มีการนําแนวทางไป

มีการนําแนวทางไปถายทอด มีการนําแนวทางไปถายทอด

ถายทอดเพื่อนําไป

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี เพื่อไปปฏิบัติเปนอยางดีโดย

ปฏิบัติ ถึงแมวาบางสวน

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตาง ไมมีความแตกตางของการ

เริ่มตนในเกือบทุกสวน

หรือบางหนวยงานเพิ่ง

กันในบางสวนหรือบาง

หรือหนวยงาน ซึ่งเปน

อยูในขั้นเริ่มตน

หนวยงาน

6
90%, 95% หรือ 100%
มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยาง
สมบูรณโดยไมมีจุดออนหรือ
ความแตกตางที่สําคัญ
ระหวางสวนหรือหนวยงาน

ปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญ

อุปสรรคตอการบรรลุ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอนั้น


L


ไมแสดงใหเห็นวามีแนวคิด แสดงใหเห็นวาเริ่ม

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ มีกระบวนการประเมินและ

ในการปรับปรุง มีการ

มีการเปลี่ยนแปลง

แนวทางอยางเปนระบบ

ปรับปรุงอยางเปนระบบ

ปรับปรุงเมื่อเกิดปญหา

จากการตั้งรับ

ใน

โดยใชขอมูลจริง และเริ่มมี ใชขอมูลจริง และมีการ

ใชขอมูลจริง และมีการเรียนรู

ปญหามาเปน

การประเมินและ

การเรียนรูในระดับสถาบัน เรียนรูในระดับสถาบันซึ่ง

ในระดับถาบันผานนวัตกรรม

ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมเพื่อ

เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชทั่วทั้ง

แนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ

ปรับปรุง
กระบวนการที่สําคัญ

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

รวมถึงนวัตกรรม เปน

ปรับปรุงประสิทธิภาพและ เครื่องมือสําคัญในการ

องคกรในการจัดการ มี

ประสิทธิผลของ

จัดการ มีหลักฐานชัดเจน

หลักฐานชัดเจนของการ

กระบวนการที่สําคัญ

ของการพัฒนาอันเปนผล

พัฒนาและนวัตกรรมทั่วทั้ง

เนื่องมาจากการวิเคราะห

องคกร อันเปนผลเนื่องมาจาก

และการเรียนรูระดับ

การวิเคราะหและแบงปน

องคกร


I


ไมแสดงใหเห็นวามีความ

มีแนวทางที่สอดคลอง

แนวทางเริ่มมีความ

แนวทางมีความสอดคลอง

แนวทางมีบูรณาการกับ

แนวทางมีบูรณาการอยาง

สอดคลองไปในแนวทาง

ไปในแนวทางเดียวกัน

สอดคลองกับความ

กับความตองการของ

ความตองการของสถาบัน

สมบูรณกับความตองการของ

เดียวกันในระดับสถาบัน

กับสวนหรือหนวยงาน

ตองการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามที่ระบุไวใน

ตามที่ระบุไวในโครงราง

สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง

แตละสวนหรือหนวยงาน

อื่น โดยสวนใหญเกิด

สถาบัน ตามที่ระบุไวใน

โครงรางองคกรและเกณฑ

องคกรและเกณฑหมวดอื่น

รางองคกรและเกณฑ

ดําเนินการอยางเอกเทศ

จากการรวมกัน

โครงรางองคกรและ

หมวดอื่น ๆ

ๆ

หมวดอื่น ๆ

แกปญหา

เกณฑหมวดอื่น ๆ




สรุป
ชวง
คะแนน

3

สรุป
คะแนน
............%

............ %

45 %
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3.2 เสียงของผูรับบริการ
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับเสียงของผูรับบริการ
1. เครื่องมือในการสํารวจขอคิดเห็นของผูรับบริการ
2. ชองทางสื่อสารที่หลากหลายสําหรับใหผูรับบริการสะทอนถึงคุณภาพการใหบริการ
3. ระบบการตอบรับขอเสนอแนะ ที่สรางความั่นใจใหผูรับบริการ วามีผูรับฟงปญหา หรือขอเสนอแนะ
4. ระบบการแกไขปญหา หรือสนองตอบขอเสนอแนะโดยพัฒนาการใหบริการในทันทีที่ไดรับขอมูล
ลําดับที่
จุดแข็ง (Strengths)
1
มีชองทางหลากหลาย และไดประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบถึงชองทางแจงขอคิดเห็นดังกลาว
2
ผูปฏิบัติงานมีความกระตือรือรน ที่จะพัฒนาการทํางานทันทีเมื่อไดรัยขอเสนอแนะทีเ่ ปนประโยชน
ลําดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1
ผูรับบริการหลายสวนยังไมเขาใจถึงมาตรฐานการใหบริการ และกระบวนงาน จึงความหวังไมตรงกับการ
ใหบริการจริง ตองแกไขโดยจัดทําคูมือการรับบริการในแตละกระบวนงานใหชัดเจน เปนรูปธรรมที่สุด

1
0% หรือ 5%

A

ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
แสดงใหเห็นวามีแนว
อยางเปนระบบที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
ทางอยางเปนระบบและมี
หัวขอ
ประสิทธิผลที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ



D

ไมมีการนําแนว
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนด

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ

โดยรวมของหัวขอ

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ


การนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

บางสวนหรือบางหนวย

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

หรือหนวยงาน ซึ่งเปน

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน นัยสําคัญ

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางที่สําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ
กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น



L


ไมแสดงใหเห็นวามี

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอยางเปนระบบใน

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหามาเปนแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ปญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สําคัญ

เรียนรูในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผานนวัตกรรม
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รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ

เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน
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1
0% หรือ 5%

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
ของกระบวนการที่สําคัญ

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

อันเปนผลเนื่องมาจากการ

ชัดเจนของการพัฒนาและ

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ

นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร อันเปน

องคกร

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห
และแบงปน



I


ไมแสดงใหเห็นวามี

มีแนวทางที่สอดคลองไปใน

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ กับความตองการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หนวยงานอื่น โดยสวนใหญ

ระดับสถาบัน แตละ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา รางองคกรและเกณฑหมวด

สวนหรือหนวยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง แนวทางมีความสอดคลองกับ
สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง
อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอยาง

ความตองการของสถาบัน

ตองการของสถาบัน ตามที่ระบุไว

สมบูรณกับความตองการของ

ตามที่ระบุไวในโครงราง

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง

องคกรและเกณฑ

อื่น ๆ

รางองคกรและเกณฑ

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดําเนินการอยางเอกเทศ





สรุป
ชวง
คะแนน
สรุป
คะแนน

4

............%

............ %

............ %

55 %

…………….%

............ %

หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับการวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร
1. ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ และตัวชี้วัดหลักของกองกลาง พ.ศ. 2553 (รายงานหมวด 7)
2. ขอมูลการบริหารจัดการงบประมาณ
3. ขอมูลการบริหารจัดการอัตรากําลัง
4. ขอมูลสภาพแวดลอม ที่เกี่ยวของ
5. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
ลําดับ
จุดแข็ง (Strengths)
ที่
1. มีการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศประกอบการวัด และวิเคราะหไวอยางเปนระบบ ใชงานไดสะดวก
2. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําผลมาเปนขอมูลดําเนินการได
3. มีการประชุมกองเปนประจําทุกเดือน ซึ่งสามารถใชเปนเวทีในการรวมคิด รวมวิเคราะห และปรับปรุงผล
การดําเนินงานได

ลําดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1.
ปจจัยภายนอกตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผน เชน งานเรงดวน กิจกรรมตามยุทธศาสตร
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การเผชิญเหตุ ที่ไมไดคาดการณลวงหนา เมื่อวัด วิเคราะหตามเกณฑแลวทําใหงานไมบรรลุเปาหมายตาม
แผน ตองแกไขโดย จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบกับแผนงานหลัก
1
0% หรือ 5%

A

ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
แสดงใหเห็นวามีแนว
อยางเปนระบบที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
ทางอยางเปนระบบและมี
หัวขอ
ประสิทธิผลที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ



D

ไมมีการนําแนว
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนด

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ

โดยรวมของหัวขอ

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ


การนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

บางสวนหรือบางหนวย

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

หรือหนวยงาน ซึ่งเปน

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน นัยสําคัญ

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางที่สําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ
กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น





L

ไมแสดงใหเห็นวามี

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอยางเปนระบบใน

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหามาเปนแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ปญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สําคัญ

เรียนรูในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผานนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ

เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน

ของกระบวนการที่สําคัญ

อันเปนผลเนื่องมาจากการ

ชัดเจนของการพัฒนาและ

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ

นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร อันเปน

องคกร

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห
และแบงปน



I


ไมแสดงใหเห็นวามี

มีแนวทางที่สอดคลองไปใน

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ กับความตองการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หนวยงานอื่น โดยสวนใหญ

ระดับสถาบัน แตละ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา รางองคกรและเกณฑหมวด

สวนหรือหนวยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง แนวทางมีความสอดคลองกับ
สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง
อื่น ๆ

สรุป
ชวง
คะแนน

แนวทางมีบูรณาการอยาง

ความตองการของสถาบัน

ตองการของสถาบัน ตามที่ระบุไว

สมบูรณกับความตองการของ

ตามที่ระบุไวในโครงราง

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง

องคกรและเกณฑ

อื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดําเนินการอยางเอกเทศ



แนวทางมีบูรณาการกับความ
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รางองคกรและเกณฑ
หมวดอื่น ๆ
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1
0% หรือ 5%
สรุป
คะแนน

............%

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%

............ %

45 %

............ %

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

……… %

……………%

4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการความรู
1. ประสิทธิภาพของหนวยงานบริการกลาง เชน ศูนยคอมพิวเตอร สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน
2. ความสามารถ และทักษะของผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และใชทรัพยากรรวมกัน
ลําดับที่
1
2
3
4

จุดแข็ง (Strengths)
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีประสิทธิภาพสูงทั้งตัวบุคคล ฮารดแวร และซอฟทแวร
โครงขายระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย
บุคลากรกองกลางมีความสามารถเขียนโปรแกรมประยุกตเพื่อใชในการทํางานไดเอง
มีการทํางานในลักษณะเครือขาย ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู และใชทรัพยากรดานสารสนเมศรวมกัน

ลําดับ
ที่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
ระบบสารสนเทศของแตละหนวยงานในมหาวิทยาลัย มีรูปแบบ (Format) ที่แตกตางกันหลายรูปแบบ
เปนขอจํากัดในการบูรณาการขอมูลระหวางกัน ตองแกไขโดยมหาวิทยาลัยพัฒนา หรือจัดหาซอฟทแวร
กลางที่เปน Format เดียวกันทั้วมหาวิทยาลัยในแตละกระบวนงาน และใหคณะ/หนวยงานใชรว มกัน

1
0% หรือ 5%
A

ไมมีแนวทางอยาง
เปนระบบใหเห็น
มีสารสนเทศเพียง
ผิวเผิน

2
3
10%, 15%, 20%
30%, 35%, 40% หรือ
หรือ 25%
45%
แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แสดงใหเห็นวามีแนว
แนวทางอยางเปนระบบ
ที่ตอบสนองตอ
ทางอยางเปนระบบและมี
ขอกําหนดพื้นฐานของ
ประสิทธิผลทีต่ อบสนองตอ
หัวขอ
ขอกําหนดพื้นฐานของ

4
50%, 55%, 60% หรือ
65%

5
70%, 75%, 80% หรือ
85%

6
90%, 95% หรือ 100%

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

เปนระบบและมีประสิทธิผลที่

เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม ตอบสนองตอขอกําหนด

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม

ของหัวขอ

ของหัวขออยางสมบูรณ

โดยรวมของหัวขอ

หัวขอ
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1
0% หรือ 5%
D

ไมมีการนําแนว
ทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติ
หรือมีเพียง
เล็กนอย

2
10%, 15%, 20%
หรือ 25%
การนําแนวทางไป

3
30%, 35%, 40% หรือ
45%
มีการนําแนวทางไป

4
50%, 55%, 60% หรือ
65%

5
70%, 75%, 80% หรือ
85%

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อ มีการนําแนวทางไปถายทอด

ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ

นําไปปฏิบัติเปนอยางดี ถึงแม

เพื่อไปปฏิบัติเปนอยางดีโดย

เพียงอยูในขั้นเริ่มตนใน

ถึงแมวาบางสวนหรือบาง

การปฏิบัติอาจแตกตางกันใน

ไมมีความแตกตางของการ

เกือบทุกสวนหรือ

หนวย

บางสวนหรือบางหนวยงาน

ปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญ

หนวยงาน ซึ่งเปน

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน

6
90%, 95% หรือ 100%
มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไม
มีจุดออนหรือความแตกตางที่
สําคัญระหวางสวนหรือ
หนวยงาน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ
กําหนดพื้นฐานของ
หัวขอนั้น


L


ไมแสดงใหเห็นวามี

แสดงใหเห็นวาเริ่มการ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการ

เปลี่ยนแปลงจากการ

แนวทางอยางเปนระบบ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ปรับปรุง มีการ

ตั้งรับปญหามาเปน

ในการประเมินและ

ขอมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู ใชขอมูลจริง และมีการ

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ปรับปรุงเมื่อเกิด

แนวคิดในการปรับปรุง

ปรับปรุงกระบวนการที่

ในระดับสถาบันซึ่งรวมถึง

เรียนรูใ นระดับสถาบันซึ่ง

ระดับถาบันผานนวัตกรรม เปน

ปญหา

แบบพื้นๆ

สําคัญ

นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

รวมถึงนวัตกรรม เปนเครื่อง เครื่องมือสําคัญที่ใชทั่วทั้งองคกร

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มือสําคัญในการจัดการ

ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน

ของกระบวนการที่สําคัญ

มีหลักฐานชัดเจนของการ

ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว

พัฒนาอันเปนผลเนื่อง

ทั้งองคกร อันเปนผลเนื่องมาจาก

มาจากการวิเคราะห และ

การวิเคราะหและแบงปน

การเรียนรูระดับองคกร


I

ไมแสดงใหเห็นวามี

มีแนวทางที่สอดคลอง

แนวทางเริ่มมีความ

แนวทางมีความสอดคลองกับ

แนวทางมีบูรณาการกับ

แนวทางมีบูรณาการอยาง

ความสอดคลองไป

ไปในแนวทางเดียวกัน

สอดคลองกับความตองการ ความตองการของสถาบัน

ความตองการของสถาบัน

สมบูรณกับความตองการของ

ในแนวทางเดียวกัน

กับสวนหรือหนวยงาน

พื้นฐานของสถาบัน ตามที่

ตามที่ระบุไวในโครงรางองคกร ตามที่ระบุไวในโครงราง

สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครงราง

ในระดับสถาบัน

อื่น โดยสวนใหญเกิด

ระบุไวในโครงรางองคกร

และเกณฑ

องคกรและเกณฑหมวดอื่น

องคกรและเกณฑ

แตละสวนหรือ

จากการรวมกัน

และเกณฑหมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ๆ

หมวดอื่น ๆ

หนวยงาน

แกปญหา

ดําเนินการอยาง
เอกเทศ





สรุป
คะแนน

4
50 %

............%

............ %

............ %

…………. %

หมวด 5 : การมุงเนนผูปฏิบัติงาน(Workforce Focus)
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5.1 การผูกใจผูปฏิบัติงาน (Workforce Engagement)
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับการผูกใจผูปฏิบัตงิ าน
1. การมอบหมายงานที่ตรงกับความรู ความสามารถ
2. การสงเสริมใหเพิ่มพูนความรูเพื่อพัฒนางาน
3. การไดรับรางวัล ยกยองชมเชย เมื่อปฏิบัติชอบ
4. การมองเห็นความเจริญกาวหนาในหนาทีก่ ารงาน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

จุดแข็ง (Strengths)
ผูนําระดับสูงมีความใกลชิด เปนกันเองกับผูปฏิบัติงานในทุกสวนงาน
บุคลากรกองกลางมีความผูกพันระหวางกันเหมือนพี่นอง มีความเอื้ออาทรตอกัน
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และผลการประเมินนําไปสูสิทธิประโยชน
มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร และผูปฏิบตั ิงานทุกระดับ เพื่อสรางความกาวหนาในวิชาชีพ

ลําดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1
ประเภทของบุคลากรที่หลากหลายอยูรวมกัน และไดรับสิทธิประโยชนที่แตกตางกัน ทําใหเกิดบรรยากาศ
ไมพึงประสงคในองคกร ตองแกโดยพยายามพัฒนาใหบุคลากรมีความกาวหนาขึ้นสูต ําแหนงที่มีสิทธิ
ประโยชนที่เทาเทียมกัน หรือหาระบบคาตอบแทนอื่นๆ ชดเชย หรือพยายามสรางความเขาใจ
1
0% หรือ 5%

A

ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
แสดงใหเห็นวามีแนว
อยางเปนระบบที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
ทางอยางเปนระบบและมี
หัวขอ
ประสิทธิผลที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ



D

ไมมีการนําแนว
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนด

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ

โดยรวมของหัวขอ

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ


การนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

บางสวนหรือบางหนวย

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

หรือหนวยงาน ซึ่งเปน

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน นัยสําคัญ

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางที่สําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ
กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น



L


ไมแสดงใหเห็นวามี

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอยางเปนระบบใน

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหามาเปนแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ปญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สําคัญ

เรียนรูในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผานนวัตกรรม
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รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ

เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน
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1
0% หรือ 5%

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
ของกระบวนการที่สําคัญ

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

อันเปนผลเนื่องมาจากการ

ชัดเจนของการพัฒนาและ

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ

นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร อันเปน

องคกร

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห
และแบงปน



I


ไมแสดงใหเห็นวามี

มีแนวทางที่สอดคลองไปใน

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ กับความตองการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หนวยงานอื่น โดยสวนใหญ

ระดับสถาบัน แตละ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา รางองคกรและเกณฑหมวด

สวนหรือหนวยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง แนวทางมีความสอดคลองกับ
สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง
อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอยาง

ความตองการของสถาบัน

ตองการของสถาบัน ตามที่ระบุไว

สมบูรณกับความตองการของ

ตามที่ระบุไวในโครงราง

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง

องคกรและเกณฑ

อื่น ๆ

รางองคกรและเกณฑ

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดําเนินการอยางเอกเทศ





สรุป
ชวง
คะแนน
สรุป
คะแนน

4
............%

............ %

............ %

50 %

………… %

............ %

5.2 สภาพแวดลอมในการทํางาน (Workforce Environment)
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
1. ระบบการรักษาความปลอดภัยในสํานักงาน
2. สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
3. กิจกรรมสงเสริมสุขอนามัย
ลําดับที่
1
2
3
4
5

จุดแข็ง (Strengths)
มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
มีระบบกลองวงจรปดครอบคลุมทั้งตัวอาคาร และทั้งพื้นที่มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมที่รมรื่น
มีกิจกรรมแอโรบิค และโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

ลําดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1.
การจัดแบงพื้นที่หนวยงานในอาคารสิริคุณากร ไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน และไมเอื้อตอการใหบริการ ตองแกไข
โดย ทําขอเสนอกรณีปญหาเพื่อขอความเห็นชอบจากผูบริหารในการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน
1

2

3
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4

5

6

72

0% หรือ 5%

A

ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
แสดงใหเห็นวามีแนว
อยางเปนระบบที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
ทางอยางเปนระบบและมี
หัวขอ
ประสิทธิผลที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ

70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

D

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนด

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ

โดยรวมของหัวขอ

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ


ไมมีการนําแนว
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย

90%, 95% หรือ
100%


การนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

บางสวนหรือบางหนวย

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

หรือหนวยงาน ซึ่งเปน

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน นัยสําคัญ

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางที่สําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ
กําหนดพืน้ ฐานของหัวขอนั้น



L


ไมแสดงใหเห็นวามี

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอยางเปนระบบใน

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหามาเปนแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ปญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สําคัญ

เรียนรูในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผานนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ

เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน

ของกระบวนการที่สําคัญ

อันเปนผลเนื่องมาจากการ

ชัดเจนของการพัฒนาและ

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ

นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร อันเปน

องคกร

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห
และแบงปน



I


ไมแสดงใหเห็นวามี

มีแนวทางที่สอดคลองไปใน

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ กับความตองการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หนวยงานอื่น โดยสวนใหญ

ระดับสถาบัน แตละ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา รางองคกรและเกณฑหมวด

สวนหรือหนวยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง แนวทางมีความสอดคลองกับ
สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง
อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอยาง

ความตองการของสถาบัน

ตองการของสถาบัน ตามที่ระบุไว

สมบูรณกับความตองการของ

ตามที่ระบุไวในโครงราง

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง

องคกรและเกณฑ

อื่น ๆ

รางองคกรและเกณฑ

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดําเนินการอยางเอกเทศ



สรุป
ชวง
คะแนน
สรุป
คะแนน
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หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ(Process Management)
6.1 การออกแบบระบบงาน
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับการออกแบบระบบงาน
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1.
2.
3.
4.

ผลการประเมินจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากร
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ

ลําดับที่
1
2.
3.
4.

จุดแข็ง (Strengths)
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอการรวมคิด รวมออกแบบ ระบบการทํางาน
มีขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชน และเชื่อถือได สําหรับประกอบการออกแบบระบบงาน
มหาวิทยาลัยมีผูเชี่ยงชาญในการออกแบบระบบงาน ที่สามารถใหคําปรึกษาได
หนวยงานระดับกองมีความพรอมที่จะขับเคลื่อนกระบวนงานสนับสนุนระหวางกัน

ลําดับที่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
สมรรถนะของบุคลากรยังไมสอดคลองกับบางกระบวนงาน ซึ่งเปนขอจํากัดสําคัญในการขับเคลื่อนงาน
ตามที่ไดออกแบบระบบไว ตองแกไขโดยพัฒนาทักษะบุคลากร หรือทบทวนรูปแบบกระบวนงานใหม

1
0% หรือ 5%

A

ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
แสดงใหเห็นวามีแนว
อยางเปนระบบที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
ทางอยางเปนระบบและมี
หัวขอ
ประสิทธิผลที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ



D

ไมมีการนําแนว
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนด

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ

โดยรวมของหัวขอ

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ


การนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

บางสวนหรือบางหนวย

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน แตกตางของการปฏิบตั ิอยางมี

หรือหนวยงาน ซึ่งเปน

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน นัยสําคัญ

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางที่สําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ
กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น



L


ไมแสดงใหเห็นวามี

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอยางเปนระบบใน

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหามาเปนแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ปญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สําคัญ

เรียนรูในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผานนวัตกรรม
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รวมถึงนวัตกรรมเพือ่ ปรับปรุง เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ

เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน

ของกระบวนการที่สําคัญ

อันเปนผลเนื่องมาจากการ

ชัดเจนของการพัฒนาและ

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ

นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร อันเปน

องคกร

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห

74

1
0% หรือ 5%

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%
และแบงปน



I


ไมแสดงใหเห็นวามี

มีแนวทางที่สอดคลองไปใน

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ กับความตองการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หนวยงานอื่น โดยสวนใหญ

ระดับสถาบัน แตละ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา รางองคกรและเกณฑหมวด

สวนหรือหนวยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง แนวทางมีความสอดคลองกับ
สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง
อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอยาง

ความตองการของสถาบัน

ตองการของสถาบัน ตามที่ระบุไว

สมบูรณกับความตองการของ

ตามที่ระบุไวในโครงราง

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง

องคกรและเกณฑ

อื่น ๆ

รางองคกรและเกณฑ

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดําเนินการอยางเอกเทศ





สรุป
ชวง
คะแนน
สรุป
คะแนน

4

............%

............ %

............ %

50 %

…………….%
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6.2 กระบวนการทํางาน
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับกระบวนการทํางาน
1. การจัดทําเอกสารมอบหมายงานรวมกันระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน
2. การมอบหมายงานเปนรายบุคคลโดยกําหนดมาตรฐานงานที่ชัดเจน วัดผลไดอยางเปนรูปธรรม
3. ฟงเสียงผูรับบริการ ประกอบการออกแบบกระบวนการทํางาน
ลําดับ
จุดแข็ง (Strengths)
ที่
1
มีขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อถือได สําหรับประกอบการตัดสินใจ
2
มีการสํารวจ และรับฟงขอคิดเห็นจากผูรับบริการ เพื่อเปนขอมูลสําคัญในการออกแบบกระบวนงาน
3
เปนการทํางานแบบมีสวนรวม ผูเกี่ยวของทุกฝายจึงมีความรูสึกเปนเจาของกระบวนงานรวมกัน
ลําดับ
ที่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)

1

ยังขาดการรวมออกแบบกระบวนงานระหวางกอง ซึ่งจะเปนประโยชนในการบูรณาการกระบวนงาน
รวมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน และสามารถลดทอนบางกระบวนงานที่ซอนทับกันได ตอง
ผลักดันในระดับสํานักงานอธิการบดี เพื่อใหเกิดภาพความรวมมือนี้ขึ้น

1
0% หรือ 5%

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
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5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

75

1
0% หรือ 5%

A

ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
แสดงใหเห็นวามีแนว
อยางเปนระบบที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
ทางอยางเปนระบบและมี
หัวขอ
ประสิทธิผลที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

D

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนด

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ

โดยรวมของหัวขอ


ไมมีการนําแนว
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ


การนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอด

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

บางสวนหรือบางหนวย

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

หรือหนวยงาน ซึ่งเปน

งานเพิ่งอยูในขั้นเริม่ ตน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน นัยสําคัญ

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางที่สําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ
กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น



L


ไมแสดงใหเห็นวามี

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอยางเปนระบบใน

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหามาเปนแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ปญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สําคัญ

เรียนรูในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผานนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ

เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน

ของกระบวนการที่สําคัญ

อันเปนผลเนื่องมาจากการ

ชัดเจนของการพัฒนาและ

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ

นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร อันเปน

องคกร

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห
และแบงปน



I


ไมแสดงใหเห็นวามี

มีแนวทางที่สอดคลองไปใน

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ กับความตองการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หนวยงานอื่น โดยสวนใหญ

ระดับสถาบัน แตละ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา รางองคกรและเกณฑหมวด

สวนหรือหนวยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง แนวทางมีความสอดคลองกับ
สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง
อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอยาง

ความตองการของสถาบัน

ตองการของสถาบัน ตามที่ระบุไว

สมบูรณกับความตองการของ

ตามที่ระบุไวในโครงราง

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง

องคกรและเกณฑ

อื่น ๆ

รางองคกรและเกณฑ

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดําเนินการอยางเอกเทศ





สรุป
ชวง
คะแนน
สรุป
คะแนน

4
............%

............ %

............ %

Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2553 : KKU

50 %
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หมวด 7 : ผลลัพธ
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรู/ สรางคุณคาของผูรับบริการ
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับผลลัพธดานการเรียนรู
ความเห็นจากผูรับบริการ ที่มีตอการใหบริการ
ลําดับที่
จุดแข็ง (Strengths)
1
บุคลากรมีความรู ความสามารถ และทักษะในการใหบริการ
2
มีฐานขอมูลที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ลําดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1
บุคลากรบางสวนยังขาดทักษะในการสื่อสาร และการใหบริการ ตองแกไขโดยหาโอกาสพัฒนาทักษะให
บุคลากร
1
0% หรือ 5%

Le

ไมมีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน
และ/ หรือมีผลลัพธที่
ไมดีในเรื่องที่รายงานไว

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริ่มมีระดับผล
การดําเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

มีการรายงานถึงระดับผลการ

มีการรายงานถึงระดับผลการ

Le มีการรายงานผลการดําเนินการที่ มีการรายงานผลการดําเนินการที่

ดําเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ดําเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่ ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอ ดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอ

สําคัญตอสถาบัน ตามที่ระบุ

มีความสําคัญตอสถาบัน ตามที่ ขอกําหนดของหัวขอเปน

ขอกําหนดของหัวขอเปน

ไวในขอกําหนดของหัวขอ

ระบุไวในขอกําหนด

สวนใหญ

สวนใหญ

ของหัวขอ



T

ไมมีการรายงานขอมูล
มีการรายงานแนวโนมของ
ที่แสดงแนวโนม หรือมี
ขอมูลที่แสดงแนวโนม ขอมูลบางเรื่อง บางเรื่อง
ในทางลบ
แสดงแนวโนมในทางลบ

มีการรายงานแนวโนมของ
ขอมูลบางเรื่อง และขอมูล
สวนใหญที่แสดงนั้นมี
แนวโนมที่ดี

ไมมีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ



C



แสดงถึงแนวโนมที่ดีอยาง
ชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ที่มี
ความสําคัญตอการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน

สามารถรักษาแนวโนมที่ดีไวได
อยางตอเนื่องในเรื่องสําคัญทุก
ตอเนื่องในเรื่องสําคัญที่จะบรรลุพันธ เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน
กิจของสถาบันไวไดเปน
สวนใหญ
สามารถรักษาแนวโนมที่ดีอยาง


แทบไมมี หรือไมมีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

ผลการดําเนินการในปจจุบัน

มีการเปรียบเทียบแนวโนมและ

แสดงถึงความเปนผูนําในวง

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ระดับผลการดําเนินการในปจจุบัน

การศึกษาและเปนระดับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

เปนจํานวนมากหรือสวนมากกับ

เทียบเคียงใหสถาบันอื่นใน

ระดับเทียบเคียง

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ

หลายเรื่อง

เทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึงความ
เปนผูนําในเรื่องตาง ๆ และมี
ผลการดําเนินการที่ดีมาก



I


ไมมีการรายงานผลลัพธ
ในเรื่องที่มีความสําคัญ

มีการรายงานผลลัพธเพียง
บางเรื่องที่มีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน

มีการรายงานผลลัพธใน
มีการรายงานผลการ
หลายเรื่องที่มีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน ดําเนินการของสถาบันใน
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มีการรายงานผลการดําเนินการ

มีการรายงานผลการดําเนินการ

ของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญ

ของสถาบันในขอกําหนดที่
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1
0% หรือ 5%

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%
เปนสวนใหญ เกี่ยวกับผูเ รียน ผูมี

6
90%, 95% หรือ
100%

ตอการบรรลุพันธกิจ

ขอกําหนดที่สําคัญเปนสวน

สําคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับ

ของสถาบัน

ใหญ เกี่ยวกับผูเรียน ผูมีสวน สวนไดสวนเสีย ตลาดกระบวน

ผูเรียน ผูมี สวนไดสวนเสีย

ไดสวนเสีย ตลาด และ

การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ

ตลาด กระบวนการ และแผน

กระบวนการ

คาดการณผลการดําเนินงานใน

ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ

อนาคตในบางเรื่องดวย

คาดการณผลการดําเนินงานใน
อนาคต





สรุป
ชวง
คะแนน
สรุป
คะแนน

4
............%

............ %

............ %

55 %

………….%

............ %

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนผูรับบริการ
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา
1. กระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ
2. การติดตาม ทบทวน และปรับปรุงการใหบริการ

ลําดับที่
จุดแข็ง (Strengths)
1
ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการโดยมุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญ
ลําดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1
ในบางกระบวนงาน ยังมีขอมูลพื้นฐานของผูรับบริการไมเพียงพอ ทําใหเกิดขอจํากัดในการพัฒนา
กระบวนการใหบริการ ตองพัฒนาโดยเรงจัดทําขอมูลที่จําเปนของผูรับบริการ เชน ความคาดหวัง ความ
ตองการที่เปนลักษณะพิเศษของผูรับบริการ
1
0% หรือ 5%

Le

ไมมีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน
และ/ หรือมีผลลัพธที่
ไมดีในเรื่องที่รายงานไว

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริม่ มีระดับผล
การดําเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

มีการรายงานถึงระดับผลการ

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ดําเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ดําเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่ ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอ ดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอ

สําคัญตอสถาบัน ตามที่ระบุ

มีความสําคัญตอสถาบัน ตามที่ ขอกําหนดของหัวขอเปน

ขอกําหนดของหัวขอเปน

ไวในขอกําหนดของหัวขอ

ระบุไวในขอกําหนด

สวนใหญ

ของหัวขอ
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Le มีการรายงานผลการดําเนินการที่ มีการรายงานผลการดําเนินการที่

สวนใหญ
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1
0% หรือ 5%

T

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%

ไมมีการรายงานขอมูล
มีการรายงานแนวโนมของ
ที่แสดงแนวโนม หรือมี
ขอมูลที่แสดงแนวโนม ขอมูลบางเรื่อง บางเรื่อง
ในทางลบ
แสดงแนวโนมในทางลบ

มีการรายงานแนวโนมของ
ขอมูลบางเรื่อง และขอมูล
สวนใหญที่แสดงนั้นมี
แนวโนมที่ดี

ไมมีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

แสดงถึงแนวโนมที่ดีอยาง
ชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ที่มี
ความสําคัญตอการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน

6
90%, 95% หรือ
100%

สามารถรักษาแนวโนมที่ดีไวได
อยางตอเนื่องในเรื่องสําคัญทุก
ตอเนื่องในเรื่องสําคัญที่จะบรรลุพันธ เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน
กิจของสถาบันไวไดเปน
สวนใหญ
สามารถรักษาแนวโนมที่ดีอยาง





C

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แทบไมมี หรือไมมีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

ผลการดําเนินการในปจจุบัน

มีการเปรียบเทียบแนวโนมและ

แสดงถึงความเปนผูนําในวง

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ระดับผลการดําเนินการในปจจุบัน

การศึกษาและเปนระดับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

เปนจํานวนมากหรือสวนมากกับ

เทียบเคียงใหสถาบันอื่นใน

ระดับเทียบเคียง

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ

หลายเรื่อง

เทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึงความ
เปนผูนําในเรื่องตาง ๆ และมี
ผลการดําเนินการที่ดีมาก



I


ไมมีการรายงานผลลัพธ
ในเรื่องที่มีความสําคัญ

มีการรายงานผลลัพธเพียง
บางเรื่องที่มีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน

มีการรายงานผลลัพธใน
มีการรายงานผลการ
หลายเรื่องที่มีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน ดําเนินการของสถาบันใน

มีการรายงานผลการดําเนินการ

มีการรายงานผลการดําเนินการ

ของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญ

ของสถาบันในขอกําหนดที่

เปนสวนใหญ เกี่ยวกับผูเรียน ผูมี

สําคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับ

ตอการบรรลุพนั ธกิจ

ขอกําหนดที่สําคัญเปนสวน

ของสถาบัน

ใหญ เกี่ยวกับผูเรียน ผูมีสวน สวนไดสวนเสีย ตลาดกระบวน

ผูเรียน ผูมี สวนไดสวนเสีย

ไดสวนเสีย ตลาด และ

การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ

ตลาด กระบวนการ และแผน

กระบวนการ

คาดการณผลการดําเนินงานใน

ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ

อนาคตในบางเรื่องดวย

คาดการณผลการดําเนินงานใน
อนาคต





สรุป
ชวง
คะแนน
สรุป
คะแนน

4

............%

............ %

............ %

50 %

…………… %

7.3 ผลลัพธการดําเนินการดานงบประมาณ การเงิน และตลาด
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับผลลัพธการดําเนินการดานงบประมาณ การเงิน และตลาด
1. แผนขอรับการจัดสรรงบประมาณ
2. การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน
3. การดําเนินงานภายใตกฏ ระเบียบโดยเครงครัด
ลําดับที่
จุดแข็ง (Strengths)
1
มีระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ ตามตัวชี้วัดที่ชัดเจน
2
มีระบบการเฝาระวัง ตรวจสอบ ติดตามการใชจาบงบประมาณใหเปนไปตามแผน
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1
0% หรือ 5%

Le

ไมมีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน
และ/ หรือมีผลลัพธที่
ไมดีในเรื่องที่รายงานไว

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริ่มมีระดับผล
การดําเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

มีการรายงานถึงระดับผลการ

มีการรายงานถึงระดับผลการ

Le มีการรายงานผลการดําเนินการที่ มีการรายงานผลการดําเนินการที่

ดําเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ดําเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่ ดีถึงดีเลิศในเรือ่ งที่มีความสําคัญตอ ดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอ

สําคัญตอสถาบัน ตามที่ระบุ

มีความสําคัญตอสถาบัน ตามที่ ขอกําหนดของหัวขอเปน

ขอกําหนดของหัวขอเปน

ไวในขอกําหนดของหัวขอ

ระบุไวในขอกําหนด

สวนใหญ

สวนใหญ

ของหัวขอ



T

ไมมีการรายงานขอมูล
มีการรายงานแนวโนมของ
ที่แสดงแนวโนม หรือมี
ขอมูลที่แสดงแนวโนม ขอมูลบางเรื่อง บางเรื่อง
ในทางลบ
แสดงแนวโนมในทางลบ

มีการรายงานแนวโนมของ
ขอมูลบางเรื่อง และขอมูล
สวนใหญที่แสดงนั้นมี
แนวโนมที่ดี

ไมมีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ



แสดงถึงแนวโนมที่ดีอยาง
ชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ที่มี
ความสําคัญตอการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน



C

สามารถรักษาแนวโนมที่ดีไวได
อยางตอเนื่องในเรื่องสําคัญทุก
ตอเนื่องในเรื่องสําคัญที่จะบรรลุพันธ เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน
กิจของสถาบันไวไดเปน
สวนใหญ
สามารถรักษาแนวโนมที่ดีอยาง


แทบไมมี หรือไมมีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

ผลการดําเนินการในปจจุบัน

มีการเปรียบเทียบแนวโนมและ

แสดงถึงความเปนผูนําในวง

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ระดับผลการดําเนินการในปจจุบัน

การศึกษาและเปนระดับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

เปนจํานวนมากหรือสวนมากกับ

เทียบเคียงใหสถาบันอื่นใน

ระดับเทียบเคียง

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ

หลายเรื่อง

เทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึงความ
เปนผูนําในเรื่องตาง ๆ และมี
ผลการดําเนินการที่ดีมาก



I


ไมมีการรายงานผลลัพธ
ในเรื่องที่มีความสําคัญ

มีการรายงานผลลัพธเพียง
บางเรื่องที่มีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน

มีการรายงานผลลัพธใน
มีการรายงานผลการ
หลายเรื่องที่มีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน ดําเนินการของสถาบันใน

มีการรายงานผลการดําเนินการ

มีการรายงานผลการดําเนินการ

ของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญ

ของสถาบันในขอกําหนดที่

เปนสวนใหญ เกี่ยวกับผูเรียน ผูมี

สําคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับ

ตอการบรรลุพันธกิจ

ขอกําหนดที่สําคัญเปนสวน

ของสถาบัน

ใหญ เกี่ยวกับผูเรียน ผูมีสวน สวนไดสวนเสีย ตลาดกระบวน

ผูเรียน ผูมี สวนไดสวนเสีย

ไดสวนเสีย ตลาด และ

การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ

ตลาด กระบวนการ และแผน

กระบวนการ

คาดการณผลการดําเนินงานใน

ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ

อนาคตในบางเรื่องดวย

คาดการณผลการดําเนินงานใน
อนาคต





สรุป
ชวง
คะแนน
สรุป
คะแนน

4

............%

............ %

............ %

50%

7.4 ผลลัพธดานการมุงเนนผูป ฏิบัติงาน
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน
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…………… %

............ %
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1. การมอบหมายงานที่ตรงกับความสนใจ และความสามารถ
2. การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงาน
3. สภาพแวดลอมในการทํางาน
4. การประเมินความผาสุกของบุคลากร
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

จุดแข็ง (Strengths)
บุคลากรมีทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
บุคลากรมีความรัก และรูสึกเปนเจาขององคกร
บุคลากรมีความเชื่อมั่น กลาแสดงความคิดเห็น

ลําดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1
บุคลากรสายลูกจางชั่วคราว มีระดับขวัญกําลังใจต่ํา ตองแกไขโดยสงเสริมใหพัฒนาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
หรือชดเชยดวยสวัสดิการดานอื่น
1
0% หรือ 5%

Le

ไมมีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน
และ/ หรือมีผลลัพธที่
ไมดีในเรื่องที่รายงานไว

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริ่มมีระดับผล
การดําเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

มีการรายงานถึงระดับผลการ

มีการรายงานถึงระดับผลการ

Le มีการรายงานผลการดําเนินการที่ มีการรายงานผลการดําเนินการที่

ดําเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ดําเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่ ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอ ดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอ

สําคัญตอสถาบัน ตามที่ระบุ

มีความสําคัญตอสถาบัน ตามที่ ขอกําหนดของหัวขอเปน

ขอกําหนดของหัวขอเปน

ไวในขอกําหนดของหัวขอ

ระบุไวในขอกําหนด

สวนใหญ

สวนใหญ

ของหัวขอ



T

ไมมีการรายงานขอมูล
มีการรายงานแนวโนมของ
ที่แสดงแนวโนม หรือมี
ขอมูลที่แสดงแนวโนม ขอมูลบางเรื่อง บางเรื่อง
ในทางลบ
แสดงแนวโนมในทางลบ

มีการรายงานแนวโนมของ
ขอมูลบางเรื่อง และขอมูล
สวนใหญที่แสดงนั้นมี
แนวโนมที่ดี

ไมมีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ



C



แสดงถึงแนวโนมที่ดีอยาง
ชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ที่มี
ความสําคัญตอการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน

สามารถรักษาแนวโนมที่ดีไวได
อยางตอเนื่องในเรื่องสําคัญทุก
ตอเนื่องในเรื่องสําคัญที่จะบรรลุพันธ เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน
กิจของสถาบันไวไดเปน
สวนใหญ
สามารถรักษาแนวโนมที่ดีอยาง


แทบไมมี หรือไมมีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

ผลการดําเนินการในปจจุบัน

มีการเปรียบเทียบแนวโนมและ

แสดงถึงความเปนผูนําในวง

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ระดับผลการดําเนินการในปจจุบัน

การศึกษาและเปนระดับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

เปนจํานวนมากหรือสวนมากกับ

เทียบเคียงใหสถาบันอื่นใน

ระดับเทียบเคียง

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ

หลายเรื่อง

เทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึงความ
เปนผูนําในเรื่องตาง ๆ และมี
ผลการดําเนินการที่ดีมาก



I


ไมมีการรายงานผลลัพธ

มีการรายงานผลลัพธเพียง
บางเรื่องที่มีความสําคัญตอ

มีการรายงานผลลัพธใน
มีการรายงานผลการ
หลายเรื่องที่มีความสําคัญตอ
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มีการรายงานผลการดําเนินการ

มีการรายงานผลการดําเนินการ

81

1
0% หรือ 5%
ในเรื่องที่มีความสําคัญ

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน

การบรรลุพันธกิจของสถาบัน

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

ดําเนินการของสถาบันใน

ของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญ

ของสถาบันในขอกําหนดที่

ตอการบรรลุพันธกิจ

ขอกําหนดที่สําคัญเปนสวน

เปนสวนใหญ เกี่ยวกับผูเรียน ผูมี

สําคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับ

ของสถาบัน

ใหญ เกี่ยวกับผูเรียน ผูมีสวน สวนไดสวนเสีย ตลาดกระบวน

ผูเรียน ผูมี สวนไดสวนเสีย

ไดสวนเสีย ตลาด และ

การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ

ตลาด กระบวนการ และแผน

กระบวนการ

คาดการณผลการดําเนินงานใน

ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ

อนาคตในบางเรื่องดวย

คาดการณผลการดําเนินงานใน
อนาคต





สรุป
ชวง
คะแนน
สรุป
คะแนน
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7.5 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ
1. ออกแบบกระบวนงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ
2. ระบบการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ระบบธรรมาภิบาลในกระบวนการทํางาน
ลําดับที่
จุดแข็ง (Strengths)
1
กองกลางมีแผนกลยุทธที่สนองตอบยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และมีเกณฑการวัด และประเมินผล
ที่ชัดเจน
1
0% หรือ
5%

Le

ไมมีการรายงาน
ผลการดําเนินการ
ของสถาบัน และ/
หรือมีผลลัพธที่ไม
ดีในเรื่องที่
รายงานไว

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริ่มมีระดับผล
การดําเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

มีการรายงานถึงระดับผลการ

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ดําเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ดําเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่ ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอ ดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอ

สําคัญตอสถาบัน ตามที่ระบุ

มีความสําคัญตอสถาบัน ตามที่ ขอกําหนดของหัวขอเปน

ขอกําหนดของหัวขอเปน

ไวในขอกําหนดของหัวขอ

ระบุไวในขอกําหนด

สวนใหญ

ของหัวขอ
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Le มีการรายงานผลการดําเนินการที่ มีการรายงานผลการดําเนินการที่

สวนใหญ

82

1
0% หรือ
5%
ไมมีการรายงาน
ขอมูลที่แสดง
แนวโนม หรือมี
ขอมูลที่แสดง
แนวโนมในทาง
ลบ

T

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
มีการรายงานแนวโนมของ
ขอมูลบางเรื่อง บางเรื่อง
แสดงแนวโนมในทางลบ

มีการรายงานแนวโนมของ
ขอมูลบางเรื่อง และขอมูล
สวนใหญที่แสดงนั้นมี
แนวโนมที่ดี

แสดงถึงแนวโนมที่ดีอยาง
ชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ที่มี
ความสําคัญตอการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

สามารถรักษาแนวโนมที่ดีไวได
อยางตอเนื่องในเรื่องสําคัญทุก
ตอเนื่องในเรื่องสําคัญที่จะบรรลุพันธ เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน
กิจของสถาบันไวไดเปน
สามารถรักษาแนวโนมที่ดีอยาง

สวนใหญ




ไมมีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

C

แทบไมมี หรือไมมีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

ผลการดําเนินการในปจจุบัน

มีการเปรียบเทียบแนวโนมและ

แสดงถึงความเปนผูนําในวง

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ระดับผลการดําเนินการในปจจุบัน

การศึกษาและเปนระดับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

เปนจํานวนมากหรือสวนมากกับ

เทียบเคียงใหสถาบันอื่นใน

ระดับเทียบเคียง

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ

หลายเรื่อง

เทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึงความ
เปนผูนําในเรื่องตาง ๆ และมี
ผลการดําเนินการที่ดีมาก





I

ไมมีการรายงาน
ผลลัพธในเรื่องที่มี

มีการรายงานผลลัพธเพียง
บางเรื่องที่มีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน

มีการรายงานผลลัพธใน
มีการรายงานผลการ
หลายเรื่องที่มีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน ดําเนินการของสถาบันใน

มีการรายงานผลการดําเนินการ

มีการรายงานผลการดําเนินการ

ของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญ

ของสถาบันในขอกําหนดที่

เปนสวนใหญ เกี่ยวกับผูเรียน ผูมี

สําคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับ

ความสําคัญตอ

ขอกําหนดที่สําคัญเปนสวน

การบรรลุพันธกิจ

ใหญ เกี่ยวกับผูเรียน ผูมีสวน สวนไดสวนเสีย ตลาดกระบวน

ผูเรียน ผูมี สวนไดสวนเสีย

ของสถาบัน

ไดสวนเสีย ตลาด และ

การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ

ตลาด กระบวนการ และแผน

กระบวนการ

คาดการณผลการดําเนินงานใน

ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ

อนาคตในบางเรื่องดวย

คาดการณผลการดําเนินงานใน
อนาคต





สรุปชวง
คะแนน
สรุปคะแนน

4
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7.6 ผลลัพธดานภาวะผูนํา
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับผลลัพธดานภาวะผูนํา
1. การมองภาพองครวมของมหาวิทยาลัย ของผูนํา
2. การเปนแบบอยางที่ดีในการครองคน ครองคน และครองงาน
ลําดับที่
1
2
ลําดับที่

จุดแข็ง (Strengths)
ผูนํามีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน แสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนาองคกรอยูเสมอ
ผูนํามีเครือขายความรวมมือหลากหลายระดับที่เอื้อตอการพัฒนองคกร
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
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............ %

83

1

Le



T

ผูนํายังตองการการเพิ่มพูนทักษะในการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง และการวางแผนงบประมาณ

1
0% หรือ 5%

2
10%, 15%,
20% หรือ
25%

3
30%, 35%,
40% หรือ 45%

4
50%, 55%, 60%
หรือ 65%

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

ไมมีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน
และ/ หรือมีผลลัพธที่
ไมดีในเรื่องที่รายงานไว

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของ
สถาบันเพียงบางเรื่อง
และเริ่มมีระดับผล
การดําเนินการที่ดีใน
บางเรื่อง

มีการรายงานถึงระดับผล
การดําเนินการที่ดีในบาง
เรื่องที่สําคัญตอสถาบัน
ตามที่ระบุไวในขอกําหนด
ของหัวขอ

มีการรายงานถึงระดับผลการ
ดําเนินการที่ดีในเกือบทุกเรือ่ งที่มี
ความสําคัญตอสถาบัน ตามที่ระบุ
ไวในขอกําหนด
ของหัวขอ

Le มีการรายงานผลการ
ดําเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่
มีความสําคัญตอขอกําหนดของ
หัวขอเปน
สวนใหญ

มีการรายงานผลการดําเนินการ
ที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญ
ตอขอกําหนดของหัวขอเปน
สวนใหญ

ไมมีการรายงานขอมูลที่
แสดงแนวโนม หรือมี
ขอมูลที่แสดงแนวโนม
ในทางลบ

มีการรายงานแนวโนม
ของขอมูลบางเรื่อง
บางเรื่องแสดงแนวโนม
ในทางลบ

มีการรายงานแนวโนมของ
ขอมูลบางเรื่อง และขอมูล
สวนใหญที่แสดงนั้นมี
แนวโนมที่ดี

แสดงถึงแนวโนมที่ดีอยางชัดเจน สามารถรักษาแนวโนมที่ดีอยาง
ในเรื่องตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอ ตอเนื่องในเรือ่ งสําคัญที่จะบรรลุ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของสถาบันไวไดเปน
สวนใหญ

ไมมีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

แทบไมมี หรือไมมี
การรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

ผลการดําเนินการในปจจุบันใน
บางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือระดับ
เทียบเคียง





สามารถรักษาแนวโนมที่ดีไว
ไดอยางตอเนื่องในเรื่อง
สําคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธ
กิจของสถาบัน



C



มีการเปรียบเทียบแนวโนม
และระดับผลการ
ดําเนินการในปจจุบัน
เปนจํานวนมากหรือสวนมาก
กับตัวเปรียบเทียบ
และ/หรือระดับ
เทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึง
ความเปนผูนําในเรื่อง
ตาง ๆ และมี
ผลการดําเนินการที่ดีมาก

แสดงถึงความเปนผูนําในวง
การศึกษาและเปนระดับ
เทียบเคียงใหสถาบันอื่นใน
หลายเรื่อง

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันใน
ขอกําหนดที่สําคัญเปนสวน
ใหญ เกี่ยวกับผูเรียน ผูมีสวน
ไดสวนเสีย ตลาดกระบวน
การและแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งการคาดการณผลการ
ดําเนินงานในอนาคตในบาง
เรื่องดวย

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันใน
ขอกําหนดที่สําคัญทั้งหมด ที่
เกี่ยวกับผูเรียน ผูมี สวนได
สวนเสีย ตลาด กระบวนการ
และแผน
ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวม
การคาดการณผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
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………. %


ไมมีการรายงานผลลัพธ
ในเรื่องที่มีความสําคัญ
ตอการบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน

I

มีการรายงานผลลัพธ
เพียงบางเรื่องที่มี
ความสําคัญตอการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน

มีการรายงานผลลัพธใน
หลายเรื่องที่มีความสําคัญ
ตอการบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน

มีการรายงานผลการดําเนินการ
ของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญ
เปนสวนใหญ เกี่ยวกับผูเรียน ผู
มีสวนไดสวนเสีย ตลาด และ
กระบวนการ





สรุปชวง
คะแนน
สรุป
คะแนน
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ผลรวมคะแนน
หัวขอ
หมวด 1
1.1
1.2
หมวด 2
2.1
2.2
หมวด 3
3.1
3.2
หมวด 4
4.1
4.2
หมวด 5
5.1
5.2
หมวด 6
6.1
6.2
หมวด 7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
คะแนนรวม
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คะแนนประเมินตนเอง(%)
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55
60
55
45
55
45
50
50
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50
50
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50
50
50
50
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