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คํานํา 

 รายงานการประเมินตนเอง กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน     ประจําป 
การศึกษา 2553 น้ี เปนการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EDUCATION 
CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE : EdPEx) ซึ่งเปนการประเมินตนเองทั้งผลลัพธจากการ
ดําเนินการ และการประเมินลักษณะสําคัญขององคกร รวมทั้งการบริหารจัดการ 6 หมวด 

รายงานการประเมินน้ีไดนําผลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน กองกลางประจําปการศึกษา 
2552 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กองกลาง พ.ศ. 2552/2553 รายงานประจําปกองกลาง 
พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS : 
Performance Management System) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2552/2553 (PMR : Program Monitoring Report) เปนขอมูลประกอบการวิเคราะห และประเมินตนเอง 

กองกลาง ขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานประเมินและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา และกองแผนงาน เปนอยางสูง ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ในการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ครั้งน้ี 
 

       กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

        มิถุนายน 2554 
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สวนที่ 1 
โครงรางองคการของกองกลาง 
Organization Profile (OP) 

1. ลักษณะองคการ (OP1) 
ก. สภาพแวดลอมองคกร 
 (1) ผลิตภัณฑและบริการ/กลไกการสงมอบผลิตภัณฑและบริการ 
   กองกลาง เปนหนวยงานท่ีกอตั้งขึ้นพรอมกับสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือ
คร้ังเร่ิมกอตั้งมหาวิทยาลัยคือในป พ.ศ. 2507 โดย มหาวิทยาลัยคาดหวังใหกองกลางเปนสวนงานท่ีมีหนาท่ีหลักในการ
ประสานงานในระดับหนวยงานสนับสนุน ใหเกิดความคลองตัวของการบริหารจัดการท้ังภายในและภายนอกองคกร เปน
แหลงอางอิงขอมูลทางกฎระเบียบ หรือตัวบททางราชการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหาร อํานวยความสะดวกแก
สายงานบริหารในสํานักงานอธิการบดี อํานวยการความปลอดภัยภายในองคกร รวมถึงเผยแพรผลงาน และเสริมสราง
ภาพลักษณขององคกร ควบคูไปดวย โดยมีกลุมผูรับบริการ รูปแบบ/วิธีการใหบริการ ดังน้ี 
 

พันธกิจ ผลผลิต/บริการ ผูรับบริการ รูปแบบและวิธีการใหบรกิาร 
1.บริหารจัดการระบบรับ  
   สง เอกสาร บริหาร   
   จัดการหนังสือราชการ 
   และผลิตเอกสารราชการ 

- รายงานการใชระบบ 
  รับสงหนังสือกลาง 
- รายงานการใชระบบ 
   บริหารจัดการเอกสาร 
   กลาง 
- รายงานการบริการศูนย 
  ผลิตเอกสาร 

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

ใหบริการระบบรับ สง  
เอกสาร บริหาร  จัดการ 
หนังสือราชการและผลิต 
เอกสารราชการ 

2. บริหารจัดการ การจัด 
   ประชุม และสนับสนุน 
   การดําเนินงานของท่ี 
   ประชุมสภา 
   มหาวิทยาลัย และท่ี  
   ประชุมคณบดี 

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

1. กรรมการสภา 
   มหาวิทยาลัย 
2. ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
3. คณบดี ผูอํานวยการ 
    ศูนย สถาบัน สํานัก 
4. หนวยงานสังกัด 
    มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ใหบริการในการจัดประชุม  
และสนับสนุนการดําเนินงาน 
ของท่ีประชุมสภา 
มหาวิทยาลัย และท่ี ประชุม 
ประชุมคณบดี 

3. ประชาสัมพันธ เผยแพร 
   ผลงาน สรางเสริม 
   ภาพลักษณองคกร และ 

- ขาวสาร เผยแพรผลงาน 
- สื่อประชาสัมพันธ 
- กิจกรรมสรางเสริม 

1. ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
2. คณบดี ผูอํานวยการ 
    ศูนย สถาบัน สํานัก 

ใหบริการเผยแพร 
ผลงาน สรางเสริม 
 ภาพลักษณองคกร 

   สงเสริมกิจการสังคม   ภาพลักษณองคกร 
- กิจกรรมสงเสริมกิจการ 
  สังคม 

3. นักวิจัย 
4. สื่อมวลชน 
5. เครือขายประชาสัมพันธ 
   ภาคนักศึกษา 
6. เครือขายประชาสัมพันธ 
   ของคณะ/หนวยงาน 

รวมกิจกรรม และจัดกิจกรรม 
เพ่ือชวยเหลือสังคมและชุมชน 
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7. หนวยงาน องคกร  
   ชุมชนภายนอก ท้ัง 
   ภาครัฐและเอกชน 

4. สนับสนุนการดําเนิน 
   กิจการ และการจัดการ 
   ประชุมของ สภา 
   คณาจารย และสภา 
   ขาราชการ พนักงาน 
   และลูกจาง และ  
   สนับสนุนกิจการ 
   และการจัดการประชุม 
   ของท่ีประชุมประธาน  
   สภาอาจารย    
   มหาวิทยาลัยแหง 
   ประเทศไทย (ปอมท.)   
   และท่ีประชุม 
   ประธานสภาขาราชการ 
   และลูกจางมหาวิทยาลัย 
   แหงประเทศไทย 
   (ปขมท.)  

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

1. กรรมการสภาคณาจารย 
2. กรรมการสภา 
   ขาราชการ พนักงาน 
   และลูกจาง 
3. หนวยงานสังกัด 
    มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ใหบริการสนับสนุนการดําเนิน 
กิจการ และการจัดการ 
ประชุมของ สภาคณาจารย 
และสภาขาราชการ พนักงาน 
และลูกจาง 

5. สนับสนุน และอํานวย 
   ความสะดวกในการ 
   ปฏิบัติงานของผูบริหาร 
   มหาวิทยาลัย และ 
   ประสานงานเพ่ือการ 
   บริหารงานของผูบริหาร 
   มหาวิทยาลัยกับภาค  
   สวนตางๆ 

- รายงานการสนับสนุน  
  และอํานวยความสะดวก 
  ในการปฏิบัติงานของ 
  ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
- รายงานการประสานงาน 
  เพ่ือการบริหารงานของ 
  ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

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

บริการอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร 
มหาวิทยาลัย และบริการ
ประสานงานเพ่ือการ 
บริหารงานของผูบริหาร 
มหาวิทยาลัยกับผูติดตอ 
ราชการ 
 

6. พิทักษรักษาปกปอง 
   ทรัพยสินของทาง 
   ราชการ และทรัพยสิน 
   สวนบุคคล ในเขตพ้ืนท่ี 
   มหาวิทยาลัย  บริหาร 
   จัดการการรักษาความ 
   ปลอดภัยแกบุคคล 
   สําคัญ กํากับ ดูแล  
   ควบคุมการจราจร และ 
   การเดินรถภายในพ้ืนท่ี 
   มหาวิทยาลัย และ 
   ปฏิบัติการดานมวลชน 
   สัมพันธ 

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

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

ใหบริการรักษาความปลอดภัย
อาคารสํานักงาน นักเ รียน 
นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร 
รวมท้ังอํานวยความสะดวกใน
การจัดการจราจร สะดวก 
ปลอดภัย 
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    มหาวิทยาลัย 
- รายงานการปฏิบัติการ 
  ดานมวลชนสัมพันธ 

   มหาวิทยาลัย 

7. อํานวยความสะดวก 
   และสนับสนุนการ 
   ปฏิบัติงานของผูบริหาร  
   และคณะ/หนวยงาน ณ  
   กรุงเทพมหานคร 
   ประสานงานทาง 
   ธุรกรรมระหวาง 
   หนวยงาน ท้ังภาครัฐ 
   และเอกชนในเขต 
   กรุงเทพมหานครกับ 
   มหาวิทยาลัย เปนผูแทน 
   มหาวิทยาลัยในการรวม 
   กิจกรรมตางๆ ณ  
   กรุงเทพมหานคร 
   อํานวยความสะดวกใน 
   การจัดทําหนังสือ 
   เดินทางของบุคลากร 
   มหาวิทยาลัย  

- รายงานการสนับสนุนการ 
  ปฏิบัติงานของผูบริหาร  
  และคณะ/หนวยงาน 
- รายงานการประสานงาน 
  ทางธุรกรรมระหวาง 
  มหาวิทยาลัยกับ 
  หนวยงานภายนอก 
- รายงานการเปนผูแทน 
  มหาวิทยาลัยในการรวม 
  กิจกรรม ณ  
  กรุงเทพมหานคร 
- รายงานการบริการจัดทํา 
  หนังสือเดินทาง 

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

ใหบ ริการผู บ ริหาร คณะ/
หนวยงาน และบุคลากร ใน
การเปนผูแทนมหาวิทยาลัย
ดํ า เ นิน ธุ รก ร รมต า ง ๆ  ณ 
กรุงเทพมหานคร 

 
(2) จุดประสงค วัฒนธรรมองคกร คานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ และสมรรถนะหลัก 
จุดประสงคการกอต้ังตามกฏหมาย  

  เม่ือป   พ.ศ.  2509    ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน โดยไดจัดตั้งสํานักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพรอมกันนับแตบัดน้ันเปนตนมา โดยการแบงสวนหนวยงาน
ยอยของกองกลางในขณะน้ัน แบงเปนแผนกตาง ๆ 5 แผนก คือ 

1. แผนกสารบรรณ 
2. แผนกการเจาหนาท่ี 
3. แผนกคลัง 
4. แผนกบริการการศึกษา 
5. แผนกอาคารและสถานท่ี 

 
 ในเบื้องตนไมมีสํานักงานเปนการถาวร จึงใชอาคารคณะวิศวกรรมศาสตรเปนสํานักงานชั่วคราว จนถึงป พ.ศ. 
2510 ตอมาในป พ.ศ. 2511 ไดยายท่ีทําการจากคณะวิศวกรรมศาสตร มาอยูสํานักงานอธิการบดี อาคาร 1 เดิม และยาย
ท่ีทําการมา อยูท่ีอาคารสิริคุณากร ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 
 ในป พ.ศ. 2517 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีใหครอบคลุมดานการ
บริหาร ดานวิชาการ ดานการวางแผนพัฒนา ดานสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการ และกิจกรรมของนักศึกษา 
จึงมีการแบงสวนราชการของสํานักงานอธิการบดีออก เปน 5 หนวยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการ
การศึกษา กองหองสมุด และศูนยเลี้ยงสัตว 
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 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกดาน รวมถึงการปรับ
โครงสรางองคการ เพ่ือใหสอดคลอง และสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการในภารกิจตาง ๆ โดยปจจุบันกองกลางมี
หนวยงานในสังกัด จํานวน 7 งาน ประกอบดวย 

1. งานสารบรรณ 
2. งานประชุม 
3. งานประชาสัมพันธ 
4. งานสภาอาจารย 
5. งานรักษาความปลอดภัย 
6. งานประสานงานมหาวิทยาลัย 
7. งานเลขานุการผูบริหาร 

  
 วัฒนธรรมองคกร 

 กองกลางไดบมเพาะพฤติกรรมพึงประสงคท่ีกอเกิดขึ้นภายในหนวยงาน มีการสืบทอดตอกันมาจากอดีต
จนปจจุบัน เปนแนวปฏิบัติหลักท่ีบุคลากรกองกลาง ยึดถือมาโดยตลอด คือ 

 
  “สรางความเช่ือม่ันและไววางใจใหผูบังคับบัญชา สรางความศรัทธาแกผูรับบริการ” 
 
 
 คานิยม 

READY  TO GROW 
        Relevancy         :   รูทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 

 Efficiency          :   มุงเนนประสิทธิภาพ 

       Accountability  :   รับผิดชอบตอผลงาน ตอสังคม 

       Democracy        :   มีความเปนประชาธิปไตย การมีสวนรวม โปรงใส 

       Yield                 :   มีผลงาน มุงเนนผลงาน 

      Trust                 :   ความไวเน้ือเชื่อใจซ่ึงกันและกัน 

      Obligation         :   ปฏิบัติตามขอกําหนด 

      Growth             :   พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

      Realistic            :   อยูกับความเปนจริง 

                   Ownership        :   ความเปนเจาของรวมกัน 

     Well being         :   ความอยูดีมีสุขของบุคลากร 
 
วิสัยทัศน 
 

“กองกลาง จะสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และใหบริการเพื่อสนองตอบนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ใหการดําเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” 
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พันธกิจ 
1. บริหารจัดการระบบรับ สง เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการและผลิตเอกสารราชการ 
2. บริหารจัดการ การจัดประชุม และสนับสนุนการดําเนินงานของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และท่ี    
   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 เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สมรรถนะหลักของกองกลาง 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ระบบบริหารจัดการท่ีดี 

1. มีองคความรูในการบริหารจัดการระบบเอกสาร 
2. มีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการการประชุม 
3. มีทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงานดานเลขานุการ 
4. มีทักษะขั้นสูงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

          สภาคณาจารย และสภาขาราชการ พนักงาน 
     และลูกจาง 
5. มีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการรักษาความ 
    ปลอดภัย และจัดการจราจร 
6. มีทักษะขั้นสูงในการประสาน ดําเนินงานในฐานะ 

ผูแทนมหาวิทยาลัย 
7. มีองคความรูดานการประชาสัมพันธ และสื่อสาร 
    องคกร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 : ดานชุมชนสัมพันธ       มีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการกิจกรรมดาน 
          ชุมชนสัมพันธ 

 
 (3) ลักษณะโดยรวมของผูปฏิบัติงาน 
   ผูปฏิบัติงาน เปนผูมีความรู และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ของแตละสวนงาน ซ่ึงลักษณะโดยรวมเปนผูมีทักษะในการบริหารจัดการงานเอกสาร บริหารจัดการระบบงานบริการ และ
มีความสามาถขั้นสูงในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสรางสรรคสื่อ และกระบวนงานเพ่ือการประชาสัมพันธ 
และเสริมสรางภาพลักษณองคกร  
   ผูปฏิบัติงานมีจํานวนท้ังสิ้น 214 คน อายุเฉลี่ย 49 ป อายุราชการเฉลี่ย 20 ป การศึกษาระดับปริญญา
โท 10 คน ระดับปริญญาตรี 10 คน ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 194 คน โดยสามารถจําแนกประเภทผูปฏิบัติงาน ไดดังน้ี 
 

ประเภทผูปฏิบัติงาน จํานวน (คน) 
1. ขาราชการ 21 
2. ลูกจางประจํา 99 
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3. พนักงาน (งบประมาณแผนดิน) 12 
4. พนักงาน (งบประมาณเงินรายได) 14 
5. พนักงานราชการ 1 
6. ลูกจางชั่วคราว 12 
7. ลูกจางชั่วคราวโครงการ (งานรักษาความปลอดภัย) 55 

รวม 214 
 
 (4) เทคโนโลยี อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกที่สําคัญ 
   กองกลาง ไดนําเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือให
บรรลุพันธกิจ และเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของกองกลาง ดังน้ี 
 

ดาน รายการ 

เทคโนโลย ี

1. ระบบบริหารจัดการเอกสาร (e - Document) 
2. ระบบประชุมทางไกล (Video conference) 
3. ระบบสืบคนขอมูลจากกลองวงจรปดโครงคายท้ังมหาวิทยาลัย  
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 

อุปกรณสํานักงาน 

1. ระบบโทรศัพทแมขายภายในสํานักงานอธิการบด ี
2. โทรศัพท/โทรสาร 
3. โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
4. ระบบอินเตอรเน็ต และอินเตอรเน็ตไรสาย 
5. เคร่ืองถายเอกสาร กอปปปรินท เคร่ืองพิมพสี เรียงพิมพ และเขาเลม 
6. เคร่ืองพิมพสีหนากวาง 
7. อุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนดาวเทียม 
8. LCD Projector 
9. กลองถายภาพน่ิง 
10. กลองถายวิดีทัศน 
11. ชุดอุปกรณตัดตอรายการวิทยุ และโทรทัศน 
 

สิ่งอํานวยความสะดวก และ
ความปลอดภัย 

1. หองประชุม พรอมอุปกรณการประชุม 
2. ยานพาหนะบริการ และรักษาความปลอดภัย 
3. รถนํ้าดับเพลิง และอุปกรณดับเพลิง 
4. ระบบกลองวงจรปด (IP Camera) โครงคายท้ังมหาวิทยาลัย 

 (5) เงื่อนไข ขอบังคับ มาตรฐาน 
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  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกองกลาง บรรลุพันธกิจ และสรางความพึงพอใจแกผูมีสวนไดสวนเสีย โดย
ปราศจากความเสี่ยงตอความสูญเสีย ความเสียหาย และปญหาในการปฏิบัติงาน กองกลางจึงใช กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจตางๆ ดังน้ี 
 

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เน้ือหาสาระสําคัญ 
หนวยงานที่เปนผูรักษาการตาม

กฎหมาย 
 
1. พระราชบัญญัต ิ
   มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 
 

มาตรา 20  การกําหนดให
มหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเปนผูมี
อํานาจในการบริหาร 
มาตรา 23 ขอบเขตอํานาจ และหนาท่ี 
ในการบริหาร มหาวิทยาลัย 

 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. พระราชบัญญัต ิระเบียบบริหาร  
   ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ  
   ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

การแบงสวนราชการ การแตงตั้ง 
อํานาจหนาท่ีของหัวหนาสวนราชการ 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา 
   ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ  
   ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

การจัดทําหนังสือราชการ การจัดเก็บ 
การทําลาย 

 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

4. ระเบียบวาดวยการรักษาความ 
   ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 

การรักษาความสงบเรียบรอยใน
สถานท่ีสวนราชการ 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

5. ขอบังคับวาดวย การประชุมสภา 
   มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เปนแนว
ปฏิบัติในการจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  

 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

6. ระเบียบวาดวยการเดินรถโดยสาร 
   ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 

การควบคุมดูแล การเดินรถโดยสารใน
มหาวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

7. ขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา 
   ป พ.ศ.2551 

การตัดคะแนนความประพฤตของ
นักศึกษา 

 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

8. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ 
   ราชการ พ.ศ. 2540 

การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสารของราชการ 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
ข. ความสัมพันธระดับองคการ 
 (1) โครงสรางและระบบธรรมาภิบาล 
  กองกลาง มีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล คือ ใชกระบวนการมีสวนรวม โปรงใส คุมคา 
ตรวจสอบได โดยมีการดําเนินงานภายใตการกํากับดูแล และติดตามผลของคณะกรรมการ ตางๆ ดังน้ี 

1. กรรมการบริหารกองกลาง ประกอบดวย ผูอํานวยการกองกลาง หัวหนางานทุกงาน โดย
มีหนาท่ี กําหนดกลยุทธ เปาหมาย แผนการนําองคกรสูเปาหมายท่ีเปนเลิศ การจัดสรร
ทรัพยากร การพัฒนาบุคลากร และการรายงานการใชจายงบประมาณ 

2. ที่ประชุมกองกลาง ประกอบดวยประกอบดวย ผูอํานวยการกองกลาง หัวหนางานทุก
งาน หัวหนาสวนงานดานยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ ไดแก หัวหนาสํานักงานขอมูลขาวสาร 
หัวหนาสํานักงานชุมชนสัมพันธ และผูอํานวยการสํานักงานประสานและจัดการเร่ือง
รองเรียน ทําหนาท่ีในการ มอบหมาย ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตรของกองกลาง 
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ในสวนของโครงสรางองคกร กองกลาง มีสายบังคับบัญชาจากอธิการบดี และรองอธิการบดีท่ีเก่ียวของ 
ดังแสดงตามโครงสรางตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สวนการบริหารองคกร กองกลางมีโครงสรางการบริหารองคกร เพ่ือเอ้ือตอการมอบหมาย กํากับ 
ติดตาม รายงาน และประเมินผล ใหเปนไปตามระบบธรรมาภิบาล ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการกองกลาง 

ประเมินการปฏิบัติงาน 
ทุก 6 เดือน 

หัวหนางานในสังกัด 

เสนอพิจารณา 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

มอบหมาย หรือสั่งการ 

ตามภารกิจ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือน  

1. ปญหา/อุปสรรค 

2. การแกไข 

3. ขอเสนอแนะ 

หัวหนางานสารบรรณ 
 

เสนอท่ีประชุม 

กองกลาง 

หัวหนางานประชุม 
 

หัวหนางานประชาสัมพันธ 
 

หัวหนางานสภาอาจารย 
 

หัวหนางานรักษาความปลอดภัย 
 

หัวหนางานเลขานุการผูบริหาร 
 

หัวหนางานประสานงานฯ 
 

ผูอํานวยการกองกลาง 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายที่เกี่ยวของ 

กรรมการบริหารกองกลาง 
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 (2) ประเภทผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ถือเปนกลุมเปาหมายหลักท่ีกองกลางใหความสําคัญอยางยิ่ง เพราะ
ความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงกองกลางไดจําแนกกลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย และวิเคราะหความตองการ และความคาดหวัง
ของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ไวดังน้ี 
 

ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผลผลิต/บริการ ความตองการ และความคาดหวัง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย - การอํานวยความสะดวกในการประชุมสภา 
  มหาวิทยาลัย 
- การรักษาความปลอดภัยกรรมการสภา 
  มหาวิทยาลัย 

- ความสะดวก สบาย ปลอดภัย 
- ความรวดเร็ว ถูกตอง  

ท่ีประชุมคณบด ี การอํานวยความสะดวกในการประชุมคณบด ี
- ความสะดวก  
- ความรวดเร็ว ถูกตอง 

 
 
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดแก 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบด ี

- การตรวจสอบ นําสง และเสนอความเห็นใน   
  หนังสือราชการ และการผลิตเอกสาร 
- การเผยแพรผลงานเชิงยุทธศาสตรของผูบริหาร 
- การอํานวยความสะดวก และสนับสนุนการ 
  ปฏิบัติงานของผูบริหาร 
- การรับรองผูบริหาร ณ กรุงเทพมหานคร 
- การรักษาความปลอดภัยผูบริหาร 

- ความสะดวก ปลอดภัย 
- ความรวดเร็ว ถูกตอง 
- ผลงานไดรับการเผยแพรในวง 
  กวาง และตรงกลุมเปาหมาย 
 

 
 
 
 
คณะ/หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

- การตรวจสอบแกไข หนังสือ/คําสั่ง/ประกาศ 
  กอนเสนออธิการบดีลงนาม 
- การสืบคน ติดตามหนังสือภายในและหนังสือ 
  ภายนอก 
- การกําหนดเลขท่ีหนังสือภายนอก 
- การสงหนังสือเอกสารราชการทางบริษัท 
  ไปรษณียและการบินไทย 
- การเผยแพรขาวสาร กิจกรรม และผลงาน 
- การรักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงาน 
- การจัดการระบบจราจร 

- ความรวดเร็ว ถูกตอง 
- ผลงานไดรับการเผยแพรในวง 
  กวาง และตรงกลุมเปาหมาย 
- ความสะดวก ปลอดภัย 
 

 
หนวยงานภายในกองกลาง 

- การคุมยอดใชจายเงิน 
- การจัดซ้ือ/จัดจาง 
- การเบิกจายเงินในการจัดซ้ือ/จัดจาง 
- บริการผลิตเอกสาร 

- ความถูกตอง 
- ความรวดเร็ว 
- คําแนะนําท่ีเปนประโยชน 

 
บุคลากรสังกัดกองกลาง 

- การเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล/คา 
  เลาเรียนบุตร 
- การออกหนังสือรับรอง 

- ความถูกตอง 
- ความรวดเร็ว 
- คําแนะนําท่ีเปนประโยชน 

 
 
บุคคลภายนอก บริษัท หาง
ราน ผูประกอบการ 

- การเบิกจายเงินคาบริการ 
- การติดตามหนังสือราชการ 
- การแจงเร่ืองรองเรียน 
- การบริการขอมูล และติดตอสอบถาม 

- การเขาถึงบริการไดอยางเสมอ 
  ภาค  
- ความถูกตอง 
- ความรวดเร็ว 
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- การรักษาความปลอดภัย และอํานวยความ 
  สะดวกดานการจราจร 

- คําแนะนําท่ีเปนประโยชน 

นักเรียน นักศึกษา 

- การแจงเร่ืองรองเรียน 
- การบริการขอมูล และติดตอสอบถาม 
- การรักษาความปลอดภัย และอํานวยความ 
  สะดวกดานการจราจร 

- ความถูกตอง 
- ความรวดเร็ว 
- คําแนะนําท่ีเปนประโยชน 

สื่อมวลชน 
- การบริการขอมูล และติดตอสอบถาม 
- การสงมอบขอมูลขาวสารเพ่ือการ 
  ประชาสัมพันธ 

- ความถูกตอง 
- ความรวดเร็ว 
- คําแนะนําท่ีเปนประโยชน 

คณาจารย/นักวิจัย 
- การเผยแพรผลงานของคณาจารย/นักวิจัย 
- การรักษาความปลอดภัย 
- การอํานวยความสะดวกดานการจราจร 

- ความสะดวก ปลอดภัย 
- ผลงานไดรับการเผยแพรในวง 
  กวาง และตรงกลุมเปาหมาย 

(3) ประเภทคูความรวมมือ และผูสงมอบ 
     ดวยเหตุผลท่ีกองกลาง มีพันธกิจท่ีหลากหลาย มีผูมีสวนไดสวนเสียครอบคลุมหลายกลุม จึงมีความ

จําเปนตองจับคูความรวมมือ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู เสริมสรางความเขมแข็ง และสนับสนุนการปฏบิัติงานระหวางกัน โดย
คูความรวมมือของกองกลาง จําแนกไดเปน 2 สวนคือ 

     3.1 คูความรวมมืออยางเปนทางการ เปนหนวยงาน เครือขาย ท่ีมีการตกลงความรวมมือระหวางกัน ไดแก 
  (1) เครือขายผูปฏิบัติงานดานสารบรรณ 
  (2) สมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแกน 
  (3) สถานีตํารวจภูธรยอย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  (4) เครือขายผูประกอบการหอพักรอบขางมหาวิทยาลัย 
  (5) เครือขายประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  (6) เครือขายประชาสัมพันธภาคนักศึกษา 
   (7) เครือขายอาสาสมัครรักษาความปลอดภัย และจราจร 
  (8) กองกลาง สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
     3.2 คูความรวมมืออยางไมเปนทางการ เปนหนวยงาน องคกร ท่ีมีการประสานความรวมมือในการ

ปฏิบัติงานระหวางกัน ไดแก 
  (1) หนวยงานระดับกอง สังกัดสํานักงานอธิการบด ี
  (2) คณะ/หนวยงาน ในมหาวิทยาลัย 
  (3) สื่อมวลชนสวนทองถิ่น และสื่อมวลชนสวนกลาง 
 โดยมีรายละเอียดความรวมมือดังน้ี 

หนวยงาน บทบาทที่เกี่ยวของ 
ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 
ชองทางส่ือสาร 

1. คูความรวมมืออยางเปนทางการ 

1.1 เครือขายผูปฏิบัติงาน
ดานสารบรรณ 

เปนกลุมผูปฏิบัติงานดาน
ระบบรับสงเอกสารกลาง 

รวมแกปญหา และพัฒนา
ระบบรับสงเอกสารกลางของ
มหาวิทยาลัย 

- การประชุมเครือขาย 
- ศูนยรับสงเอกสารกลาง 
- การอบรมสัมมนา 

1.2 สมาคมสื่อมวลชน  
     จังหวัดขอนแกน 

เปนชองทางรับ และเผยแพร
ขาวสารของมหาวิทยาลัย 

สนับสนุบการดําเนินงานดาน
ประชาสัมพันธรวมกัน 

- การประชุมรวม 
- หนังสือราชการ 
- e-mail 

1.3 สถานีตํารวจภูธรยอย  เปนสวนงานของสํานักงาน รักษาความสงบ เรียบรอย ใน - การประชุมรวม 
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     มหาวิทยาลัยขอนแกน ตํารวจแหงชาติท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
และชุมชนรอบขาง รวมกัน 

- หนังสือราชการ 

1.4 เครือขายผูประกอบ    
      การหอพักรอบขาง  
      มหาวิทยาลัย 

เปนหอพักเอกชนใกลพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษาพัก
อาศัย 

รวมหาแนวทางรักษาความ
สงบ เรียบรอยของหอพัก 
เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
นักศึกษา 

- การประชุมรวม 
- หนังสือราชการ 
- จดหมายขาว 
   มหาวิทยาลัย 

1.5 เครือขาย 
     ประชาสัมพันธ  
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนกลุมผูปฏิบัติงานดาน
ประชาสัมพันธของ คณะ/
หนวยงาน ในมหาวิทยาลัย 

รวมกันคิด หาแนวทางในการ
พัฒนากระบวนงาน
ประชาสัมพันธ และ
เสริมสรางภาพลักษณ
มหาวิทยาลัย 

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

1.6 เครือขาย 
ประชาสัมพันธภาค 

     นักศึกษา 

เปนกลุมนักศึกษาฝาย
ประชาสัมพันธของ สโมสร
นักศึกษาคณะตางๆ 

พัฒนาทักษะดาน
ประชาสัมพันธ และ
เสริมสรางภาพลักษณ
มหาวิทยาลัย แกนักศึกษา 

- การประชุมรวม 
- การสัมมนา 
- e-mail 
- face book 

1.7 เครือขายอาสาสมัคร 
     รักษาความปลอดภัย  
     และจราจร 

เปนกลุมนักศึกษาท่ีมีจิตอาสา 
และมีความสนใจในงานดาน
รักษาความปลอดภัย และ
จราจร 

พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะใน
การเปนอาสาสมัคร ชวยเหลือ
ภารกิจดานรักษาความ
ปลอดภัย และจราจร 

- การประชุมรวม 
- การสัมมนา 
- e-mail 
- face book 

1.8 กองกลาง สํานักงาน 
    อธิการบดี  
    มหาวิทยาลัย สงขลา 
    นครินทร 

เปนหนวยงานสนับสนุน ของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีขอตกลง
ความรวมมือระหวางกัน 

ประสาน สนับสนุน การ
ดําเนินงาน ระหวางกัน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 

2. คูความรวมมืออยางไมเปนทางการ 
2.1 หนวยงานระดับกอง  
     สังกัดสํานักงาน 
     อธิการบด ี

เปนหนวยงานระดับกอง  
สังกัดสํานักงานอธิการบด ี

ประสาน สนับสนุน การ
ดําเนินงาน ระหวางกัน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 
- การประชุมกรรมการ 
  ประจําสํานักงาน 
  อธิการบด ี

2.2 คณะ/หนวยงาน ใน 
     มหาวิทยาลัย 

เปนหนวยงานระดับกอง และ
ระดับคณะใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประสาน สนับสนุน การ
ดําเนินงาน ระหวางกัน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 
- การประชุมผูอํานวยการ 
  /หัวหนาสํานักงาน 
  คณบด ี

2.3 สื่อมวลชนสวนทองถิ่น  
     และสื่อมวลชน 
     สวนกลาง 
 

เปนบุคคลท่ีเปนตัวแทนของ
องคกรสื่อสารมวลชนท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน 

สนับสนุนการเผยแพรขาสาร
ของมหาวิทยาลัย และ
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ระหวางกัน 

- e-mail 
- face book 
- หนังสือราชการ 
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        3.3  ผูสงมอบ  
              ในสวนของผูสงมอบไดแก ผูประกอบการท่ีเปนผูรับจางใหบริการดานตางๆแกกองกลาง ซ่ึง 

กองกลางมีกระบวนการคัดเลือก ตกลงการจาง การตรวจรับ และเบิกจาย อยางถูกตอง โปรงใส และรวดเร็ว 
 

2. สภาวการณขององคกร (OP2) 
ก. สภาพดานการแขงขัน 
  กองกลาง เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และภารกิจบริการ ซ่ึง
ขับเคลื่อนภารกิจดวยหนวยงานในสังกัดถึง 7 งาน ท้ังน้ีเพ่ือใหครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และกลุมผูรับบริการ ตาม
ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยใหมากท่ีสุด แตดวยการเคลื่อนตัวท่ีรวดเร็วของมหาวิทยาลัยในสภาพการแขงขันปจจุบัน 
จึงสงผลกระทบโดยตรงตอกองกลาง ใหอยูในวงกรอบของการแขงขันเชนกัน 
  (1) การแขงขันภายใน เปนการแขงขัน ระหวางหนวยงานสนับสนุนการบริหาร และบริการใน
มหาวิทยาลัย อาทิ หนวยงานระดับกอง ศูนย สถาบัน สํานัก โดยมิติของการแขงขันไดแก ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการขอมูลสําคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร ซ่ึง
ปจจัยดังกลาว เม่ือเทียบเคียงกับหนวยงานท่ีเปนคูแขงขันแลว กองกลางยังมีโอกาสในการพัฒนา เพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งในแตละปจจัย ใหพรอมแขงขัน และพรอมปรับตัวพัฒนาสูมาตรฐานท่ีมุงหวัง 
  (2) การแขงขันภายนอก ดวยกองกลางมีภารกิจท่ีตองรับผิดชอบการประชาสัมพันธ และเสริมสราง
ภาพลักษณองคกร ซ่ึงปจจุบันองคกรการศึกษามีการแขงขันทางการตลาดเพ่ือยกระดับภาพลักษณขององคกรท่ีเขมขน มี
การทุมงบประมาณเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีโดดเดน ตรงใจลูกคา จึงเปนประเด็นพัฒนาสําคัญในอนาคตท่ีกองกลางตอง
วิเคราะหกลุมลูกคา และปรับกระบวนงานดานการเสริมสรางภาพลักษณ ดวยกลไกการตลาดใหตรงกลุมลูกคา และจับคู
แขงขันท่ีเปนคูแท ท้ังน้ีเพ่ือการลงทุนท่ีคุมคาท่ีสุด 
 

ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ 
ประเด็น ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

1. พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ 
   ของบุคลากร ตรงตามความ  
   รับผิดชอบของภาระงาน 

- จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- สงเสริมการศึกษา อบรม ดูงาน 
- สงเสริมการพัฒนาสู R2R 

- มีคูความรวมมือท่ีมีความพรอมสูง 
- บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวก และ 
  พรอมรับการพัฒนา 
- นโยบายการสนับสนุน R2R ของ 
  มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรของสถาบันพัฒนา 
  ทรัพยากรมนุษย 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 
   บริหารจัดการ และการบริการ 

- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสาร  
  ตามผลการประเมิน 
- พัฒนาระบบบริการขอมูลขาวสาร 
  โดยเนนกลุมเปาหมายเปนสําคัญ 
- พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิคส 

- ผูบริหารมีความเห็นสอดคลอง 
- มีผูบริหารดาน IT เปนท่ีปรึกษาใน 
  การพัฒนาระบบ 
- ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน IT ของ 
  มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพสูง 

3. บริหารจัดการขอมูลสําคัญเพ่ือ 
   ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร 

- จัดทําฐานขอมูลดานการเงิน 
- จัดทําฐานขอมูลบุคลากร 
- จัดทําสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
  ความเสี่ยง 
- จัดทําสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ 
  ประกันคุณภาพ 

- ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน IT ของ 
  มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพสูง 
- ผูรับผิดชอบมีทัศนคติเชิงบวก และ 
  พรอมรวมมือพัฒนา 
 

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 ถายทอดสูระดับปฏิบัติ และมีการทบทวน ตรวจสอบ เปนรายเดือนในวาระการประชุมของท่ี
ประชุมกองกลาง โดยดําเนินการปรับปรุงผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
     การดําเนินการดังกลาว กองกลางไดจัดทําควบคูไปกับ การพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนใหเขารับ 

การศึกษา อบรม สัมมนา ในหลักสูตรท่ีสอดคลองกับการปรับปรุงผลการดําเนินงาน และสงเสริมใหสรางองคความรูจาก
การปฏิบัติงานประจํา เพ่ือเปนแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) ในชุมชนการเรียนรู ของกองกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
กองกลาง 

ติดตาม ตรวจสอบ 

ถายทอดแผนสู 
การปฏิบัติ 

วางแผนเพื่อการพัฒนา 

แกไข พัฒนา 

ถอดบทเรียน 
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สวนที่ 2 
รายงานผลการดําเนินการของกองกลาง 

หมวด 1 : การนําองคกร 
 

1.1 การนําองคกรโดยผูบริหารระดับสูง 
ผูนําระดับสูงของกองกลางตามโครงสรางการบริหารงาน ไดแก ผูอํานวยการกองกลาง หัวหนางาน 

สารบรรณ หัวหนางานประชุม หัวหนางานประชาสัมพันธ หัวหนางานสภาอาจารย หัวหนางานเลขานุการผูบริหาร 
หัวหนางานรักษาความปลอดภัย และหัวหนางานประสานงานมหาวิทยาลัย 
 ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 
  (1) การกําหนดวิสัยทัศน และคานิยม ดําเนินการดังน้ี 

กองกลาง ใชกระบวนการประชุมสัมมนากองในแตละป เปนโอกาสใหบุคลากรไดระดมความ
คิดเห็น ทบทวนผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา วิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง จุดออน และโอกาสในการพัฒนา
ของกองกลาง ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการประเมินความพึงพอใจ และ
ความผาสุกของบุคลากร รวมกับการศึกษาประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือสังเคราะหเปน วิสัยทัศน และคานิยม
องคกร มีการประกาศ เผยแพร และถายทอดสูทุกสวนงาน เพ่ือถายทอดสูผูปฏิบัติตอไป 
  (2) การสรางบรรยากาศใหมีการประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรม โดยผูนําระดับสูง 
 ผูอํานวยการกอง และหัวหนางาน ดํารงตนตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย และหลักจรรยาบรรณ
ของราชการโดยเครงครัด เปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา ไมเขาทํางานสาย มุงม่ันในผลสัมฤทธ์ิของงาน สละเวลา 
แรงกาย แรงใจ ในการพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ ไมยอทอตออุปสรรคใดๆ 
  (3) การสรางองคกรใหมีความย่ังยืน  
  จากวิสัยทัศนอันเปนเปาหมายท่ี ผูนําระดับสูง และบุคลากรเขาใจตรงกัน ไดถูกแปลงเปน
แผนปฏิบัติการ มอบหมาย ถายทอดสูผูปฏิบัติเปนรายบุคคล ซ่ึงในแตละภารกิจจะมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนแนวทาง
กํากับ มีการประเมิน และติดตามผลเพ่ือการพัฒนาอยางจริงจัง และตอเน่ือง ผลการประเมินท้ังในระดับบุคคล และระดับ
หนวยงาน จะนํามาเปนขอมูลสําคัญในการสะทอนประเด็นท่ีจะตองพัฒนาในแตละรอบป ความยั่งยืนองคกรของกองกลาง
จึงเกิดจาก การสื่อสารอยางใกลชิด ระหวางผูนําระดับสูง และผูปฏิบัติ ประกอบกับใหความสําคัญกับวงรอบในการ
มอบหมาย ติดตาม กํากับดูแล ใหคําปรึกษา พัฒนาแนวปฏิบัติในขั้นท่ีสูงขึ้น อยางตอเน่ือง 
 ข. การส่ือสารและผลการดําเนินการขององคกร 
  (1) การส่ือสาร และสรางความผูกพันกับผูปฏิบัติงานทั้งองคกรของผูนําระดับสูง 
   ผูอํานวยการกอง และหัวหนางานมีการสือ่สารกับบุคลากรผูปฏิบัติ และมีการสื่อสารกับผูมีสวนได
สวนเสีย เพ่ือสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกัน สรางความสัมพันธอันดี และความผูกพันระหวางกันดงัน้ี 
 

 
เรื่องที่ส่ือสาร 

 
กลุมบุคคล 

 
วิธีการส่ือสาร 

 
ความถี ่

 
ผูรับผิดชอบ 

การส่ือสาร 
2 

ทาง 
1 

ทาง 
บุคลากรผูปฏิบัติงาน 
1. วิสัยทัศน พันธกิจ  
   คานิยม  
   วัฒนธรรมองคกร 

- คณะกรรมการ 
  ประจํากองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต 
- หนังสือเวียน 

ทุกเดือน 
- ผูอํานวยการกอง 
- หัวหนางาน / 

 

2. แผนกลยุทธ  
   ความทาทาย 

- คณะกรรมการ 
  ประจํากองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต 

ทุกเดือน 6 
เดือน 

- ผูอํานวยการกอง 
- หัวหนางาน / 
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   เชิงกลยุทธ  
   เปาประสงค และ 
   การคาดการณผล 
   การดําเนินงาน 

- บุคลากรกองกลาง - หนังสือเวียน 

3. การตัดสินใจท่ี 
   สําคัญ 

- คณะกรรมการ 
  ประจํากองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต 
- หนังสือเวียน 

ตามโอกาส/
ทันทีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

- ผูอํานวยการกอง 
- หัวหนางาน / 

 

4. นโยบายและ 
   แนวทางพัฒนา  
   บุคลากร 

- คณะกรรมการ 
  ประจํากองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต 
- หนังสือเวียน 

ทุกเดือน 6 
เดือน 

- ผูอํานวยการกอง 
- หัวหนางาน / 

 

5. การเสริมสราง 
   ความผูกพัน 
   องคกร 

- บุคลากรกองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต 
- หนังสือเวียน 
- e-mail 

ตามโอกาส/
ทันทีท่ี

สถานการณ
เหมาะสม 

- ผูอํานวยการกอง 
- หัวหนางาน / 

 

5.เร่ืองสวนบุคคล - บุคลากรกองกลาง 
- การพูดคุยเปน 
  การสวนตวั 

ในโอกาสท่ี
เหมาะสม 

 
- ผูอํานวยการกอง 

 
/ 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
1. วิสัยทัศน พันธกิจ  
   คานิยม  
   วัฒนธรรมองคกร 

- บุคคลภายนอก 
- องคกรภายนอก 
- สื่อมวลชน 

- เว็บไซต 
- สื่อปาย 
  ประชาสัมพันธ 
- รายการวิทยุ  
  โทรทัศน 
- e-mail 

ทุกวัน 
- ผูอํานวยการกอง 
- หัวหนางาน / 

 

2. รายละเอียดการ 
   บริการ 

- บุคคลภายนอก 
- องคกรภายนอก 

- เว็บไซต 
- หนังสือราชการ 
 

ทุกวัน  / 

 

3.การประสานความ 
  รวมมือ 

- บุคคลภายนอก 
- องคกรภายนอก 
- สื่อมวลชน 

- เว็บไซต 
- หนังสือราชการ 
- e-mail 
- จัดการแถลง 
  ขาว 

ในโอกาสท่ี
เหมาะสม 

- ผูอํานวยการกอง 
- หัวหนางาน / 

 

4.การเสริมสราง 
  ความผูกพัน 

- บุคคลภายนอก 
- องคกรภายนอก 
- สื่อมวลชน 

- การรวมงานใน 
  โอกาสตางๆ 
- การสนับสนุน 
  กิจกรรม 

ในโอกาสท่ี
เหมาะสม 

- ผูอํานวยการกอง 
- หัวหนางาน / 

 

 
  (2) การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
   ผูอํานวยการกอง และหัวหนางาน ไดมีขอตกลงรวมกันเปนมติของท่ีประชุมกองกลางในการ
มอบหมายใหแตละสวนงานจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยมีการรายงาน ทบทวนการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอเปนประจําในท่ี
ประชุมกองกลางซ่ึงเปนการประชุมประจําเดือน โดยมีวาระในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของแตละ
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สวนงานเพ่ือปรับปรุงกรดําเนินงาน นอกจากน้ันยังไดมีการติดตามตัวชี้วัดสําคัญท่ีไดถายทอดสูทุกสวนงานเปนประจําทุก
เดือน เพ่ือปรับปรุงแผน และวิธีการทํางาน ใหสอดคลองกับเปาประสงคหลักของกองกลาง 
 

1.2 ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม 
ก. ระบบธรรมาภิบาลขององคกร 

กองกลาง ยึดหลักการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาล โดยเปนการบริหารงานท่ีโปรงใส 
ตรวจสอบได เนนการมีสวนรวม คํานึงถึงความคุมคา และยึดหลักนิติธรรม โดยคํานึงถึงประเด็นหลัก ในการบริหารองคกร 
ดังน้ี 

ประเด็นธรรมาภิบาล วิธีการ ผูรับผิดชอบ 

ความโปรงใสในการบริหารจัดการ 

มีการสัง่การ กํากับ ดูแล ตามลําดับชั้นการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการตามโครงสรางการ
บริหารงานของกองกลาง ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบ
และไดประกาศใหผูเก่ียวของทราบโดยท่ัวกัน 

 
 

กองกลาง 

ระบบบริหารงานท่ีเอ้ืออํานวยใหมีการ
ตรวจสอบได 

- ระบบการประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากร 
- ระบบการรับการตรวจประเมินคุณภาพจาก 
  มหาวิทยาลัย 
- ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
- การรายงานทางดานการเงิน 

 
กองกลาง 

 - การควบคุมภายใน และการควบคุมความเสี่ยง 
- ระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

 

การบริหารงานโดยเนนการมีสวนรวม 

- บุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
- การมอบหมายการปฏิบัติงาน และความ 
  รับผิดชอบตัวชี้วัดเปนรายบุคคล 
- การรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของ  
  บุคลากร เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาองคกร 
- การรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของ  
 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือเปน 
 แนวทางในการพัฒนาองคกร 

 
 

 
ทุกสวนงานในสังกัด

กองกลาง 

การดําเนินงานโดยคํานึงถึงความคุมคา 
- การจัดสรรงบประมาณไปยังสวนงานตามกลยุทธ  
 และแผนปฏิบัติงาน 
- การประเมินผลรายโครงการ/กิจกรรม 

 
กองกลาง 

การบริหารงานโดยหลักนิติธรรม 
ทุกสวนงานดําเนินงานภายใตกฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ หลักปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงได
ประกาศไวโดยถูกตองแลว 

ทุกสวนงานในสังกัด
กองกลาง 

 
 
 (ข) การประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม  
  ทุกสวนงานของกองกลาง ไดประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน อาทิ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517  ขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
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ระเบียบวาดวยการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533  ขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา ป พ.ศ.2551 และพระ 
ราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นอกจากน้ันยังปฏิบัติตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 โดยเครงครัดอีกดวย 
 
 (ค) ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ 
   การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ เปนภารกิจสําคัญในพันธกิจ
หลักของกองกลาง โดยมีสวนงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงอยู 2 สวนงานคือ งานประชาสัมพันธ และงานรักษาความปลอดภัย 
ในสวนของงานประชาสัมพันธ ดานการสรางเสริมภาพลักษณองคกรนอกจากจะเผยแพรผลงาน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
แลว ยังมีหนาท่ีในการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ การจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม และชุมชนในยามท่ีประสบเหตุภัยภิบัติ 
อุบัทวเหตุตางๆ รวมถึงการใหความชวยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัย และครอบครัว ท่ีประสพเหตุราย หรือมีความ
สูญเสียชีวิต และทรัพยสินในครอบครัวอยางท่ัวถึง ในสวนของการสนับสนุนชุมชน การรวมกิจกรรม งานพิธี โอกาสเฉลิม
ฉลองสําคัญของจังหวัด หรือแมกระท่ังในระดับประเทศ ก็เปนภารกิจหน่ึงท่ีกองกลางเปนผูประสานการดําเนินการในฐานะ
ผูแทนของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด การจัดนิทรรศการเผยแพรความรูสูชุมชนในงานเทศกาลไหม การจัดรายการเผยแพร
ความรูจากงานวิจัย มข. สูชุมชน ทาง KKU Channel การดําเนินการดานการประชาสัมพันธ การรักษาความปลอดภัย 
และอํานวยการจราจรในมหกรรมตางๆ อาทิ งานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ การรวมเปนสวนหน่ึงของชุมชนรอบขาง 
เชนการริเร่ิมโครงการเครือขายผูประกอบการหอพัก เครือขายผูประกอบการรานคา เพ่ือแสวงหาความรวมมือในการรักษา
ความสงบเรียบรอยรวมกัน การอํานวยความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของชุมชนมหาวิทยาลัยตามโครงการฝากบาน
กับงานรักษาความปลอดภัย โครงการฝากรถกับงานรักษาความปลอดภัยในชวงวันหยุด การรวมปฏิบัติงานในการบรรเทา
สาธารณภัยใหกับชุมชนรอบขางท้ังอัคคีภัย และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงการตั้งจุดบริการประชาชนบนถนนมิตรภาพเพ่ือ
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ในชวงวันหยุดเทศกาล 
  ในสวนของการเปดชองทางรับฟงเร่ืองราวรองทุกข ของประชาชน กองกลางไดจัดสายตรงอธิการบดี 
บนเว็บไซตมหาวิทยาลัย มีเว็บไซตรับเร่ืองรองเรียน และดําเนินการสํานักงานประสานและจัดการเร่ืองรองเรียนเพ่ือรับ
เร่ืองรองเรียนทางเอกสาร และเร่ืองรองเรียนจากบุคคลหรือกลุมบุคคล โดยผูอํานวยการกองกลาง เปนผูอํานวยการ
สํานักงานประสานและจัดการเร่ืองรองเรียนอีกตําแหนงหน่ึง ซ่ึงการรับเร่ืองรองเรียนจากทุกชองทางจะมีระบบการ
ประสานการดําเนินงาน และแจงตอบความคืบหนาของการรองเรียน ถึงผูรองโดยตรงทุกราย 
 

หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ 
2.1 การจัดทํากลยุทธ 

 ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ 
  (1) การจัดทํากลยุทธของกองกลาง ดําเนินการโดยใชขอมูลสารสนเทศดานตางๆ เปนองคประกอบใน
การวิเคราะห ไดแก 

- สภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน สภาพการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม กฎหมาย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีเก่ียวของ 

- 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 ดังน้ี 
ลําดับข้ันตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผูมีสวนเกี่ยวของ 

 
 
1. การเตรียมการ 

- แตงตั้งคณะทํางาน 
- ระบุผูเก่ียวของ 

- ศึกษาประเด็นสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 

- จัดการประชุมสัมมนา ระดมความ 
  คิดเห็น 

 
 

ม.ค.-มี.ค. 53 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพกองกลาง 

 
 
 
2. การรวบรวม และ 
   วิเคราะหขอมูล 

- วิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานตางๆ  
  ท่ีเปนองคประกอบในการจัดทํากล 
  ยุทธ (ดังท่ีแสดงไวขางตน) 
- ประชุม สัมมนาผูเก่ียวของ เพ่ือรวม 
  แสดงความคิดเห็น ความคาดหวัง  
  ความตองการ และขอเสนอแนะ 
- วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของ 
  กองกลาง 
- ประเมินความเสี่ยงในการดําเนินงาน 
  ดานตางๆ 

 
 
 
 

เม.ย. 53 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพกองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

 
3. การจัดทําแผนกล 
   ยุทธ - ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

- กําหนดวัตถุประสงค กลยุทธ และ 
  เปาหมาย 

 
 

ก.ค.-ส.ค. 53 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพกองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 
 
 

ลําดับข้ันตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผูมีสวนเกี่ยวของ 
4. การถายทอดแผน 
  กลยุทธสูการปฏิบัต ิ

- กําหนดโครงการ กิจกรรม  
  งบประมาณ ตัวชี้วัด และสวนงาน 
  ผูรับผิดชอบ 
- สวนงานมอบหมายสู TOR รายบุคคล 

- สรุปแผนปฏิบัติราชการประจําป 

  นําเสนอในท่ีประชุมกองกลาง 

 
 

ก.ย. 53 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพกองกลาง 

5. ดําเนินงานตามกล 
   ยุทธ ติดตาม  
   ทบทวน และ 
   ประเมินผลการ 
   ดําเนินงาน 

- ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6  
  เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
- ประเมินและทบทวนผลการ 
  ปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 
- พิจารณาปรับแผนปฏิบัตริาชการเพ่ือ 
  ดําเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง 

ก.ย. 53 
โดยนําแผนไป

ปฏิบัติใน
ปงบประมาณ 

2554 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพกองกลาง 
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จากการผลการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย การ
ประเมินความผาสุกของบุคลากร รวมท้ังผลจากการทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนทําใหกองกลางพบประเด็นท่ีเปนความ
ทาทายเชิงกลยุทธ ดังน้ี 

ประเด็นทาทาย กระบวนการเชิงกลยุทธ ที่มาของความทาทายเชิงกลยุทธ 
1. พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ 
   ของบุคลากร ตรงตามความ  
   รับผิดชอบของภาระงาน 

- จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- สงเสริมการศึกษา อบรม ดูงาน 
- สงเสริมการพัฒนาสู R2R 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ 
  ผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
- นโยบายการสนับสนุน R2R ของ 
  มหาวิทยาลัย 
- ผลการประเมินความผาสุกของบุคลากร 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 
   บริการจัดการ และการบริการ 

- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสาร  
  ตามผลการประเมิน 
- พัฒนาระบบบริการขอมูลขาวสาร 
  โดยเนนกลุมเปาหมายเปนสําคัญ 
- พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิคส 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
- การทบทวนผลการปฏิบัติงาน 

3. บริหารจัดการขอมูลสําคัญเพ่ือ 
   ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร 

- จัดทําฐานขอมูลดานการเงิน 
- จัดทําฐานขอมูลบุคลากร 
- จัดทําสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
  ความเสี่ยง 
- จัดทําสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ 
  ประกันคุณภาพ 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
- การทบทวนผลการปฏิบัติงาน 
 
 

4. การเสริมสรางภาพลักษณ 
   มหาวิทยาลัย 

- จัดทํากลยุทธ ดานการสงเสริม 
  ภาพลักษณ ตามแนวยุทธศาสตร 
  มหาวิทยาลัย 

- การทบทวนผลการปฏิบัติงาน 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ 
  ผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ภาพแสดงกระบวนการจัดทํากลยุทธกองกลาง 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

- ติดตามแผน 
- รายงานผลไตรมาส 3 
   (เม.ย.-มิ.ย.) 

- ติดตามแผน 
 - รายงานผลไตรมาส 2 
   - ทบทวนแผนรอบ 
        6 เดือนเพ่ือปรับ 
              แผนกลางป 
                (ม.ค..-มี.ค.) 

- ติดตามแผน 
- รายงานผลไตรมาส 1 
  (ต.ค.-ธ.ค.) 

จัดทําแผน และ 
ถายทอดแผนสู 
การปฏิบัติ 

รวบรวมและ 
วิเคราะหขอมูล 

ข้ันการเตรียมการ เร่ิมใชแผนปฏิบัต ิ
ราชการประจําป 
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ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
 กองกลางกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ คือ มุงเนนใหผูรับบริการไดรับบริการที่สะดวก ถูกตอง 
รวดเร็ว มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะทอนภาพลักษณที่ดีขององคกร  โดยมีเปาประสงคหลักคือ 

   1. เปนองคกรท่ีใหบริการดวยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เปนแหลงอางอิงขอมูลสําคัญเพ่ือ 
                                     ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร และเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีพึงประสงคของ 
                                     มหาวิทยาลัย ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
   2. เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีด ี
 

เปาประสงคหลัก (Goals) กลยุทธ (Strategies) โครงการ (Projects) 
1. เปนองคกรท่ีใหบริการดวยความ 
   เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เปนแหลงอางอิงขอมูล   
   สําคัญเพ่ือประกอบการ ตัดสิน ใจเชิง 
   บริหาร และเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีพึง 
   ประสงคของมหาวิทยาลัย ดวยระบบ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบงานหลัก 1.1.1 พัฒนาระบบสารบรรณ 
        อิเล็กทรอนิคส 
1.1.2 พัฒนาระบบการจัดการ 
        ฐานขอมูลระเบียบวาระการ 
        ประชุมดวยเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ 

  1.1.3 เผยแพรผลงานวิจัย และ  
       เสริมสรางภาพลักษณองคกรใน 
       งานเทศกาลไหม และประเพณี  
       ผูกเสี่ยว  
1.1.4 พัฒนากระบวนทัศน สูการ 
       ประชาสัมพันธเชิงรุก  
 

2. เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีด ี 2.1 พัฒนาศักยภาพองคกร  
     และบุคลากร 

2.1.1 พัฒนาระบบงานและโครงสราง  
       องคกร 
2.1.2 พัฒนาทักษะระบบงานสารบรรณ 
       สําหรับเครือขายงานสารบรรณ      
       มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2.1.3 เพ่ิมพูนทักษะการเขียนขาว 
       ขั้นสูงสําหรับเครือขายประชา   
       สัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน 
2.1.4 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสาร  
       สนเทศสําหรับงานรักษาความ 
       ปลอดภัย 
2.1.5 ปรับปรุงภูมิทัศนและระบกายภาพ  
        เพ่ือสุขภาวะในการทํางาน 
2.1.6 พัฒนาเทคนิคการทําหนาท่ีครูฝก 
       สําหรับเจาหนาท่ีรักษาความ 
       ปลอดภัย 
2.1.7 พัฒนาทักษะในการระงบั 
       เหตุอัคคีภัยสําหรับเจาหนาท่ี 
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       รักษาความปลอดภัย 
2.1.8 พัฒนาทักษะดานระเบียบวินัย 
       จราจร สําหรับเจาหนาท่ีรักษา 
       ความปลอดภัย 
2.1.9 พัฒนาทักษะสําหรับอาสาสมัคร 
       แจงเหต ุ
2.1.10 พัฒนาทักษะสําหรับนักศึกษา 
       อาสาสมัครปองกันอาชญากรรม 
 
 

  2.1.11 ขยายเขตบริการเพ่ือแสวงหา
ความรวมมือ และสรางเครือขายรักษา
ความปลอดภัยกับชุมชนรอบขาง
มหาวิทยาลัย ในลักษณะ CSR 
 

 
2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

 ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัติ 
  (1) จากแผนกลยุทธแปลงสูการปฏิบัติโดย จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก งบประมาณ ผลผลิต 
และกําหนดตัวชี้วัดหลัก (KPI) เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการติดตามผลงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
  (2) กองกลางไดคํานึงถึงปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ คือ วัฒนธรรมองคกร 
กระบวนการสรางความรวมมือ การเปนองคกรแหงการเรียนรู การพัฒนาอยางตอเน่ือง การบริหารบุคคลและบริหาร
ผลงาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงปจจัยเหลาน้ี ไดนํามาประกอบการวางแนวทางการบัติบัติงาน และเปนปจจัย
เสริมท่ีดําเนินการไปพรอมๆกับการปฏิบัติงาน 
  (3) การถายทอดกลยุทธสูผูปฏิบตัิ ดําเนินการโดยระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กําหนดเปน
ตัวชี้วัดของผูปฏิบัติเปนรายบุคคลใน Position Description (PD) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดทุก 6 
เดือน โดยผลการประเมินไดนํามาใชเปนขอมูลประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป การพิจารณาเงินเพ่ิมพิเศษ และ
การตอสัญญาจาง (ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย) 
  (4) กองกลางจะทบทวนกระบวนการใหบริการ โดยการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย รวมกับการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในการดําเนินงาน เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานให
สนองตอบความตองการของผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย และใหสอดรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนปจจุบัน 
รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติใหไดรับการพัฒนาตามภารงานท่ีรับผิดชอบ และจัดการความรูระดับหนวยงาน 
โดยรวบรวมองคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ไวใหบุคลากรผูปฏบัติสามารถสืบคน อางอิง เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได 
  (5) จัดใหมีสวนงานท่ีอํานวยความสะดวกดานการเงิน พัสดุ และการประสานอํานวยความสะดวกดาน
ธุรการไวท่ีสวนกลางของกองกลาง เพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคคลากรผูปฏิบัติงาน 
  (6) กองกลาง ใชท่ีประชุมกองซ่ึงมีการประชุมประจําทุกเดือน เปนเวทีในการระดมความเห็นเพ่ือ
ปรับปรุง เปาหมาย แผนงาน โดยประชุมหัวหนางาน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือติดตามผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด
หลัก (KPI) ระดับกลยุทธ  
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แผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 
กลยุทธ (Strategies) โครงการ (Projects) 

1. พัฒนาระบบงานหลัก 1.1 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส 
1.2 พัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลระเบียบวาระการประชุมดวย 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.3 เผยแพรผลงานวิจัย และเสริมสรางภาพลักษณองคกรในงาน 
        เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยว  
1.4 พัฒนากระบวนทัศน สูการประชาสัมพันธเชิงรุก 

2. พัฒนาศักยภาพองคกร  
   และบุคลากร 

2.1 พัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกร 
2.2 พัฒนาทักษะระบบงานสารบรรณสําหรับเครือขายงานสารบรรณ      
       มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2.3 เพ่ิมพูนทักษะการเขียนขาวขั้นสูงสําหรับเครือขายประชาสัมพันธ  
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2.4 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานรักษาความ 
     ปลอดภัย 
2.5 ปรับปรุงภูมิทัศนและระบกายภาพเพ่ือสุขภาวะในการทํางาน 
2.6 พัฒนาเทคนิคการทําหนาท่ีครูฝกสําหรับเจาหนาท่ีรักษาความ 
     ปลอดภัย 
2.7 พัฒนาทักษะในการระงับเหตุอัคคภีัยสําหรับเจาหนาท่ีรักษาความ 
     ปลอดภัย 
2.8 พัฒนาทักษะดานระเบียบวินัยจราจร สําหรับเจาหนาท่ีรักษาความ  
     ปลอดภัย 
2.9 พัฒนาทักษะสําหรับอาสาสมัครแจงเหต ุ
2.10 พัฒนาทักษะสําหรับนักศึกษาอาสาสมัครปองกันอาชญากรรม 
2.11 ขยายเขตบริการเพ่ือแสวงหาความรวมมือ และสรางเครือขาย 
       รักษาความปลอดภัยกับชุมชนรอบขางมหาวิทยาลัย ในลักษณะ CSR 

 

ข. การคาดการณผลการดําเนินงาน 
 กองกลางคาดการณผลการดําเนินการโดยเทียบเคียงกับผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา และเพ่ิมความ

ทาทายโดยยกระดับผลการดําเนินงานใหสูงขึ้น ซ่ึงมีระบบการติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ โดยมีตัวชี้วัดหลักตามเปาประสงค
หลัก ประจําปรงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังน้ี 

เปาประสงคหลัก (Goal) ตัวช้ีวัดหลัก (Key Performance Indicator) 
1. เปนองคกรท่ีใหบริการดวยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
   เปนแหลงอางอิงขอมูลสําคัญเพ่ือประกอบการตัดสิน    
   ใจเชิงบริหาร และเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีพึง 
   ประสงคของมหาวิทยาลัย ดวยระบบ เทคโนโลย ี

1.1 มี และใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคสเพ่ือบริหาร 
     จัดการการรับสงเอกสารราชการกลางของมหาวิทยาลัย 
1.2 มี และใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลระเบียบ 
     วาระการประชุม 

เปาประสงคหลัก (Goal) ตัวช้ีวัดหลัก (Key Performance Indicator) 
   สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 1.3 เผยแพรผลงานวิจัยท่ีสนองตอบความตองการของ 

     ชุมชน และเผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัยแกผูรวม 
     ชมนิทรรศการไมนอยกวา 3,000 คน  
1.4 เครือขายประชาสัมพันธไดรับการพัฒนากระบวนทัศน  
     สูการประชาสัมพันธเชิงรุก ไมนอยกวา รอยละ 85 ของ 
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     จํานวนเครืขายท้ังหมด 
2. เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีด ี 2.1 ระบบงานและโครงสรางองคกรเอ้ือตอการสนับสนุน 

      ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
2.2 เครือขายงานสารบรรณมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับ 
     การพัฒนาทักษะระบบงานสารบรรณไมนอยกวารอย 
     ละ 80 ของจํานวนเครือขายท้ังหมด 
2.3 เครือขายประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน 
     ไดรับการเพ่ิมพูนทักษะการเขียนขาวขั้นสูง ไมนอยกวา 
     รอยละ 85 ของจํานวนเครือขายท้ังหมด 
2.4 บุคลากรงานรักษาความปลอดภัยไดรับการพัฒนา 
     ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวารอยละ 80  
     ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด 
2.5 บุคลากรงานรักษาความปลอดภัยไดรับการพัฒนา 
     เทคนิคการทําหนาท่ีครูฝกไมนอยกวารอยละ 80  
     ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด 
2.6 บุคลากรงานรักษาความปลอดภัยไดรับการพัฒนา 
     ทักษะในการระงับเหตุอัคคีภัยไมนอยกวารอยละ 80  
     ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด 
2.7 บุคลากรงานรักษาความปลอดภัยไดรับการพัฒนา 
     ทักษะดานระเบียบวินัยจราจร ไมนอยกวารอยละ 80  
     ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด 
2.8 พัฒนาทักษะสําหรับอาสาสมัครแจงเหตุ จํานวนไมนอย 
     กวา 50 คน 
2.9 นักศึกษาอาสาสมัครไดรับการพัฒนาทักษะ 
     อาสาสมัครปองกันอาชญากรรม จํานวนไมนอยกวา 50 คน 
2.10 มีกิจกรรมความรวมมือรักษาความปลอดภัยกับชุมชนรอบ 
       ขางมหาวิทยาลัย ในลักษณะ CSR ไมนอยกวา10 คร้ัง 
2.11 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนได 
      สวนเสีย มากกวารอยละ 80 

 
หมวด 3 : การมุงเนนผูรับบริการ 

 

3.1 การจัดทํากลยุทธ 
 ก. การสงเสริมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  (1) กองกลาง ไดมีการเปดชองทางรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสียเพ่ือเปนขอมูลสําคัญในการพัฒนาการใหบริการ เชน การจัดการประชุมเครือขายงานสารบรรณ การประชุม
เครือขายประชาสัมพันธ การประชุมรับฟงความเห็นผูประกอบการหอพักรอบขางมหาวิทยาลัย การประชุมรับฟง
ความเห็นผูประกอบการขนสงมวลชนในมหาวิทยาลัย การประชุมสัมมนา ของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย สถาอาจารย 
สภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง นอกจากน้ันยังเปดชองทางรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และรับเร่ืองรองเรียน
ผานทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย ซ่ึงรับผิดชอบดําเนินการโดยกองกลาง อีกทางหน่ึงดวย 
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  (2) กองกลาง จัดระบบสารสนเทศบนเว็บไซต ท่ีใชประโยชนรวมระหวางผูรับบริการท้ังภายนอก และ
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน ระบบรับ สง และสืบคนหนังสือราชการของงานสารบรรณ ฐานขอมูล มติ ระเบียบ 
คําสั่ง ประกาศ ของสภามหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบโดยงานประชุม การใหบริการขอมูลและแนวทางการรับบริการดานการ
ทําหนังสือเดินทางโดยงานประสานงานมหาวิทยาลัย การใหบริการขอมูล สถิติ ดานการรักษาความปลอดภัย และการ
จัดการจราจร การสืบคนขอมูลภาพเหตุการณในฐานขอมูลโทรทัศนวงจรปดโดยงานรักษาความปลอดภัย การใหบริการ
ขอมูลตารางการปฏิบัติงาน และการนัดหมายผูบริหารมหาวิทยาลัยโดยงานเลขานุการผูบริหาร การบริการขอมูล
สารสนเทศดานผลงานมหาวิทยาลัย กิจกรรมเดน และผลงานตามยุทธศาสตรของฝายบริหาร ท่ีจัดทํา นําเสนอ และ
จัดเก็บเปนหมวดหมู ผูรับบริการเชน กองแผนงาน สามารถสืบคน ดาวนโหลด ไปใชประโยชนในการจัดทํารายงาน
ประจําป หรือจัดทําขอสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร สื่อมวลชนท้ังสวนกลาง และสวนภูมิภาคสามารถ
สืบคน และดาวนโหลด ขอมูลเชิงขาวไปใชในการเผยแพรขาวสารของมหาวิทยาลัยไดในทันที นอกจากน้ัน ขอมูล ขาวสาร 
เหตุการณ กิจกรรมสําคัญตางๆเหลาน้ี ไดสงตอใหกับหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือบันทึกจัดเก็บเปน
สารสนเทศเชิงประวัติ อีกทางหน่ึงดวย 
 

กลุมผูรับบริการ กลไก แหลงสืบคนขอมูลสารสนเทศ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ฐานขอมูลสารสนเทศการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ของงานประชุม  

ท่ีประชุมคณบด ี สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 
ฐานขอมูลสารสนเทศการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ของงานประชุม 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดแก 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบด ี

 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ขอมูลตารางการปฏิบัติงาน และ
การนัดหมาย ของงานเลขานุการ
ผูบริหาร 
 
 
 

คณะ/หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

- การสืบคน ติดตามหนังสือภายในและหนังสือ 
  ภายนอก 
- การเผยแพรขาวสาร กิจกรรม และผลงาน 
- ขอมูลการจัดกิจกรรม การประชุม อบรม  
  สัมมนา ในมหาวิทยาลัย 
- การบริการรับแจงเหตุฉุกเฉิน 

- ฐานขอมูลสารบรรณ 
  อิเล็กทรอนิคส ของงานสารบรรณ 
- ระบบเผยแพรขาว KKUNEWS  
  ของงานประชาสัมพันธ 
- ระบบ KKU Event Update 
  ของงานประชาสัมพันธ 

 

- การบริการขอมูลภาพบันทึกเหตุการณทาง 
  กลองวงจรปด 
- การบริการขอมูลและแนวทางทางการรับ  
  บริการดานการทําหนังสือเดินทาง 

- สายดวนงานรักษาความปลอดภัย 
  12191 และ 043 202 191 

- ฐานขอมูลกลองวงจรปด ของงาน 

  รักษาความปลอดภัย 
- ขอมูลบริการดานการทําหนังสือ 
  เดินทาง บนเว็บไซตงาน 
  ประสานงานมหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารย 

 
สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 

ฐานขอมูลสารสนเทศการประชุม
สภาคณาจารย ของงานสภา
อาจารย 
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สภาขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจาง 

สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 
ฐานขอมูลสารสนเทศการประชุม
สภาขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจาง ของงานสภาอาจารย 

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป 

 
- การแจงเร่ืองรองเรียน 
- การบริการขอมูล และติดตอสอบถาม 

- โทรศัพท 
- e-mail 
- เว็บไซตสายตรงอธิการบด ี
- ระบบ KKU Event Update 
  ของงานประชาสัมพันธ 

สื่อมวลชน 

 
- การบริการขอมูล และติดตอสอบถาม 
- การบริการขอมูลขาวสารเพ่ือการ 
  ประชาสัมพันธ 

- โทรศัพท 
- e-mail 
- ฐานขอมูลขาวมหาวิทยาลัย ของ 
  งานประชาสัมพันธ 
- ระบบ KKU Event Update 
  ของงานประชาสัมพันธ 

คณาจารย/นักวิจัย 
- บริการการเผยแพรผลงานของคณาจารย/ 
  นักวิจัย 
 

- ฐานขอมูลผลงาน และงานวิจัยท่ี 
  ไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชน  
  ของงานประชาสัมพันธ 

 
  (3) เพ่ือพัฒนาสูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง กองกลางไดนํา ความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูรับบริการ
จากชองตางๆ ท่ีกลาวขางตน รวมท้ังขอมูลท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย มา
เปนขอมูลประกอบท่ีสําคัญ ในการจัดทําแผนกลยุทธประจําป 
 
 ข. การสรางวัฒนธรรมที่มุงเนนผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 กองกลางไดบมเพาะพฤติกรรมพึงประสงคท่ีกอเกิดขึ้นภายในหนวยงาน มีการสืบทอดตอกันมาจากอดีต
จนปจจุบัน เปนแนวปฏิบัติหลักท่ีบุคลากรกองกลาง ยึดถือมาโดยตลอด คือ 

 

  “สรางความเช่ือม่ันและไววางใจใหผูบังคับบัญชา สรางความศรัทธาแกผูรับบริการ” 
   

ซ่ึง เปนแนวปฏิบัติท่ีดีงามของกองกลาง ท่ีมุงสรางความเชื่อม่ันใหกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
วากองกลาง เปนองคกรท่ีบริหารจัดการ และใหบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได เนนการมีสวนรวม 
คํานึงถึงความคุมคา และยึดหลักนิติธรรมเปนท่ีตั้ง ประกอบกับมีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีมุงเนนผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสียเปนสําคัญ คือ มุงเนนใหผูรับบริการไดรับบริการที่สะดวก ถูกตอง รวดเร็ว มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะทอน
ภาพลักษณที่ดีขององคกร   
 

3.2 “เสียงของผูรับบริการ” : วิธีการรวบรวม และใชสารสนเทศจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ก. การรับฟงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  (1) กองกลาง ไดมีการเปดชองทางรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสียไวหลากหลายชองทาง ดังน้ี 
   1. ชองทางท่ีเปนทางการ เชนการจัดประชุม สัมมนารับฟงความเห็นและขอเสนอแนะ กลอง
รับฟงความเห็น การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดชองทางรับขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยขอนแกน ทาง e-mail และเทคโนโลยี Social Network ตางๆ 
   2. ชองทางท่ีไมเปนทางการ เชนการแวะเวียนเยี่ยมชม พบปะ พูดคุย ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
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  (2) กองกลางมีการจัดประชุม สัมมนา เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ท่ีเปนประโยชนตอ
การพัฒนาการใหบริการ เปนประจํา และสมํ่าเสมอ เชน การจัดการประชุมเครือขายงานสารบรรณ การประชุมเครือขาย
ประชาสัมพันธ การประชุมรับฟงความเห็นผูประกอบการหอพักรอบขางมหาวิทยาลัย การประชุมรับฟงความเห็น
ผูประกอบการขนสงมวลชนในมหาวิทยาลัย การประชุมสัมมนา ของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย สถาอาจารย สภา
ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง นอกจากน้ันยังเปดชองทางรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และรับเร่ืองรองเรียน ผาน
ทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกดวย 
  (3) ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ และขอรองเรียน ของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย จะไดรับการ
ตอบสนองโดยดําเนินการแกไขในทันทีท่ีสามารถทําได และจะมีการประสานแจงตอบการดําเนินการตอผูรับบริการ และผู
มีสวนไดสวนเสีย เปนกรณีไป นอกจากน้ัน เพ่ือพัฒนาสูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง กองกลางไดนํา ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
และขอรองเรียนของผูรับบริการจากชองตางๆ ท่ีกลาวขางตน ใชเปนขอมูลสําคัญ ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธประจําป 
ของกองกลางอีกดวย 
  
 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  (1) กองกลาง ไดมีการสํารวจ รวบรวมขอมูลความพึงพอใจ และความตองการในการรับบริการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียประจําป ทําการวิเคราะหคาคะแนน เปรียบเทียบสัดสวนความพึงพอใจ และไมพึงพอใจ 
เปนคารอยละ เสนอตอท่ีประชุมกองกลาง และนําไปเปนขอมูลประกอบการจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนา
องคกรของกองกลาง 
  (2) กองกลาง นําผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนขอมูล
เปรียบเทียบกับการประเมินในรอบปท่ีผานมา โดยมีเปาหมายวา ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จะมีความพึงพอใจใน
สัดสวนท่ีสูงขึ้น ทุกป นอกจากน้ันยังนําผลการประเมินน้ีไปเทียบเคียงกับหนวยงานในระดับกอง สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
เพ่ือ เปาหมายเชิงทาทาย และเพ่ือแสวงหาโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริการจากหนวยงานขางเคียง อีกทาง
หน่ึงดวย 
  (3) กองกลาง ตระหนักดีวา ความผูกพันของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตอองคกรจะเกิดขึ้นได 
และจะมีความยั่งยืนก็ตอเม่ือ ความตองการ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอรองเรียน ไดรับการใสใจ ดูแล และนําไปสูการ
ปรับปรุงพัฒนา เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด กองกลางจึงไดนํา ความตองการ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอ
รองเรียนของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ไปใชเปนขอมูลสําคัญ ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธประจําป ของ
กองกลาง เพ่ือใหผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจสูงสุด และเกิดความผูกพันกับองคกร อยางยั่งยืน 
 
 ค. การวิเคราะหและใชขอมูลของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  (1) กองกลาง ไดจัดทําฐานขอมูลผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีการพัฒนาขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ เพ่ือใหการใหบริการครอบคลุมกลุมเปาหมายในแตละภารกิจ มากท่ีสุด 
  (2) กองกลาง ไดพัฒนากระบวนงานในการใหบริการ โดยนําความตองการ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เปนขอมูลตั้งตน วิเคราะหรวมกับการศึกษาสิ่งแวดลอมของการใหบริการท่ี
ปรับเปลี่ยนไป เพ่ือใหสามารถคาดการณลวงหนาเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาการใหบริการท่ีผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสียมีความพึงพอใจสูงสุด 
  (3) กองกลางไดใชฐานขอมูลผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือประโยชนในการใหบริการ 
ประสานความรวมมือ สื่อสารสรางความเขาใจในการใหบริการ ดวยความรวดเร็ว และสื่อสารขอมูลไดถึงตัวกลุมเปาหมาย
โดยตรง เชน ระบบฐานขอมูล e-mail ของสื่อมวลชน ฐานขอมูล e-mail ของเครือขายประชาสัมพันธ เครือขาย
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 ใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ 

พ.ศ. 2553 โดยกําหนดตัวชี้วัดหลัก และจัดทําเปนสารสนเทศ ดังน้ี 
  1. ขอมูลผลการดําเนินงานตามพันธกิจ และตวชี้วัดหลัก พ.ศ. 2553 (รายงานหมวด 7) 
  2. ขอมูลองคประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ เชน ขอมูลงบประมาณ ขอมูล

ครุภัณฑ และทรัพยากรกายภาพ ขอมูลบุคลากร และขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
  3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห เพ่ือพัฒนากระบวนงาน และเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

วิธีเลือกขอมูลสารสนเทศ วิธีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ 
ความถี่ในการ

ทบทวนขอมูลและ
สารสนเทศ 

1. ขอมูลผลการดําเนินงานตามพันธกิจ และตวชี้วัดหลัก พ.ศ. 2553 
1.1 ผลงานตามพันธกิจและตัวชี้วัดหลักพ.ศ. 2553 รายงานและบันทึกในโปรแกรม excel 

กําหนดผูรับผดิชอบ มอบหมายใน 
เอกสารมอบหมายงานรายบุคคล และ
รายงานผลงานเปนเอกสารเสนอในท่ี
ประชุมกอง 

 
 

ทุกเดือน 

1.2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก รายงานและบันทึกในโปรแกรม excel ทุก 3 6 9 
และ 12 เดือน 

2. ขอมูลองคประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
2.1 ขอมูลงบประมาณ และรายงานการใชจาย รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel ทุกเดือน 
2.2 ขอมูลครุภัณฑ และทรัพยากรกายภาพอ่ืนๆ รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel ทุก 6 เดือน 
2.3 ขอมูลทรัพยากรบุคคล และการประเมินผล รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel ทุกเดือน 
2.4 ขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel ทุกเดือน 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห เพ่ือพัฒนากระบวนงาน และเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3.1 ขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจของ 
     ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

รวบรวมและบันทึกและวิเคราะหขอมูล
เปนรูปเลมในโปรแกรม word และ
นําเสนอบนเว็บไซต กองกลาง 

 
ทุก 12 เดือน 

3.2 กฎหมาย ขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ  
     ตางๆ 

รวบรวมและบันทึกเปนรูปเลมใน
โปรแกรม word และนําเสนอบน
เว็บไซต กองกลาง 

ทันทีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล 

3.3 ผลงาน และองคความรู ความเชี่ยวชาญของ 
     บุคลากร 

นําเสนอบนเว็บไซต กองกลาง ทุกเดือน 

  สวนกลไกการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันในคุณภาพของขอมูล และสารสนเทศตางๆ น้ัน 
กองกลางไดดําเนินการดังน้ี 
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        1. ขอมูลผลการดําเนินงานตามพันธกิจ และตวช้ีวัดหลัก มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ใชระบบควบคุมตางๆ ดังน้ี 
   1.1 ระบบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
   1.2 ระบบการตรวจติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพภายใน 
   1.3 ระบบการรายงานผลการดําเนินงานท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยของ 
                                       ผูบริหารกองกลาง (PMR) 
   1.4 ระบบประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (PMS) 
  โดยการดําเนินการในระบบตางๆ ตามท่ีกลาวขางตน มีกรอบระยะเวลาการรายงานผลตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงผลจากการจัดทํารายงานการติดตามผลตางๆเหลาน้ี เปนขอมูลสารสนเทศยอนกลับท่ีสําคัญในการ
กําหนดแนวทาง เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานของกองกลาง ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
  2. ขอมูลองคประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ มีการทบทวน และปรับปรุงขอมูลทันที ท่ีมี
การเคลื่อนไหวของขอมูล ท้ังขอมูลงบประมาณ ขอมูลครุภัณฑ และทรัพยากรกายภาพ ขอมูลบุคลากร และขอมูล
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีการประสานขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางใกลชิด เชน กองแผนงาน กอง
คลัง กองการเจาหนาท่ี กองอาคารและสถานท่ี และกองกิจการนักศึกษา 
  3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห เพ่ือพัฒนากระบวนงาน และเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู เปนขอมูล
สารสนเทศท่ีไดรับจากแหลงท่ีมาตางๆ ดังน้ี 
   3.1 จากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีดําเนินการโดย 

                            กองกลาง 
   3.2 กฎหมาย ขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ ตางๆ จากหนังสือเวียนของหนวยงาน องคกร  
                                       ท่ีเก่ียวของ จากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และท่ีประชุมคณบด ี
   3.3 องคความรูในการจัดการความรูของกองกลาง ไดจาก ประเด็นความรูท่ีบุคลากรไดศึกษา  
                                      วิเคราะห และถายทอดในการเปนวิทยากร หรือถายทอดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตางๆ  
                                      กองกลางไดรวบรวม จัดเก็บ และนําเสนอบนเว็บไซต เพ่ือประโยชนในการแลกเปลี่ยน 
                                      เรียนรูในวงกวางยิ่งขึ้น 
 ข. การวิเคราะหผลการดําเนินการ 

 การวิเคราะหผลการดําเนินการ เพ่ือทบทวน และปรับปรุงการดําเนินงานของกองกลางน้ัน ดําเนินการ
ในระดับความรับผิดชอบของแตละสวนงาน ท่ีไดรับการถายทอดตัวชี้วัด จะรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดท่ี
ไดรับมอบหมาย นําเสนอท่ีประชุมกองกลางเพ่ือเขาสูกระบวนการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน โดยนําหลักเกณฑ คําอธิบาย
และขอกําหนดตามตัวชี้วัด เปนขอมูลประกอบในการวิเคราะหเพ่ือกําหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน 
และแจงผลการวิเคราะห และ แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรับทราบ และ
ดําเนินการตามกระบวนการ PDCA ตอไป 
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กระบวนการวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินการ ของกองกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

การสื่อสารใหผูปฏิบัติงานทุกระดับทราบถึงแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี
ไดรับมอบหมายน้ัน ดําเนินการโดยสื่อสารผานหัวหนางานในท่ีประชุมประจําเดือนของกองกลาง โดยมีการแจงบันทึกใน
รายงานการประชุมเปนประจําทุกเดือน ในกรณีท่ีการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน ตองมีสวนเก่ียวของกับผู มีสวนได
สวนเสียอ่ืนๆ น้ัน กองกลางไดดําเนินการสื่อสารดังน้ี 
 

กลุมเปาหมาย ชองทาง และวิธีการส่ือสาร 
1. กลุมเปาหมายภายในมหาวิทยาลัย - หนังสือราชการ 

- ประชาสัมพันธผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
- ระบบ Pop mail ของนักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร 

2. กลุมเปาหมายภายนอกมหาวิทยาลัย - หนังสือราชการ 
- ประชาสัมพันธผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
- ระบบ Pop mail เครือขายคูความรวมมือของกองกลาง 

ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ 
  กองกลาง มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือนในท่ีประชุมกองกลาง ซ่ึง
ประกอบดวยผูอํานวยการกอง หัวหนางาน และบุคลากรผูรับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพของกอง ซ่ึงไดนําผลจาก
การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน มาเปนขอมูลในการปรับปรุง พัฒนา การปฏิบัติงานในรายภารกิจ รวมท้ังใชเปน

 
แผนปฏิบัติราชการ 

กองกลาง 

 
ระบุผูรับผิดชอบ และกําหนดกรอบเวลา 

ในการดําเนินงาน 

 
ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

รวบรวมขอมูลเพ่ือทบทวนการดําเนินงาน 
เสนอที่ประชุมกองกลาง (ทุกเดือน) 

 
ที่ประชุมกองกลาง วิเคราะหผลการ

ดําเนินงานแกผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 
และเสนอแนวทางแกไขปรับปรุง 

 
บรรลุผล 

 
ไมบรรลุผล 

มอบหมายผูรับผิดชอบแกไข 
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ขอมูลในการจัดทํากลยุทธในปถัดไป และเพ่ือยกระดับมาตรฐานผลงาน ท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ ใหผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับความพึงพอใจสูงสุด กองกลางจึงไดมีการทบทวนเพ่ือกําหนดคาเปาหมายใหทาทายขึ้นทุปอีก
ดวย 

 4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู 
 ก. การจัดการขอมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู 
  (1) กองกลางมีวิธีการจัดการเพ่ือใหขอมูล สารสนเทศมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด ดังน้ี 

คุณสมบัติของขอมูลสารสนเทศ วิธีการจัดการ 

1. ครอบคลุม 

1. ทบทวนและตรวจสอบแผนกลยุทธของกองกลาง และ 
   วิเคราะหกลุมเปาหมายท่ีตองการใชขอมูลวามีการใช 
   ขอมูลใดบาง เพ่ือประกอบการออกแบบสารสนเทศให 
   ครอบคลุมทุกประเดน็กลยุทธ และทุกกลุมเปาหมาย 

2. รวดเร็ว ทันกาล 

1.  ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย อยางสมํ่าเสมอ 
2.  มีการสื่อสารโดยตรงกับกลุมเปาหมายท่ีตองการขอมูล 
    เฉพาะ ทาง Pop mail หรือ Face book 
3. กําหนดสิทธิในการพัฒนาขอมูลใหผูเก่ียวของโดยตรง  
   เชน สมาชิกเครืขายประชาสัมพันธสามารถ อัพดหลด  
   ขาวของคณะ/หนวยงาน บนหนาแรกของเว็บไซต  
   มหาวิทยาลัย 
4. มีคูมือการใชงานระบบสารสนเทศบริการแกผูใชงาน 

3. ความถูกตอง แมนยํา 

1. กําหนดมาตรฐานของขอมูลและการปฏิบัติงาน 
2. กําหนดผูรับผิดชอบขอมูลท่ีชัดเจน และพัฒนาทักษะ 
   อยางตอเน่ือง 
3. กําหนดผูรับผิดชอบระบบท่ีสามารถแกไขปญหา หรือ 
   ขอผิดพลาดของระบบไดในทันที 

4. ความทันสมัย 
1. กําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนในการปรับปรุงขอมูล 
2. ใหสิทธิเครือขาย และผูมีสวนเก่ียวของ พัฒนาขอมูลได 
   เอง และจัดการพัฒนาทักษะอยางตอเน่ือง 

5. ความเชื่อมโยง 

บูรณาการขอมูล โดยลิงกขอมูลจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับสารสนเทศในแตละดาน เพ่ือใชประกอบการ
อางอิง และประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 
 
 

6. ความนาเชื่อถือ 
1. ตรวจสอบขอมูลสารสนเทศในระบบอยูเสมอ 
2. เชื่อมโยง และอางอิงขอมูล จากแหลงขอมูลสารสนเทศท่ี 
   มีมาตรฐาน และมีความนาเชื่อถือ 

7. ความปลอดภัย และความสามารถในการเขาถึง จัดลําดับชั้นความสามารถในการเขาถึงขอมูล ตรงตาม
ลักษณะผูใชงานระบบ ผูใชระบบ (User name) และ 
รหัสผาน (Pass word) เพ่ือเขาถึงขอมูลไดตามสิทธท่ีมีอยู 

8. ความสามารถในการตรวจสอบ กําหนดการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของผูบริหาร ใหเขาถึง
ชั้นของการตวจสอบขอมูล เพ่ือตรวจซํ้า และสอบทาน
ขอมูลสารสนเทศตางๆ ได 
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9. การมีสวนรวมในกระบวนการขอมูล ผูใชขอมูลสารสนเทศสามารถ พัฒนาขอมูลท่ีเก่ียวของใน
ระบบไดโดยตรง เชนการอัพโหลดขาวของเครือขาย
ประชาสัมพันธ และสามารถสงขอมูลยอนกลับ 
(Comment) เพ่ือประโยชนในการปรับปรุง พัฒนาระบบให
สมบูรณ และสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูรับบริการ 

 

  (2) การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ 
   กองกลาง มีวิธีการในการจัดการใหขอมูลสารสนเทศพรอมท่ีจะใหบริการ โดยสรางระบบท่ี
อํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ดังน้ี 

การจัดการความพรอมของขอมูล
สารสนเทศกองกลาง 

การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ 
ผูใช วิธีการเขาถึง 

นําเสนอขอมูลสารสนเทศทาง
อินเตอรเน็ตบนเว็บเบราวเซอรท่ีเปน
ระบบมาตรฐานสากล สืบคนสะดวก 

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

- เขาสูเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
www.kku.ac.th 
- เขาสูเว็บไซตกองกลาง
www.kku.ac.th/GAD 

จัดการฐานขอมูลในลักษณะท่ีมีการ
สืบคน ดวยคําคน (Key words) 

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ผูใชงานสามารพิมพขอความสําคัญเพ่ือ
สืบคนขอมูลในระบบได 

พัฒนาเน้ือหา (Content) ของขอมูล
สารสนเทศในรูปแบบท่ีสืบคนผาน
เคร่ืองมือสื่อสารแบบไรสาย(Mobile 
Application) 

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ผู ใชงานเขาถึงขอมูลสารสนเทศผาน
โทรศัพทมือถือ และอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนท่ีได 

มีระบบคอมพิวเตอรแมขายสมรรถนะ
สูงสามารถจัดเก็บและ สืบคนขอมูล
สารสนเทศในลักษณะ Real time  

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

สืบคน และเรียกใชขอมูลในลักษณะ On 
demand ไดทุกท่ี ทุกเวลา เชน ขอมูลจาก
กลองวงจรปด ขอมูลมติท่ีประชุมสภา 
ขอมูลรายการโทรทัศน  

จัดลําดับชั้นความสามารถในการเขาถึง
ขอมูล ตรงตามลักษณะผูใชงานระบบ 

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ผูใช จะไดรับชื่อผูใชระบบ (User name) 
และ รหัสผาน (Pass word) 
เพ่ือเขาถึงขอมูลไดตามสิทธท่ีมีอยู 

มีระบบสืบคนขอมูลยอนกลับ และ
สืบคนขอมูลลวงหนา 

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ผูใชสามารถสืบคนขอมูลยอนกลับ และ
สืบคนขอมูลลวงหนาโดยไดออกแบบสวน
ใชงานน้ีไวใหใชงานไดสะดวก 

มีระบบการอนุญาตใหผูใชงานสามารถ
ปรับปรุง พัฒนาขอมูลสารสนเทศใน
สวนรับผิดชอบได 

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน 

ผูใชงานสามารถปรับปรุง พัฒนาขอมูล
สารสนเทศในสวนรับผิดชอบได เชนการ
บันทึกขอมูลการ รับ สง เอกสารราชการ
โดยเครือขายงานสารบรรณ การโพสขาว
บนหนาแรกของเว็บไซตมหาวิทยาลัยโดย
เครือขายประชาสัมพันธบนโปรแกรม KKU 
NEWS การเพ่ิมเติมขอมูลการจัดกิจกรรม
บนโปรแกรม KKU Event Up Date เปน
ตน  
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มีระบบการเชื่อมโยงไปยังฐานขอมูลท่ีมี
ความเก่ียวของ และจําเปนเพ่ือใชงาน 
และอางอิง 

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ผูใชสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูล
ท่ีใชงานอยูไปยังแหลงขอมูลสารสนเทศท่ี
สนใจไดทันท่ีผานลิงก ท่ีจัดเตรียมไว 

เชื่อมโยงการสืบคนขอมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย กับ Google 

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ผูใชสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศจาก
เว็บไซตมหาวิทยาลัย โดยใชคําคน KKU 
ใน Google ไดรวดเร็ว ดวยการลงรหัส 
KKU เปนอันดับแรกบน Google 

จัดการใหผูใชสามารถทําสําเนา บันทึก 
และพิมพผลขอมูลสารสนเทศไดทันที 

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก 

ผูใชสําเนา บันทึก และพิมพผลขอมูล
สารสนเทศไดทันที ในหนาสืบคน 

จัดทําสารสนเทศในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ 

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ผูใชเขาสูเว็บไซต หนาภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงดําเนินการโดยกองกลาง 

   
  กองกลางมีระบบสารสนเทศท่ีใชในการปฏิบัติงานหลักท่ีสําคัญ ดังน้ี 

ระบบสารสนเทศ ลักษณะงาน 

 1. ระบบบริหารจัดการเอกสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กองกลาง พัฒนาขึ้นเพ่ือใหใชในการรับ สง สืบคน เอกสารราชการ
ทางอิเล็กทรอนิคส โดยงานสารบรรณกองกลางรับผิดชอบดูแล
ระบบ และมีเครือขายผูปฏิบัติงานสารบรรณของทุกคณะ/
หนวยงานรวมใชงานระบบน้ี ระบบติดตั้งไวบนเว็บไซตหนาแรกของ
มหาวิทยาลยั 

 2. ฐานขอมูลมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เปนฐานขอมูลท่ีพัฒนาโดยงานประชุม เปนแหลงรวบรวมมติท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย สามารถสืบคนผานทางเว็บไซตกองกลาง 

 3. ฐานขอมูลมติท่ีประชุมคณบด ี
เปนฐานขอมูลท่ีพัฒนาโดยงานประชุม เปนแหลงรวบรวมมติท่ี
ประชุมคณบด ีสามารถสืบคนผานทางเว็บไซตกองกลาง 

 4. ฐานขอมูลมติท่ีประชุมสภาคณาจารย 
เปนฐานขอมูลท่ีพัฒนาโดยงานสภาอาจารย เปนแหลงรวบรวมมติท่ี
ประชุมสภาคณาจารย สามารถสืบคนผานทางเว็บไซตกองกลาง 

 5. ฐานขอมูลมติท่ีประชุมสภาขาราชการ พนักงาน  
    และลูกจาง 

เปนฐานขอมูลท่ีพัฒนาโดยงานสภาอาจารย เปนแหลงรวบรวมมติท่ี
ประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และ 
ลูกจาง สามารถสืบคนผานทางเว็บไซตกองกลาง 

 6. สถานีโทรทัศนอินเตอรเน็ต KKU Channel 

ผลิตและเผยแพรรายการโทรทัศนเพ่ือเผยแพรผลงาน สื่อสาร
นโยบาย จัดการความรู เผยแพรผานอินเตอรเน็ต ทาง 
www.kkuchannel.com ดําเนินรายการสด และจัดเก็บรายการ
เปนขอมูลสารสนเทศ ในลักษณะ On demand สามารถสืบคนเพ่ือ
เรียกดู และทําสําเนารายการไดตลอดเวลา 

 7. ระบบ KKU NEWS 

เปนระบบท่ีออกแบบใหสมาชิกเครือขายประชาสัมพันธ ของทุก
คณะ/หนวยงานท่ีไดรับสิทธ์ิสามารถ โพสเน้ือขาว และภาพขาวขึ้น
บนหนาแรกของเว็บไซตมหาวิทยาลัยไดเองโดยตรง ทําใหมีความ
เคลื่อนไหวของขาวจากคณะ/หนวยงานตางๆอยูตลอดเวลา แบน
เนอรของระบบติดตั้งไวบนเว็บไซตหนาแรกของมหาวิทยาลัย 

 8. ระบบ KKU Event Update 
เปนระบบท่ีออกแบบใหตัวแทนของคณะ/หนวยงาน ท่ีไดรับสิทธ์ิ 
อัพเดตขอมูลการจัดกิจกรรมตางๆของคณะ/หนวยงาน ในปฏิทิน
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รวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทําใหสามารถสืบคนไดวา ใคร ทํา
อะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยางไร ในมหาวิทยาลัยขอนแกนไดทุกวัน โดย
สามารถสืบคนขอมูลยอนหลัง และขอมูลในอนาคตได ระบบติดตั้ง
ไวบนเว็บไซตหนาแรกของมหาวิทยาลัย 

 
ระบบสารสนเทศ ลักษณะงาน 

 9. ฐานขอมูล Pop mail นักศึกษา 
เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวม e-mail Address ของนักศึกษาท้ังหมด
ไว เพ่ือประโยชนในการสื่อสารองคกร และประชาสัมพันธ 
รับผิดชอบขอมูลโดยงานประชาสัมพันธ อัพเดททุกปการศึกษา 

10. ฐานขอมูล Pop mail บุคลากร 

เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวม e-mail Address ของบุคลากรท้ังหมด
ไว เพ่ือประโยชนในการสื่อสารองคกร และประชาสัมพันธ 
รับผิดชอบขอมูลโดยงานประชาสัมพันธ 
อัพเดททุกปงบประมาณ 

11. ฐานขอมูล Pop mail สื่อมวลชน 

เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวม e-mail Address ของสื่อมวลชนท้ัง
สวนกลาง และสวนภูมิภาคไว เพ่ือประโยชนในการสื่อสารองคกร 
และประชาสัมพันธ รับผิดชอบขอมูลโดยงานประชาสัมพันธ 
อัพเดททันทีเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล 

12. ระบบจองหองประชุม อาคารสิริคุณากร 

เปนระบบท่ีออกแบบเพ่ืออํานวยความสะดวกในการจองหอง
ประชุม โดยผูรับบริการสามารถจองหองประชุมทางอินเตอรเน็ต
ผานทางเว็บไซตของกองกลาง ระบบติดตั้งไวบนเว็บไซต
กองกลาง 

 
 (3) การจัดการความรู และการเรียนรูองคกร 

   กองกลาง ไดมีการรวบรวมฐานความรูในหนวยงาน ท่ีกระจายตัวอยูกับตัวบุคลากร 
อยูในเอกสาร อยูในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิคส มารวบรวม พัฒนาเปนแหลงรวมองคความรู มีการถายทอดและแบงปน
ความรูระหวางกัน เพ่ือใหกองกลางเปนองคกรแหงการเรียนรู บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเองใหเปนผูรู ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการจัดการความรู วิธีการ 

1. การรวบรวมความรู 

1. สํารวจความเชี่ยวชาญของบุคลากร  
2. สกัดความรูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาองคกร จาก 
   บุคลากร 
3. รวบรวมความรู  

2. การถายถายทอดองคความรูรวมกัน และ 
   นําไปสูการปฏิบัต ิ

1. จัดหมวดหมูความรู และเผยแพรบนเว็บไซตกองกลาง 
2. จัดประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. กําหนดเปาหมาย ความเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาการ 
   ปฏิบัติงานจากการไดรับความรู 

3. การถายทอดองคความรู สูองคกรภายนอก 
เผยแพรความรูผานชองทางสื่อสารสูกลุมเปาหมาย
ภายนอก เชนฐานขอมูลรายการความรู ทาง KKU 
Channel เปนตน 
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ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) กองกลางมีวิธีการทําใหอุปกรณเก่ียวกับสารสนเทศ (ฮารดแวร และซอฟทแวร) ท่ีใช มีความเชื่อถือ 

ได ปลอดภัย และใชงานงาย ดังน้ี 
 

รายการ ผูรับผิดชอบ 
1. วิธกีารทําใหเช่ือถือได  
    1.1 ตรวจสอบขอมูลสารสนเทศในระบบอยูเสมอ 
    1.2 เชื่อมโยง และอางอิงขอมูล จากแหลงขอมูลสารสนเทศ 
         ท่ีมีมาตรฐาน และมีความนาเชื่อถือ 

ผูอํานวยการกองกลาง 
หัวหนางาน 

ผูปฏิบัติงานไอทีของทุกสวนงาน 

2. วิธีการทําใหปลอดภัย 
    2.1 จัดลําดับชั้นความสามารถในการเขาถึงขอมูล ตรงตาม 
         ลักษณะผูใชงานระบบ ผูใชระบบ (User name) และ  
         รหัสผาน (Pass word) เพ่ือเขาถึงขอมูลไดตามสิทธ 
    2.2 จัดระบบอุปกรณสํารองไฟ และเคร่ืองสํารองขอมูล 
         ภายนอก 

 
ผูอํานวยการกองกลาง 

หัวหนางาน 
ผูปฏิบัติงานไอทีของทุกสวนงาน 

3. วิธีการทําใหใชงานงาย 
    3.1 ออกแบบสวนการใชงานระบบเปนแบบกราฟก สะดวก 
         ตอการใชงาน (Graphic User Interface: GUI) 
    3.2 มีคูมือการใชงานระบบสารสนเทศบริการแกผูใชงาน 
         บนสวนพ้ืนท่ีใชงาน 

ผูอํานวยการกองกลาง 
หัวหนางาน 

ผูปฏิบัติงานไอทีของทุกสวนงาน 

 
  (2) ในกรณีฉุกเฉิน กองกลางเตรียมการรองรับและแกไขปญหาโดย มีอุปกรณสํารองไฟเพ่ือสงไฟเลี้ยง
ระบบไมใหอุปกรณสวนจัดเก็บขอมูลเสียหาย และมีระบบการสํารองขอมูลสําคัญท้ังในสวนของคอมพิวเตอรแมขาย 
(Server) ของกองกลาง และคอมพิวเตอรแมขายของศูนยคอมพิวเตอรอีกทางหน่ึงดวย 
  (3) กองกลางมีวิธีการในการทําใหขอมูลสารสนเทศ และอุปกรณ มีความเหมาะสม และทันสมัยอยูเสมอ 
ดังน้ี 

ประเภทอุปกรณ และขอมูล
สารสนเทศ 

วิธีการทบทวน และปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
และอุปกรณใหเหมาะสม และทันสมัย 

1. ฮารดแวร 
ตรวจสอบสภาพการใชงาน ใหมีสภาพใชงานไดเปนปกติ มีการสํารองอะไหล และ
อุปกรณประกอบใหเพียงพอ ศึกษาขอมูลเพ่ือปรับปรุงอุปกรณใหทันสมัยอยูเสมอ 

2. ซอฟทแวร อัพเดทเวอรชั่นของซอฟทแวรท่ีใชงานใหทันสมัยเสมอ 

3. ฐานขอมูล 
มอบหมายผูรับผิดชอบฐานขอมูลเปนการเฉพาะ โดยควบคุม กํากับ ติดตามการ
ทบทวนปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยเสมอ 

4. ระบบสารสนเทศ 
ประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือนําผลการประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนาการออกแบบระบบสารสนเทศใหเหมาะสม ทันสมัย และสราง
ความพึงพอใจแกผูใชงาน 
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หมวด 5 :  การมุงเนนผูปฏิบัติงาน 
 
        5.1 การผูกใจผูปฏิบัติงาน  (Workforce Engagement) 
 ก.  การสรางคุณคาของผูปฏิบัติงาน 
   (1) กองกลางไดกําหนดปจจัยสําคัญท่ีสรางคุณคา และสรางความผูกพันของผูปฏิบัติงาน ดังน้ี 
    1. ถายทอดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน และกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน ใหผูปฏิบัติงาน
ทราบถึงหลักเกณฑ แนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรเพ่ือใหผูปฏิบัติงานรับรูถึงคุณคาในการเปน
สวนสําคัญของกองกลาง ท่ีมีสวนในการขับเคลื่อนองคกร ใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวรวมกัน 
    2. สรางบรรยากาศความผูกพันระหวางผูปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรมเสริมสรางความผูก
ระหวางผูปฏิบัติงานในกองกลางเอง และผูปฏิบัติงานกับเครือขายความรวมมือตางๆ เชน กิจกรรมจิบนํ้าชายามเชา 
กิจกรรมสาธารณประโยชน กิจกรรมในเทศกาลสําคัญ เชน ปใหม งานสงกรานต การจัดสัมมนาเพ่ือเสริมสรางความผูกพัน
ในองคกร รวมถึงการท่ีผูนําขององคกร หวงใย ใสใจตอผูปฏิบัติงาน เชน การเยี่ยมเยือนผูปฏิบัติงาน และสมาชิกครอบครัว 
ในโอกาสเจ็บปวย หรือตองการความชวยเหลือ การรวมงานบําเพ็ญกุศลในโอกาสตางๆ เปนตน 
    3. สรางบรรยากาศในสํานักงาน เพ่ือใหเกิดความรัก ความผูกพัน และใชชีวิตในองคกร อยางมี
ความสุข เชน จัดโครงการ ลานสุขภาพของสํานักงานอธิการบดีโดยจัดใหมีกิจกรรมแอโรบิคในชวงเลิกงาน จัดโครงการ
แปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข โดยรวมกันปลูก และรักษาดูแลผักปลอดสารพิษท่ีสํานักงาน รวมถึงจัดหาเคร่ือง
อํานวยความสะดวกตางๆ ในสถานท่ีทํางาน เชน เคร่ืองดื่ม อาหารวาง มุมอานหนังสือพิมพ และมุมพักผอน เปนตน 
  (2) กองกลาง มุงเนนการเสริมสรางวัฒนธรรมอันดีขององคกร โดย เปนองคกรท่ีมีความเอ้ืออาทรตอกัน 
สรางควาสัมพันธฉันทพ่ีนอง เคารพผูอาวุโส คํานึงถึงประโยชนขององคกร และผูรับบริการเปนท่ีตั้ง เชนดังวัฒนธรรม
องคกรท่ีกําหนดรวมกัน และยึดถือมาตลอดคือ “สรางความเช่ือม่ันและไววางใจใหผูบังคับบัญชา สรางความศรัทธาแก
ผูรับบริการ” 
  (3) กองกลางมีการจัดการผลการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมใหมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี และสามารถผูกใจ
ผูปฏิบัติงาน กลาวคือ ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการทํางานทุกขั้นตอน ท้ังโดยทางตรง และทางออม ตั้งแตขั้นการวางแผน
ยุทธศาสตร การแปลงแผนสูการปฏิบัติ การจัดทําแผนงบประมาณ จัดสรรทรัพยากร การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
รวมท้ังการรวในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตางๆ ทําใหเชื่อม่ันไดวา ผูปฏิบัติงานมองภาพโดยรวมของการทํางานไดชัดเจน 
ทําใหสรางผลงานท่ีตอบแผนยุทธศาสตรของกองกลาง ซ่ึงกองกลางไดนําผลจากการประเมินการปฏิบัติงานเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาคาตอบแทนประจําป และเงินเพ่ิมพิเศษ ของผูปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
 ข.  การพัฒนาผูปฏิบัติงาน และผูนํา 
  (1) ระบบการเรียนรู และพัฒนาของผูปฏิบัติงาน และผูนํา 
   กองกลางไดมีการสํารวจความตองการในการรับการเพ่ิมพูนทักษะ ความรูท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานเปนรายบุคคลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีจะ
เปนขอมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร และเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดรับ
การพัฒนาท่ีเหมะสม สอดคลองกับภารกิจท่ีรับผิดชอบ สนับสนุนใหเขารวมอบรม สัมมนา ในหลักสูตรท่ีเก่ียวของ และ
กองกลาง ยังไดจัดการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจําเปนของผูปฏิบัติงาน ในสวนงานตางๆ อีกทางหน่ึงดวย 
   ในสวนของผูนํา กองกลางไดสงเสริมใหเขารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาผูนําระดับหัวหนา
งาน เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะมีความจําเปนในการบริหารจัดการสวนงานท่ีรับผิดชอบ โดยไดสงเสริมใหรับการอบรม 
พัฒนา และทบทวนทักษะความรูใหมๆอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
ได 
  (2) การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการเรียนรู และการพัฒนา 
   เอกสารแสดงภาระงานรายบุคคลของผูปฏิบัติงาน (PD) เปนคูมือการทํางานท่ีไดมีการตกลง
รวมกันระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ซ่ึงไดมีการกําหนดเกณฑในการวัด และประเมินผลไวชัดเจน 
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ตามระบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาผลงาน (PMS) ซ่ึงมีการประเมินท้ังในสวนขิงผลการปฏิบัติงาน และประเมิน
สมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน โดยในกระบวนการประเมินมุงเนนการมีสวนรวม และประเมินเพ่ือแสวงหาโอกาสใน
การพัฒนางานรวมกัน จึงมีท้ัง การประเมินตนเอง ประเมินโดยหัวหนางาน ประเมินโดยผูรวมงาน และประเมินโดย
ผูอํานวยการกอง ซ่ึงทําใหเชื่อม่ันไดวา ผลการประเมิน และขอเสนอแนะตางๆ ของผูประเมินทุกสวน จะสะทอน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความจําเปนท่ีจะตองไดรับการเรียนรู และพัฒนาเปนรายบุคคลไดชัดเจน 
  (3) การจัดการความกาวหนาในอาชีพการงานสําหรับผูปฏิบัติงาน 
   กองกลาง ไดสงเสริม และสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสรางผลงานท่ีเปนความชํานาญการในสาย
วิชาชีพท่ีรับผิดชอบ เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นสูสายงานชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ โดยสงเสริมให 
ทําวิจัย สรางเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน และผลงานวิชาการอ่ืนๆ รวมท้ังสนับสนุนใหเขารับการอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนา
ตนเอง และเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางบริหารในสายงานท่ีรับผิดชอบ 
   สงเสริมใหเปนผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาตางๆ เพ่ือสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
การบริหารงานโครงการ บริหารงบประมาณ รวมท้ังบริหารงานบุคคล อันเปนสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในการพัฒนาสู
ตําแหนงท่ีสูงขึ้นในสายวิชาชีพ 
 
  ค. การประเมินความผูกพันของผูปฏิบัติงาน 
   (1)  วิธีการประเมินความผูกพันของผูปฏิบัติงาน 
    กองกลางไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผาสุกของบุลากรกอง
กลาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรกองกลางท่ีมีตอระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
เปนแนวทางในการกําหนดปจจัยสําคัญท่ีสรางความผาสุก และสรางความผูกพันของผูปฏิบัติงาน ไดอยางเหมาะสม โดยมี
ประเด็นการประเมินตาง ๆ ดังน้ี   

1) ดานหนาท่ีความรับผิดชอบเพ่ือสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผาสุกของ
ผูปฏิบัติงาน ในการมอบหมายภาระงานท่ีตรงกับความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และปริมาณ
งานท่ี เหมาะสมกับตําแหนง รวมถึงความมีอิสระในการตัดสินใจ และไดรับการยอมรับ 

2) ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและวัฒนธรรมองคกร เปนการสํารวจถึงความพึงพอใจ ความไมพึง
พอใจ และความผาสุกของผูปฏิบัติงาน ตอบรรยากาศในการทํางาน การสงเสริมสุขภาพและความ
ปลอดภัย การจัดสถานท่ี วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ท่ีเพียงพอและเหมาะสม ตอการปฏิบัติงาน 

3) ดานภาวะผูนําองคกร เปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดแสดงความคิดเห็นตอภาวะผูนําของ
กองกลาง 

4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกองกลาง 

5) ดานสวัสดิการ สํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผาสุกของบุลากรในประเด็น การ
จัดสวัสดิการท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน และ 

6) การพัฒนาบุคลากร/การสรางความกาวหนาในสายงาน เพ่ือสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึง- 
พอใจ และความผาสุกของผูปฏิบัติงาน ในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและสราง
ความกาวหนาในสายงานอยางเปนระบบของกองกลาง และมีการสํารวจประเด็นความพึงพอใจ 
ความไมพึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากรในดานอ่ืน ๆ เพ่ือใหบุคลากรไดแสดง ความคิดเห็น
อยางเปดกวางตามความประสงคของบุคลากร โดยการสํารวจจะมีการกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือใหทราบถึง
ระดับความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากร โดยกําหนดระดับความคิดเห็น
เปนตัวบงชี้ระดับความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร โดยแบงออกเปน 5 
ระดับ คือ 5) ดีมาก  4) ดี 3) ปานกลาง  2) พอใช  1) นอย เพ่ือใหบุคลากรกองกลางมีชองทางใน
การแสดงความคิดเห็นท้ังแบบท่ีเปนทางการ คือ การสํารวจแบบประเมินความพึงพอใจ ความไมพึง
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พอใจ และความผาสุกของบุคลากร และไมเปนทางการในหลาย ๆ ชองทาง อาทิเชน การพูดคุย 
ปรึกษาหารือทางโทรศัพท ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน  
 

   2)  การนําผลการประเมินความผูกพันของผูปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับผลลัพธในหมวดท่ี 7 
    กองกลางมีการดําเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานในแตละรอบปงบประมาณ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือเปนโอกาสในการปรับปรุงแกไขในประเด็นท่ีตองดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาพัฒนาองคกร 
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของบุคลากรผานท่ีประชุมกองกลาง เพ่ือสรางวัฒนธรรมในการมีสวนรวมใหผูปฏิบัติงานเกิด
ความผูกพันตอองคกร และผลักดันใหเกิดความรวมมือรวมใจในการผลักดันองคกรให บรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ ของ
กองกลาง และบรรลตุามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
    จากระบบประเมินผลงานรายบุคคล กําหนดตัวชี้วัดท่ีถายทอดมาจากแผนกลยุทธกองกลางตามท่ีไดตก
ลงกับหัวหนางานและผูอํานวยการกองกลางไว ผูปฏิบัติงานตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเปนประจําทุก 6  9  
12 เดือน และหากเปนไปตามแผน เปาหมายท่ีกําหนดไว จะไดรับผลการประเมินตามท่ีตกลงกัน ซ่ึงทําใหผูปฏิบัติงานมี
ความรับผิดชอบตอผลงานของกองกลาง และมีสวนใหกองกลางประสบความสําเร็จในการทํางานได 
 
  5.2 สภาพแวดลอมในการทํางาน (Workforce Environmental) 
  ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
   (1)  การประเมินขีดคามสามารถ ทักษะ สมรรถนะผูปฏิบัติงาน 
   ผูปฏิบัติงาน เปนผูมีความรู และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ของแตละสวนงาน ซ่ึงสมรรถนะโดยรวมเปนผูมีทักษะในการบริหารจัดการงานเอกสาร บริหารจัดการระบบงานบริการ 
และมีความสามาถขั้นสูงในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสรางสรรคสื่อ และกระบวนงานเพ่ือการประชาสัมพันธ 
และเสริมสรางภาพลักษณองคกร  
   ผูปฏิบัติงานมีจํานวนท้ังสิ้น 214 คน อายุเฉลี่ย 49 ป อายุราชการเฉลี่ย 20 ป การศึกษาระดับปริญญา
โท 10 คน ระดับปริญญาตรี 10 คน ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 194 คน โดยสามารถจําแนกประเภทผูปฏิบัติงาน ไดดังน้ี 

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 
     การสรรหาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในกองกลาง ไดดําเนินการตามระเบียบและขอกําหนดของ 
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการดําเนินการตามขั้นตอนโดยมีคณะกรรมการสรรหารวมพิจารณาคัดเลือกเพ่ือใหไดบุคลากรที่มีความ
เหมาะสม ตลอดจนมีการวาจางท่ีกําหนดใหมีการจัดทําขอตกลงการจางงาน เพ่ือใชจัดทําเอกสารแสดงภาระงาน (PD) 
แฟมสะสมงาน (PF) และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     กองกลางมีการรักษาผูปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนในการเขารับการฝกอบรม รวมการประชุม 
สัมมนาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน มีการสงเสริมศักยภาพในการสรางผลงานวิจัยจากงานประจําของบุคลากร 
สนับสนุนใหเปนผูรับผิดชอบจัดกิจกรรม โครงการ เปนการเตรียมความพรอมในการสรางผลงานเพ่ือความกาวหนาตาม
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สายวิชาชีพ มีความโปรงใสและเปนธรรมในการพิจารณาเงินเพ่ิมพิเศษประจําป โดยใชขอมูลจากผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติเปนเกณฑในการพิจารณา สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการปฏิบัติงานลวงเวลา ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ วัสดุ
และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ  การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีดี และเสริมสรางความผูกพันของ
ผูปฏิบัติงานของกองกลาง โดยการจัดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดลงสูการปฏิบัติงานรายบุคคล เพ่ือใหบุคลากรรับรูถึงคุณคา
ของงานท่ีปฏิบัติงาน และรับผิดชอบและรูสึกถึงความเปนสวนหน่ึงขององคกรในการขับเคลื่อนใหบรรลุตามวิสัยทัศนของ
กองกลาง การจัดกิจกรรมเพ่ือสรางเสริมการมีสวนรวมเรียนรู สรางความรวมมือในการปฏิบัติงานอันดีรวมกัน  
     กองกลางมีการเตรียมแผนในการสรรหาบุคลากร โดยการดําเนินการตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ เม่ือผานกระบวนการคัดเลือกและสรรหา บุคลากรจะไดรับการสอนงานจากผูมีความรูความสามารถจากผู
มีประสบการณโดยตรงตามภาระงานน้ัน ๆ ในการถายทอดองคความรู วัฒนธรรมองคกร และคานิยมในการปฏิบัติงาน 
และเขารับการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหมตามหลักสูตรการอบรมของมหาวิทยาลัย และกองกลางยังสงเสริมใหบุคลากร
เขาศึกษา ฝกอบรม ตามโครงการและหลักสูตรท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรไดเสริมสรางองคความรู 
รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานจากผูมีความรู และประสบการณ เพ่ือปลูกฝงแนวความคิดท่ีเปนประโยชนตอการการ
ปฏิบัติงาน 
   (3) การบริหารและจัดโครงสรางของผูปฏิบัติงาน 
     กองกลาง จัดระบบริหารและโครงสรางโดยแบงความรับผิดชอบงานเปน 7 งาน มีหัวหนางาน
เปนผูกํากับดูแล และรับผิดชอบผลการดําเนินงานโดยตรง โดยมีท่ีประชุมกองกลาง เปนชองทางในการนําเสนอขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ผานผูอํานวยการกอง ไปยังผูบริหารระดับสูง ตอไป   

งาน หนาที ่
จํานวน 

ผูปฏิบัติงาน 
งานสารบรรณ บริหารจัดการระบบรับ สง เอกสาร บริหารจัดการหนังสือ

ราชการ และบริหารงานศูนยผลิตเอกสาร 
11 

งานประชุม บริหารจัดการ การจัดประชุม และสนับสนุนการ 
ดําเนินงานของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และท่ีประชุม
ประชุมคณบดี 

 
5 

งานประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงาน สรางเสริมภาพลักษณ
องคกร รับเร่ืองรองเรียน และสงเสริมกิจการสังคม 

15 

งานสภาอาจารย สนับสนุนการดําเนินกิจการ และการจัดการประชุมของ 
สภาคณาจารย และสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง 

4 

งานเลขานุการผูบริหาร สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย และประสานงานเพ่ือการสนับสนุน
การบริหารงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยกับภาค สวน
ตางๆ 

 
30 

งานรักษาความปลอดภัย พิทักษรักษาปกปองทรัพยสินของทางราชการ และ
ทรัพยสินสวนบุคคล ในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย บริหาร
จัดการการรักษาความปลอดภัยแกบุคคลสําคัญ กํากับ 
ดูแลควบคุมการจราจร และการเดินรถภายในพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติการดานมวลชนสัมพันธ 

 
 

143 

งานประสานงานมหาวิทยาลัย อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร และคณะ/หนวยงาน ณ กรุงเทพมหานคร
ประสานงานทางธุรกรรมระหวางหนวยงาน ท้ังภาครัฐ 
และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย เปน

 
 
 
6 
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ผู แทนมหา วิทยาลัย ในการร วมกิจกรรมต าง ๆ ณ 
กรุงเทพมหานครอํานวยความสะดวกในการจัดทําหนังสือ 
เดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

 
   (4) การเตรียมผูปฏิบัติงานใหพรอมรับความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังท่ีเปลี่ยนไป 
    1) การพัฒนาบุคลากร  จากเปาประสงคในแผนการปฏิบัติราชการกองกลาง เปาหมายของตัวชี้วัด 
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการกองกลาง ซ่ึงกองกลางไดนําผลการดําเนินการในปท่ีผานมาเปนฐานในการกําหนด ทิศ
ทางการพัฒนา เปาประสงคและเปาหมายตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงเชื่อมโยงสูการ
ปฏิบัติ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  
    2) การใหการศึกษาและฝกอบรม จัดสรรงบประมาณสนับสนุน และสนับสนุนการเขารับการศึกษา 
ฝกอบรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ความจําเปนดานทักษะการปฏิบัติงาน ตลอดจนองคความ รูท่ีสนับสนุนให
เปนบุคลากรท่ีมีศักยภาพ พรอมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
    3) การสงเสริมนําความรูและทักษะท่ีไดจากการอบรมใชในการปฏิบัติงาน โดยในการพิจารณาจัดสง 
บุคลากรเขารับการฝกอบรมน้ัน กองกลางไดยึดแนวทางการเขารับการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับความตองการ พัฒนา
สมรรถนะประจํากลุมงาน ใหโอกาสการปฏิบัติงานตรงตามความสามารถ และสงเสริมใหนําความรูจากเขารับการฝกอบรม
มาใชในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 
  ข. การสรางแรงจูงใจและการพัฒนาความกาวหนาในหนาที่การงาน 
   (1) สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพ่ือนําทักษะ ความรูมาใชในการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยง
กับการสรางความกาวหนาในวิชาชีพ 
   (2) ติดตามการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ท่ีไดถายทอดและมอบหมาย เพ่ือรวมแกปญหา และสนับสนุน
ทรัพยากรในการดําเนินงาน 
   (3) สงเสริมใหหัวหนางานเปนพ่ีเลี้ยง ใหคําแนะนําในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยใชกลไกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเคร่ืองมือ 
   (4) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีสอดคลองเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน 
   (5) สนับสนุนใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ระหวางผูปฏิบัติงานภายในกองกลางเอง และระหวาง
กองกลางกับคณะ/หนวยงาน นําไปสูจัดการความรู และการพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา และสนับสนุนใหผูปฏิบัติงาน 
เขารับการศึกษา อบรมในหลักสูตรท่ีตรงตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ ในหลักสูตรตางๆ ดังน้ี 
 
 

ที่ เร่ือง ช่ือบุคลากร หนวยงานที่จัด วัน เดือน ป 

1 
Score 201 : การพัฒนาผลการปฏิบัติการระดับ
ชํานาญการ 

นางพิสมัย  พวงคํา 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
18 ม.ค. –  
29 มี.ค. 54 

2 
Score 201 : การพัฒนาผลการปฏิบัติการระดับ
ชํานาญการ 

นายมรกต  สุบิน 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
18 ม.ค. –  
29 มี.ค. 54 

3 
SSpec 102 : การกําหนดและพัฒนาดัชนีชี้วัด
(KPI) ใหบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน 

นางปริยา  โทณะพงษ 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
26 ม.ค. 54 

4 
SSpec 102 : การกําหนดและพัฒนาดัชนีชี้วัด
(KPI) ใหบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน 

นางแสงแข  เจียมย่ังยืน 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
26 ม.ค. 54 

5 
SSpec 102 : การกําหนดและพัฒนาดัชนีชี้วัด
(KPI) ใหบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน 

นางวิลัยวัลย  เรืองธรรม 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
26 ม.ค. 54 

6 
SSpec 102 : การกําหนดและพัฒนาดัชนีชี้วัด
(KPI) ใหบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน 

นางสาวจารุณี  ใจซื่อ 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
26 ม.ค. 54 

7 
SSpec 105 : กลยุทธในการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

นางสาวพัชชิตา  พลเชียงสา 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
30 มี.ค. 54 
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8 
SSpec 203 : การสรางเครืขายการเรียนรูใน
องคกรเพ่ือการพัฒนางาน 
 

นางสาวณัฐวิภา  จันโทริ 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
31 มี.ค. 54 

9 
SSpec 203 : การสรางเครืขายการเรียนรูใน
องคกรเพ่ือการพัฒนางาน 
 

นายชุมพร  พารา 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
31 มี.ค. 54 

10 
SSpec 109 : การสรางมนุษยสัมพันธและการ
ทํางานเปนทีม 

นายบดินทรธร  กุตัน 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
21 ก.พ. 54 

11 
SSpec 101 : การแปลงแผนกลยุทธสูการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

นายมรกต  สุบิน 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
23-25 

 ก.พ. 54 

12 SPSS สําหรับบุคลากร มข. นายนิคม  โพธิราช 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
21-22 

 ก.พ. 54 

13 SPSS สําหรับบุคลากร มข. นางสาวณัฐธีรา  อินทโส 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
21-22 

 ก.พ. 54 

14 Microsoft Access สําหรับบุคลากร มข. นายนิคม  โพธิราช 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
2-3 

 พ.ค. 54 

15 Microsoft Access สําหรับบุคลากร มข. นางสาวณัฐธีรา  อินทโส 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
2-3 

 พ.ค. 54 

16 การสสรางเว็บเพจดวยโปรแกรม Dreamweaver นายนิคม  โพธิราช 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
4-5 

 มิ.ย. 53 

17 การสสรางเว็บเพจดวยโปรแกรม Dreamweaver นางสาวณัฐธีรา  อินทโส 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
4-5 

 มิ.ย. 53 

18 การตัดตอวิดีโอดวยโปรแกรม Video Studio นายนิคม  โพธิราช 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
6-7 

 ส.ค. 53 

19 การตัดตอวิดีโอดวยโปรแกรม Video Studio นางสาวณัฐธีรา  อินทโส 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
6-7 

 ส.ค. 53 

20 การใชโปรแกรม Photoshop นายนิคม  โพธิราช 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
6-7 

 ส.ค. 53 

21 การพัฒนาความรูท่ัวไปดานทรัพยสินทางปญญา นางโพธ์ิศรี  ดลผาด มหาวิทยาลัยขอนแกน 
27-28 

 ม.ค. 54 
22 การพัฒนาความรูท่ัวไปดานทรัพยสินทางปญญา นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 27-28 ม.ค. 54 
23 การพัฒนาความรูท่ัวไปดานทรัพยสินทางปญญา นางรพิมล  ภาพพิมาย มหาวิทยาลัยขอนแกน 27-28 ม.ค. 54 

24 
การสัมมนาเครือขายผูปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพ 

นางสาวผองศรี  บุญสามารถ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
31 ม.ค. 

-1 ก.พ. 54 

25 
การสัมมนาเครือขายผูปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพ 

นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
31 ม.ค. 

-1 ก.พ. 54 

26 
ศิลปการวางตนของคนทํางานเพ่ือการบริการท่ีมี
คุณภาพ 

นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 13 มี.ค. 54 

27 
ศิลปการวางตนของคนทํางานเพ่ือการบริการท่ีมี
คุณภาพ 

นางสาวผองศรี  บุญสามารถ มหาวิทยาลัยขอนแกน 13 มี.ค. 54 

28 
ศิลปการวางตนของคนทํางานเพ่ือการบริการท่ีมี
คุณภาพ 

นางรพิมล  ภาพพิมาย มหาวิทยาลัยขอนแกน 13 มี.ค. 54 

29 การศึกษาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน  นางสาวผองศรี  บุญสามารถ มหาวิทยาลัยขอนแกน 14 มี.ค. 54 

30 
การศึกษาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน ป
การศึกษา 2553 

นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 14 มี.ค. 54 

31 
การวิเคราะหระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มข. 

นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 17 มี.ค. 54 
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32 
การวิเคราะหระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มข. 

นางเกษศินี  ประภาศิริ มหาวิทยาลัยขอนแกน 17 มี.ค. 54 

33 
การวิเคราะหระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มข. 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยขอนแกน 17 มี.ค. 54 

34 
การวิเคราะหระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มข. 

นางพิสมัย  พวงคํา มหาวิทยาลัยขอนแกน 17 มี.ค. 54 

35  
การพัฒนาเครือขายตรวจแนะนําศูนยขอมูล
ขาวสารของหนวยงานภาครัฐ 

นางรพิมล  ภาพพิมาย จังหวัดขอนแกน 
28-29 

 มี.ค. 54 
36  โครงการเรียนรู ดู ทํา จรรยาบรรณของเรา นายธัญญา  ภักดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 29 เม.ย. 54 
37  โครงการเรียนรู ดู ทํา จรรยาบรรณของเรา นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 29 เม.ย. 54 
38 โครงการเรียนรู ดู ทํา จรรยาบรรณของเรา นางเกษศินี  ประภาศิริ มหาวิทยาลัยขอนแกน 29 เม.ย. 54 

39 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี 

นางเกษศินี  ประภาศิริ 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

40 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

41 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี 

นางพิสมัย  พวงคํา 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

42 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี 

นายอภิชาติ  พัฒนจักร 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

43 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี 

นางสาวผองศรี  บุญสามารถ 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

44 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี 

นายชุมพร  พารา 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

45 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี 

นายชินโชติ  นาไพรวัน 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

46 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี 

นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

47 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี 

นางโพธ์ิศรี  ดลผาด 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

48 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหนางาน สํานักงานอธิการบดี 

นางสุภารัตน  มูลศรี 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

49 
Score 108 การยกคุณภาพผลการปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติการเลขานุการมืออาชีพ 

นางปริยา  โทณะพงษ 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย 
23 พ.ค.- 

21 ก.ย. 54 

50 
ส ร า ง ก ร ะบ ว น ก า ร เ รี ยน รู สู ก ร ะบ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

นายธัญญา  ภักดี สํานักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

51 
ส ร า ง ก ร ะบ ว น ก า ร เ รี ยน รู สู ก ร ะบ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

นางเกษศินี  ประภาศิริ สํานักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

52 
ส ร า ง ก ร ะบ ว น ก า ร เ รี ยน รู สู ก ร ะบ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ สํานักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

53 
ส ร า ง ก ร ะบ ว น ก า ร เ รี ยน รู สู ก ร ะบ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

นางพิสมัย  พวงคํา สํานักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

54 
ส ร า ง ก ร ะบ ว น ก า ร เ รี ยน รู สู ก ร ะบ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

นางสาวผองศรี  บุญสามารถ สํานักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

55 
ส ร า ง ก ร ะบ ว น ก า ร เ รี ยน รู สู ก ร ะบ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

นายชุมพร  พารา สํานักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

56 
ส ร า ง ก ร ะบ ว น ก า ร เ รี ยน รู สู ก ร ะบ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

นายชินโชติ  นาไพรวัน สํานักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 
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57 
ส ร า ง ก ร ะบ ว น ก า ร เ รี ยน รู สู ก ร ะบ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

นายมรกต  สุบิน สํานักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

58 
ส ร า ง ก ร ะบ ว น ก า ร เ รี ยน รู สู ก ร ะบ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

นายนักสิทธ์ิ  ศรีกุลชา สํานักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

59 
ส ร า ง ก ร ะบ ว น ก า ร เ รี ยน รู สู ก ร ะบ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

นางโพธ์ิศรี  ดลผาด สํานักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

60 
ส ร า ง ก ร ะบ ว น ก า ร เ รี ยน รู สู ก ร ะบ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

นางสถาพร  นาวานุเคราะห สํานักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

61 
พัฒนาทักษะดานการตอนรับผูติดตอราชการ และ
คณะศึกษาดูงาน 

นางสาวพัชชิตา  พลเชียงสา 
ฝายชุมชนสัมพันธและ

สื่อสารองคกร 
17 มิ.ย. 54 

62 
พัฒนาทักษะดานการตอนรับผูติดตอราชการ และ
คณะศึกษาดูงาน 

นางสาวสุจิตร  ประสมพืช 
ฝายชุมชนสัมพันธและ

สื่อสารองคกร 
17 มิ.ย. 54 

63 เพ่ิมศักยภาพผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  นางสุภาพร  แกวดวงตา มหาวิทยาลัยขอนแกน 8 ก.ค. 54 

64 
เพ่ิมศักยภาพผูปฏิบัติงานดานพัสดุ “กฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ” 

นางสมควร  พิรุณสุนทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 8 ก.ค. 54 

65 
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปน
เลิศ (EdPex Criteria) 

นางสาวผองศรี  บุญสามารถ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
25-26 

เม.ย. 54 

66 
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปน
เลิศ (EdPEx Criteria) 

นายชุมพร  พารา มหาวิทยาลัยขอนแกน 25-26 
เม.ย. 54 

67 
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปน
เลิศ (EdPex Criteria) 

นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 25-26 
เม.ย. 54 

68 
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปน
เลิศ (EdPex Criteria) 

นางพิสมัย  พวงคํา มหาวิทยาลัยขอนแกน 25-26 
เม.ย. 54 

69 
การพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Window 7 (Basic), Microsoft Access 2007 

นางสาวพัชชิตา  พลเชียงสา มหาวิทยาลัยขอนแกน 25-26 
ก.ค. 54 

70 
การพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Window 7 (Basic), Microsoft Access 2007 

นายมรกต  สุบิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 25-26 
ก.ค. 54 

   
ข. บรรยากาศการทํางาน 
   (1) สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ปจจัยพิจารณา ตัววัด เปาประสงค 
1. สุขอนามัย 
   กองกลาง ดําเนินการสรางมาตรการการดูแลสุขอนามัยของ 
   ผูปฏิบัติงานโดยจัดหา วัสดุ ครุภัณฑท่ีเสริมสรางสุขอนามัยอันด ี
   ใหกับผูปฏิบัติงานเชน เคร่ืองฟอกอากาศ เคร่ืองกรองนํ้า และ 
   ทํานํ้ารอน นํ้าเย็นท่ีถูกสุขลักษณะ การจัดพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน  
   ท่ีเปนสัดสวน การสนับสนุนการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานท่ี 
   มีความเสี่ยงสูง จัดกิจกรรมแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ จัดโครงการ 
   ปลูกผักไรสารพิษ เปนตน 

 
มีกิจกรรม โครงการ 
และการดําเนินงานท่ี
ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ
อ น า มั ย ข อ ง
ผูปฏิบัติงาน 

 
เพ่ือใหมีมาตรการในการ 
ดู แ ล สุ ข อ น า มั ย ข อ ง
ผูปฏิบัติงานกองกลาง 
และสํานักงานอธิการบด ี
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2. ความปลอดภัย 
   กองกลาง ดําเนินการสรางมาตรการการดูแลดานความปลอดภัย 
   และความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรม- 
   การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในกองกลาง มีการ 
   จัดกําลังเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําอาคารสํานักงาน  
   จัดระบบตรวจตราการเขา ออก อาคารสํานักงานโดยการใชบัตร 
   แสดงตน มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยการสํารอง 
   ขอมูลหลายชั้นกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับขอมูลสําคัญ 

มีกิจกรรม โครงการ 
และการดําเนินงานท่ี
ส ง เ ส ริ ม ม า ต รก า ร
รักษาความปลอดภัย
ของมหาวิทยาลัย และ
สํานักงานอธิการบด ี

เพ่ือใหมีมาตรการในการ 
ดูแลดานความปลอดภัย 
ของมหาวิทยาลัย และ
สํานักงานอธิการบด ี

3. การปองกันภัย 
   จัดหาอุปกรณปองกันอัคคีภัย และเพ่ิมพูนทักษะบุคลากรในการ 
   ปองกันและระงับเหตุภัยพิบัติ ตางๆ มีระบบกลองวงจรปดเพ่ือ 
   ตราจตราเฝาระวังเหตุ มีขอตกลงการปฏิบัติงานรวมกับสถานี 
   ตํารวจภูธรยอยมหาวิทยาลัยขอนแกนในการบริหารจัดการดาน 
   ความปลอดภัย และการจราจร 
 

มีกิจกรรม โครงการ 
และการดําเนินงานท่ี
ส ง เ ส ริ ม ม า ต รก า ร
ป อ ง กั น ภั ย ข อ ง
มหา วิทยาลั ย  และ
สํานักงานอธิการบด ี

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

 
   (2) นโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชนของผูปฏิบัติงาน 
     กองกลางไดกําหนดปจจัยท่ีสําคัญตอความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน ดานการบริการ และสิทธิ
ประโยชน โดยดําเนินการใหสวัสดิการดานตางๆ เชน การเบิกคารักษาพยาบาลของผูปฏิบัติงาน และครอบครัว การเบิกคา
เลาเรียนบุตร การรับสิทธ์ิในการขอรับทุน และกูยืมเงินเพ่ือเปนคาใชจายในการศึกษาตอ และสิทธิประโยชนในการตรวจ
สุขภาพสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเสียงสูง เชนผูปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และจราจร และผูปฏิบัตงานในศูนยผลิต
เอกสาร เปนตน 
  

หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 
 
 6.1 วิธีการออกแบบระบบงาน 
  ก. การออกแบบระบบงาน 
   กองกลางไดออกแบบระบบงาน โดยยึดพันธกิจหลักเปนแนวทาง มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ระบุ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ มุงเนนการลดขั้นตอนเพ่ือประหยัดเวลาและทรัพยากร ใชสารสนเทศเพ่ือใหผลงานมีคุณภาพเชื่อถือ
ได สรางความรวมมือ การทํางานเปนเครือขาย นําความตองการของผูรับบริการมาเปนขอกําหนด เพ่ือสรางความพึงพอใจ
สูงสุดใหแกผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยกองกลางมีแนวคิดในการออกแบบระบบงาน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารจัดการระบบ
สารบรรณและผลิตเอกสาร 

กระบวนการบริหารจัดการการ
ประชุมผูบริหารระดับสูง 

กระบวนการสื่อสารองคกรและ
กิจการสังคม 

- ความตองการและ 
  ความคาดหวังของ 
  ผูรับบริการและผูมี 
  สวนไดสวนเสีย 
- ขอบังคับ กฎหมาย 
- ผลการดําเนินงาน 
  ตามคํารับรองปฏิบัต ิ
  ราชการ 
- ผลประเมิน IQA 
- ผลประเมิน PMS 
- ผลประเมิน PMR 

การจัดการระบบรับ สง เอกสารบริหารจัดการ
หนังสือราชการ และผลิตเอกสาร 

การจัดประชุม และสนับสนุนการดําเนินงานของที ่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย และทีป่ระชุมคณบด ี

การประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานสรางเสริม
ภาพลักษณองคกร และสงเสริมกิจการสังคม 

วิสัยทัศนกองกลาง 
 
“กองกลางจะสนับสนุน 
การบริหารจัดการ และ
ใหบริการเพ่ือสนองตอบ
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ใหการดําเนินงานในทุก
ภารกิจเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด” 

Input Process Output Goal 
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  ก. กระบวนการทํางานหลัก 
    (1) จากการออกแบบระบบงานของกองกลางท่ีสะทอนใหเห็นแนวคิดโดยภาพรวมของกระบวนการ
ดําเนินภารกิจตามบริบทของพันธกิจทุกดาน เพ่ือใหไดผลผลิตการดําเนินงาน ท่ีสนองตอบเปาหมายหลัก คือวิสัยทัศนของ
กองกลาง และการท่ีจะดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหลักดังกลาว กองกลางไดแปลงพันธกิจแตกยอยเปนกระบวนการ
ทํางานหลัก เพ่ือถายทอดสูสวนงานตาง ใหมองเห็นภาพการทํางานท่ีเปนรูปธรรม ดังแสดงในตารางตอไปน้ี                                                                       
 

พันธกิจ ภารกิจหลักทีใ่หบริการ กระบวนการทํางานหลัก 
 
1. ดานระบบงานสารบรรณ 

1.บริหารจัดการระบบรับ สง เอกสาร  
  บริหารจัดการหนังสือราชการและ 
  ผลิตเอกสารราชการ 

กระบวนงานใหบริการระบบรับ สง  
เอกสาร  บ ริหาร  จั ดการหนังสื อ
ราชการ และผลิตเอกสาร 

 
2. ดานการบริหารจัดการการประชุม 
   ผูบริหารระดับสูง 

2. บริหารจัดการ การจัดประชุม และ 
   สนับสนุนการดําเนินงานของท่ี  
   ประชุมสภามหาวิทยาลัย และท่ี  
   ประชุมคณบดี 

กระบวนงานใหบ ริการในการจัด
ประชุมและสนับสนุนการดําเนินงาน 
ของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และท่ี 
ประชุมประชุมคณบดี 

 
3. ดานการสื่อสารองคกร และ 
   กิจการสังคม 

3. ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงาน  
   สรางเสริมภาพลักษณองคกร และ 
   สงเสริมกิจการสังคม 

กระบวนงานใหบริการเผยแพรผลงาน 
ส ร า ง เ ส ริ ม ภ า พ ลั ก ษ ณ อ ง ค ก ร
ภาพลักษณองคกร รวมกิจกรรม และ
จัดกิจกรรม เพ่ือชวยเหลือสังคมและ
ชุมชน 

4. ดานการสนับสนุนกิจการ 
   ของสภาคณาจารย และสภา  
   ขาราชการ พนักงานและลูกจาง 

4. สนับสนุนการดําเนินกิจการ และ 
   การจัดการประชุมของ สภา   
   คณาจารย และสภาขาราชการ  
   พนักงานและลูกจาง 

กระบวนงานใหบริการสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการ และการจัดการประชุม
ข อ ง  ส ภ า ค ณ า จ า รย  แ ล ะ ส ภ า
ขาราชการ พนักงานและลูกจาง 

 
 
5. ดานงานเลขานุการผูบริหาร 

5. สนับสนุน และอํานวยความสะดวก 
   ในการปฏิบัติงานของ ผูบริหาร 
   มหาวิทยาลัย และประสานงานเพ่ือ 
   การบริหารงานของผูบริหาร 
   มหาวิทยาลัยกับภาค สวนตางๆ 

กระบวนงานบริการอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และบริการประสานงาน
เ พ่ือการบริหารงานของผู บ ริหาร
มหาวิทยาลัยกับผูติดตอราชการ 

กระบวนการสนับสนุนกิจการของ
ส ภ า ค ณ า จ า ร ย  แ ล ะ ส ภ า
ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง 

กระบวนการดานงานเลขานุการ
ผูบริหาร 

กระบวนการดานรักษาความ
ปลอดภัย และจัดการจราจร 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น
มหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร 

การสนับสนุนการดําเนินกิจการ และการจัดการ
ประชุมของสภาคณาจารย และสภาขาราชการ 

พนักงานและลูกจาง 

การอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
ประสานงานเพ่ือการบริหารงานของผูบริหาร 

 
การดําเนินงานรักษาความปลอดภัย และจัด

การจราจร 

การประสานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ณ กรุงเทพมหานคร 

กระบวนการประเมิน ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน 
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6. ดานการรักษาความปลอดภัย  
    และจัดการจราจร 
 

6. พิทักษรักษาปกปองทรัพยสินของ 
   ทางราชการ และทรัพยสินสวน  
   บุคคล ในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย   
   บริหารจัดการการรักษาความ 
   ปลอดภัยแกบุคคลสําคัญ กํากับ 
   ดูแล ควบคุมการจราจร และการ 
   เดินรถภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย  
   และปฏิบัติการดานมวลชนสัมพันธ 

กระบวนงานใหบริการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสํานักงาน นักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร และอํานวยความ
สะดวกในการจัดการจราจร สะดวก 
ปลอดภัย 
 

  
 
 
 
7. ดานการประสานงาน 
   มหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร 

7. อํานวยความสะดวกและสนับสนุน 
   การปฏิบัติงานของผูบริหาร และ 
   คณะ/หนวยงาน ณ กรุงเทพ - 
   มหานคร ประสานงานทางธุรกรรม 
   ระหวางหนวยงาน ท้ังภาครัฐ 
   และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
   กับมหาวิทยาลัย เปนผูแทน 
   มหาวิทยาลัยในการรวมกิจกรรม 
   ตางๆ ณ กรุงเทพมหานคร 
   อํานวยความสะดวกในการจัดทํา 
   หนังสือเดินทางของบุคลากร 
   มหาวิทยาลัย 

กระบวนงานใหบริการผูบริหาร คณะ/
หนวยงาน และบุคลากร ในการเปน
ผูแทนมหาวิทยาลัยดําเนินธุรกรรม
ตางๆ ณ กรุงเทพมหานคร 

 
  (2) ในการนํากระบวนการทํางานหลักไปปฏิบัติน้ันกองกลางไดคํานึงถึงขอกําหนดสําคัญท่ีเก่ียวของ และ
กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวา กระบวนการทํางานหลักท่ีกําหนดน้ัน มีความสอดคลองกับเปาหมายหลัก และ
สามารถบรรเปาหมายเชิงคุณภาพในมิติตางดังท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรายละเอียดดังแสดงตอไปน้ี 
 
 

วิธีการจัดทํา 
ขอกําหนดที่สําคัญ 

 
ช่ือกระบวนการทํางานหลัก 

 
ขอกําหนดที่สําคัญ 

ตัวช้ีวัดการนํากระบวนการสู 
การปฏิบัติ 

1) จากการสํารวจความพึง 
   พอใจจากผูรับบริการและ 
   ผูมีสวนไดสวนเสีย  
   (แบบสอบถามความพึง 
   พอใจผูรับบริการ 
   กองกลางปงบประมาณ  
   พ.ศ. 2553) 
2) จากขอเสนอแนะ และมต ิ
   ของท่ีประชุมกรรมการชุด 
   ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ 
   ปฏิบัติงานกองกลาง 
3) จากการแสดงความคิดเห็น 
   ในชองการรับฟงความ 
   คิดเห็นจากเว็บไซต 

กระบวนงานใหบริการระบบ
รับ สงเอกสาร บริหาร จัดการ
หนังสือราชการ และผลิต
เอกสาร 

- ระเบียบสํานักนายก  
  รัฐมนตรีวาดวยงาน 
  สารบรรณ พ.ศ. 2526 
- ผลการประเมินในมิต ิ
  ตางๆ 

ความถูกตอง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ปองกันการสูญหาย 
ไ ด รั บ คํ า แ น ะ นํ า ท่ี เ ป น
ประโยชน ประกันคณุภาพงาน 

กระบวนงานใหบริการในการ
จัดประชุมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย และท่ี ประชุม
ประชุมคณบดี 

- ขอบังคับวาดวย การ 
 ประชุมสภมหาวิทยาลัย  
  พ.ศ. 2544 
- ผลการประเมินในมิต ิ
  ตางๆ 

ความถูกตอง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ไดรับความสะดวก
จากการบริการ 

ก ร ะ บ ว น ง า น ใ ห บ ริ ก า ร
เผยแพรผลงาน สราง เสริม
ภาพลักษณองคกรภาพลักษณ
องคกร รวมกิจกรรม และจัด

- พระราชบัญญัติขอมูล 
  ขาวสารของราชการ  
  พ.ศ. 2540 
- ผลการประเมินในมิต ิ

ความถูกตอง ตรงเวลา เชื่อถือ
ไ ด  ล ด ขั้ น ต อ น  ส ร า ง
ภ า พ ลั ก ษ ณ ท่ี ดี  ไ ด รั บ
คําแนะนําท่ี เปนประโยชน
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   มหาวิทยาลัย และ 
   เว็บไซตกองกลาง 

กิจกรรม เพ่ือชวยเหลือสังคม
และชุมชน 

  ตางๆ สรางความผูกพันกับชุมชน 

 

4 )  จ า ก ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม 
สัมมนา 
    ระดมความคิดเห็นตาง ๆ  
5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ 
6 )  การเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 
7)  ขีดความสามารถของ
กองกลาง 
   และจํานวนบุคลากร 
8 )  ค วามสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน 
   และ การประสานงานกับ
สวน 
   ราชการอ่ืน ๆ 
9) รายงานผลการดําเนินงาน
ของ 
   ก อ ง ก ล า ง  ท้ั ง จ า กคํ า
รับรองการ 
   ปฏิบัติราชการ การประกัน 
   คุณภาพการศึกษา PMR 
และ PMS 

ก ร ะ บ ว น ง า น ใ ห บ ริ ก า ร
สนับสนุนการดําเนินกิจการ 
และการจัดการประชุมของ 
สภาคณาจารย  และสภา
ข าราชการ พนักงานและ
ลูกจาง 

- พระราชบัญญัต ิ
  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  พ.ศ. 2541 
- ผลการประเมินในมิต ิ
  ตางๆ 

ความถูกตอง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ไดรับความสะดวก
จากการบริการ 

กระบวนงานบริการอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของผูบ ริหารมหาวิทยาลัย 
และบริการประสานงานเพ่ือ
การบริหารงานของผูบริหาร
มห า วิท ย า ลั ย กั บ ผู ติ ด ต อ
ราชการ 

- พระราชบัญญัต ิ 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  พ.ศ. 2541 
- ผลการประเมินในมิต ิ
  ตางๆ 

ความถูกตอง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ไดรับความสะดวก
จากการบริการ 

กระบวนงานใหบริการรักษา
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ า ค า ร
สํานักงาน นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร และอํานวยความ
สะดวกในการจัดการจราจร  

- ระเบียบวาดวยการ 
  รักษาความปลอดภัย 
  แหงชาติ พ.ศ. 2517 
- ระเบียบวาดวยการเดิน 
  รถโดยสารภายใน 
  มหาวิทยาลัย พ.ศ.  
  2533 
- ขอบังคับวาดวยวินัย 
  นักศึกษาป พ.ศ.2551 
- ผลการประเมินในมิต ิ
  ตางๆ 

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

ก ร ะ บ ว น ง า น ใ ห บ ริ ก า ร
ผูบ ริหาร คณะ/หนวยงาน 
และบุคลากร ในการ เป น
ผูแทนมหาวิทยาลัยดําเ นิน
ธุ ร ก ร ร ม ต า ง ๆ  ณ 
กรุงเทพมหานคร 

- พระราชบัญญัต ิ
  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  พ.ศ. 2541 
- ผลการประเมินในมิต ิ
  ตางๆ 

ความถูกตอง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ไดรับความสะดวก
จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร  ไ ด รั บ
คําแนะนําท่ีเปนประโยชน 

 
   (3) ในสวนของกระบวนงานสนับสนุนกลยุทธ (Supporting Activities) กองกลางไดออกแบบ
กระบวนงานสนับสนุนโดยการนําองคความรู เทคโนโลยี ความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย แผนกล
ยุทธ แผนปฏิบัติราชการ คํารับรองการปฏิบัติราชการ และกลไกการสนับสนุนจากหนวยงานรอบขาง โดยมีกระบวนงาน
สนับสนุน ขอกําหนดสําคัญ และตัวชี้วัดการนํากระบวนการสนับสนุนไปปฏิบัต ิดังน้ี 
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กระบวนงานสนับสนุน 
ตัวช้ีวัดการนํากระบวนงานสนับสนุน 

สูการปฏิบัติ 
1) การบริหารงานบุคคล บุคลากรมีความสุข มีผลงานท่ีมีคุณภาพ 
2) การประกันคุณภาพ สามารถนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการพัฒนาองคกร 
3) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สามารถควบคุม และลดปจจัยเสี่ยงในการดําเนินงาน 
4) การเงิน การคลัง และพัสดุ มีความถูกตอง ทันเวลา และคุมคา 
5) ระบบสารบรรณ ความถูกตอง รวดเร็ว ลดการสูญหาย 
6) งานดานแผนและงบประมาณ แผนสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย งบประมาณ

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 
7) งานดานอาคารสนานท่ี และทรัพยากร 
   กายภาพ 

สิ่งแวดลอมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีทรัพยากรกายภาพท่ี
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 

8) งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีความปลอดภัย และ
เชื่อถือได 

 
 ค. ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
  กองกลางเตรียมความพรอม เพ่ือจัดการใหการดําเนินการเปนไปอยางราบร่ืนในภาวะฉุกเฉิน โดยใหมีการ
สํารองไฟล เก็บเอกสารตนฉบับโดยการ scan เปนไฟลเก็บไว เก็บเอกสารในหองแยกจากหองปฏิบัติงานและใหมี
ผูรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
 
  6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนงาน 
   ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน 
     กองกลางมีการควบคุมการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดเวลา ระยะทางการสงขอมูล การตรวจสอบความถูกตองของผลงานและเปนไปตามกฎ ระเบียบท่ี
เก่ียวของอยาง สมํ่าเสมอ 
   ข. การจัดการระบวนการทํางาน 
     กองกลางมีการจัดการกระบวนการทํางานโดยคํานึงถึงผูรับบริการ โดยการสํารวจความพึงพอใจ 
การรับ ฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนเรียนรูนํามาจัดกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
   ค. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
     กองกลางกําหนดวิธีการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหไดผลดีขึ้น โดยการนําขอเสนอจาก
ผูรับบริการมา ทบทวนเปนประจํา 
 

 
วิธีการรวบรวมขอเสนอ 

 
ความถี่ในการทบทวน 

 
ผลการปรับปรุง 

  
1) การสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการและผูมี 
    สวนไดสวนเสีย 

1 คร้ัง / ป - มีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ เชน 
การ จัด ทําระบบปฏิ ทินกิจกรรม KKU 
Event Update บนเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
 

2) การรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมการ 
   ประชุมสัมมนาท่ีกองกลางจัด 

มีการดําเนินการ 6 คร้ัง/ป - ไดรวบรวมเปนขอมูลและสารสนเทศ 
  ประกอบการปรับปรุงการดําเนินงาน 
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3) มีการนําผลการดําเนินงานท่ีรายงานไวท้ังคํา 
   รับรองการปฏิบัติราชการ รายงานการ 
   ประเมินตนเอง PMR เพ่ือพิจารณาทบทวน  
   ปรับปรงการดําเนินงาน การกําหนดหนาท่ี 
   ความรับผิดชอบและแนวทางดําเนินการท่ี 
   เหมาะสม 

ระบบการรายงานผลแตละ 
สวน ซ่ึงไดจัดทํา 1 คร้ัง / 
ป 

- มีขอมูลและสารสนเทศเพ่ือทบทวน 
  ผลการดําเนินงาน การวางแผนการ 
  พัฒนากองกลาง 

4) มีการรับฟงขอเสนอแนะจากกิจกรรมและ- 
   เปลี่ยนเรียนรูเครือขายดานสารบรรณ และ 
   ประชาสัมพันธ 

2 คร้ัง / ป สรางความผูกพัน ชี้แจงการดําเนินงาน 
และรับฟงขอเสนอแนะจากคณะ / 
หนวยงาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองและตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

 

 

หมวด 7  ผลลัพธการดําเนินงาน 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในกองกลาง เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 
2553 เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลการตรวจประเมินมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ
หนวยงานน้ัน กองกลางไดรับคะแนนรวมในการตรวจประเมิน เทากับ 4.9744 จากคะแนนเต็ม 5.0000 ดังน้ี 

 

องคประกอบ/ตัวช้ีวัด 

รายงานขอมูล
ยอนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ป 2552 

2550 2551 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%) 

สัดสวน 
จํานวน

ขอ 

ผล
ประเมิน
ตนเอง 
(1-5) 

ผลโดย
กรรมการ

ตรวจ
ประเมิน 
(1-5) 

คะแนนถวงน้ําหนกั 

ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน  5.0000 
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ใหครบทุกภารกิจ  

NA NA   5 5 1.6700 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
ของการปฏิบัติงานทั้งหมด  

NA NA 10 x100 100 5 5 1.6700 

10 

1.3 กระบวนการวางแผน NA NA   5 5 1.6600 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 5.0000 
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาวิชาชีพของบุคลากร 
NA NA   5 5 

5.0000 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.8426 
7.1 กรรมการบริหารสูงสุดใชหลักธรรมาภิบาล NA NA   5 5 0.3846 
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องคประกอบ/ตัวช้ีวัด 

รายงานขอมูล
ยอนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ป 2552 

2550 2551 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%) 

สัดสวน 
จํานวน

ขอ 

ผล
ประเมิน
ตนเอง 
(1-5) 

ผลโดย
กรรมการ

ตรวจ
ประเมิน 
(1-5) 

คะแนนถวงน้ําหนกั 

ตัวหาร 

ในการบริหารจัดการสามารถผลักดันให
แขงขันในระดับสากลได 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/
หนวยงาน  

NA 5   5 5 0.3846 

7.3 มีการพฒันาคณะ/หนวยงาน สูองคกร
เรียนรู  

4 5   5 5 0.3846 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

5 5   5 4 0.3077 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ 

NA NA   4 4 0.3077 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา  

NA 2   5 5 0.3846 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด
และเปาหมาย 
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล   

5 4   5 5 0.3846 

7.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

5 5 5  5 5 0.3846 

7.12 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

NA NA 5  5 5 0.3846 

7.13 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับขององคกร 5 5   5 5 0.3846 
7.14 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู  5 5   5 5 0.3846 
7.15 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
NA NA   5 5 0.3846 

7.16 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

NA NA   5 5 0.3846 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.0000 
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน 
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

NA 5   5 5 1.6700 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน  

NA 5   5 5 1.6700 

8.3 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

NA 5   5 5 1.6700 
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องคประกอบ/ตัวช้ีวัด 

รายงานขอมูล
ยอนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ป 2552 

2550 2551 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%) 

สัดสวน 
จํานวน

ขอ 

ผล
ประเมิน
ตนเอง 
(1-5) 

ผลโดย
กรรมการ

ตรวจ
ประเมิน 
(1-5) 

คะแนนถวงน้ําหนกั 

ตัวหาร 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.0000 
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษา  

NA 5   5 5 1.6700 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง 

NA NA   5 5 1.6700 

9.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 

NA NA   5 5 1.6700 

องคประกอบที ่10 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) และอัตลักษณของสถาบัน 5.0000 

10 

ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่สะทอน
เอกลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงค
เฉพาะของหนวยงาน 

NA NA   5 5 5.0000 

รวม 4.9744 

 
 ในสวนของการรายงานผลลัพธการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx (ECPE) กองกลางไดดําเนินการ ดังน้ี 
 

การแยกผลลัพธการดําเนินงานตามเกณฑ  EdPEx (ECPE)ออกเปน 6 ดาน โดยใชตัวช้ีวัด IQA 43 ตัวช้ีวัด 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน       

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
2 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร       
3 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก       
4 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ       
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5 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน       
6 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู       
7 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน       
8 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต       
9 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา       
10 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป       
11 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   
      

12 2.11 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

      

13 2.12 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ       
14 2.13 รอยละของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาตอ

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
      

15 2.14 รอยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนไปและมาจากตางประเทศตอ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
 
 

  

 

   

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
16 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร       
17 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา       
18 3.3 เงินบริจาคจากศิษยเกา        
องคประกอบที่ 4 การวิจัย   
19 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค        
20 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค       
21 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา 
      

22 4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร       
23 4.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน       
24 4.6 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ       
25 4.7 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร       
26 4.8 รอยละที่เพิ่มขึ้นของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 

refereed  journal หรือ 
ในฐานขอมูลระดับชาติ 

       

27 4.9 รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค       
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จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
28 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม       

29 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ ใหเกิดประโยชนตอสังคม        

30 5.3 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียน การสอนหรือการวิจัย 

      

31 5.4 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก       
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
32 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม       
33 6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม       
34 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม       
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
35 7.1 ภาวะผูนําของกรรมการบริหารสูงสุดและผูบริหารทุกระดับของ

คณะ/หนวยงาน 
      

36 7.2 การพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู       
37 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ       
38 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง       
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   
39 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
40 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน        
41 9.2 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งคณะ 
      

42 9.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของคณะ       
43 9.4  ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆของคณะ       

 

 จากการศึกษาแยกผลลัพธการดําเนินงานตามเกณฑ  EdPEx (ECPE) ออกเปน 6 ดาน โดยใชตัวชี้วัด IQA 
43 ตัวชี้วัดตามขอกําหนดของสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพขางตน กองกลางพบวาการรายงานผลลัพธการ
ดําเนินงานตามเกณฑ  EdPEx (ECPE) โดยใชตัวชี้วัด IQA ท่ีสอดคลองกับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 ของหนวยงานสนับสนุน ท้ังสิ้น 4 ดานคือ 
 

  1) ผลลัพธ 7.3 ดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด สอดคลองกับ ตัวช้ีวัดที่ 8.1 ของ IQA 
           2) ผลลัพธ 7.4 ดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน สอดคลองกับ ตัวช้ีวัดที่ 7.2 และ 7.3 ของ IQA 
           3) ผลลัพธ 7.5 ดานประสิทธิภาพขององคกร สอดคลองกับ ตัวช้ีวัดที่ 9.1 ของ IQA  และ 
            4) ผลลัพธ 7.6 ดานการนําองคกร สอดคลองกับ ตัวช้ีวัดที ่1.1  7.1 และ 7.4 ของ IQA  
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 ดังน้ัน จึงขอนําเสนอผลลัพธการดําเนินงานตามเกณฑ  EdPEx (ECPE) เฉพาะดานท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 ดังน้ี 
 

7.3  ดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด 
  
ตัวช้ีวัด 

เปา 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) 

Trends 

(แนวโนม) +/- 

51 52 53 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ      

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 5 5 5 o 

 
7.4  ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน  

 
 

ตัวช้ีวัด 

เปา 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) 

Trends 

(แนวโนม)  +/- 

51 52 53 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ      

7.2 
การพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรแหงการ
เรียนรู 

5 5 5 5 o 

7.3 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 NA 5 5 o 

 

7.5 ผลลพัธดานประสิทธิผลของกระบวนการ  
 

ตัวช้ีวัด 
เปา 

หมาย 
Level 

(ผล/ระดับ) 

Trends 

(แนวโนม) +/- 

51 52 53 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      

9.1 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

5 NA 5 5 o 

 

7.6 ผลลัพธดานภาวะผูนํา  
 

ตัวช้ีวัด 
เปา 

หมาย 
Level 

(ผล/ระดับ) 

Trends 
(แนวโนม) +/- 

51 52 53 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการ
ดําเนินงาน  

    
 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 NA 5 5 o 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ      

7.1 ภาวะผูนําของกรรมการบริหารสูงสุดและ
ผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน 

 
5 5 5 o 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  NA 4 2 - 
 



 

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

 
 

57

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 ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
4. มีโครงสรางองคกรท่ีสะทอนความสัมพันธในแตละภารกิจอยางชัดเจน 
5. การสื่อสาร สรางความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกันในองคกร 
 
ลําดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ผูนําระดับสูง เปนแบบอยางท่ีดีในดานความมุงม่ันดําเนินงานทุกภารกิจ 
2 ผูนําระดับสูงใชรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรท่ีหลากหลายชองทาง 
3 ความสัมพันธฉันทพ่ีนอง ความเอ้ืออาทร ระหวางผูนําระดับสูง กับผูปฏิบัติงาน 

 
ลําดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ความแตกตาง หลากหลายของบุคลากร ทําใหการสื่อสารเพ่ือทําความเขาใจรวมกัน มีขอจํากัด 
ตองปรับกระบวนการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ และมีอํานาจครอบคลุมมากขึ้น 

 
 

 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
อยางเปนระบบท่ีตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 

ทางอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิผลท่ีตอบสนองตอ

ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนด

โดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนอง

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม

ของหัวขออยางสมบูรณ  

       

D 
 

ไมมีการนําแนว 
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

หรือหนวยงาน ซ่ึงเปน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ 

กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น  

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

บางสวนหรือบางหนวย 

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน 

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี 

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

นัยสําคัญ  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางท่ีสําคญัระหวางสวน
หรือหนวยงาน 

  
    

 

L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปญหามาเปนแนวคิดใน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี

แนวทางอยางเปนระบบใน 

การประเมนิและปรับปรุง 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช 

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน
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 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

ปญหา  

 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 

 

กระบวนการท่ีสําคัญ  

 

เรียนรูในระดับสถาบันซ่ึง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการท่ีสําคัญ  

 

ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   

เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 

อันเปนผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ 

องคกร  

ระดับถาบันผานนวัตกรรม  

เปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชท่ัวท้ัง

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน

ชัดเจนของการพัฒนาและ

นวัตกรรมท่ัวท้ังองคกร อันเปน

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห

และแบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แตละ

สวนหรือหนวยงาน

ดําเนินการอยางเอกเทศ  

มีแนวทางท่ีสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ

หนวยงานอ่ืน โดยสวนใหญ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา 

 

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง

กับความตองการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีความสอดคลองกับ

ความตองการของสถาบัน 

ตามท่ีระบุไวในโครงราง

องคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ตองการของสถาบัน ตามท่ีระบุไว

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีบูรณาการอยาง

สมบูรณกับความตองการของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

 

       
สรุป
ชวง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 55 % …………..% ............ % 

 
 
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม      
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม      
1. การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. การจัดสรรงบประมาณท่ีเปนธรรม ตามกลยุทธท่ีรับผิดชอบ 
3. ระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
4. การเปนแบบอยางท่ีดขีองผูนําระดับสูงในการประพฤติ ปฏิบัตติามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย 
5. การรับฟง และหวงใย ดูแลสังคม 
 
ลําดับ

ที ่
จุดแข็ง (Strengths) 

1 มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการท่ีดี เปนแบบแผนใหหนวยงานยึดถือปฏิบัติตาม 
2 มหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบภายใน และระบบใหคําปรึกษาท่ีเขมแข็ง 
3 ผูปฏิบัติงาน มีทัศนคติท่ีดี ตอการประพฤติ ปฏิบัตติามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 
4 มีความสัมพันธ และความรวมมืออันดีกับสังคม และชุมชนรอบขาง 

 

      

      

 

 

   4   
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ลําดับ
ที่ 

โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

   1 ผูปฏิบัติงานรุนใหมยังขาดความรูความเขาใจในกฏ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของ 
ตองสรางโอกาสในการเรียนรูเพ่ิมเติมโดยเรงดวน 

 
 

 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
อยางเปนระบบท่ีตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 

ทางอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิผลท่ีตอบสนองตอ

ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนด

โดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนอง

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม

ของหัวขออยางสมบูรณ  

       

D 
 

ไมมีการนําแนว 
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเพยีงอยูใน

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

หรือหนวยงาน ซ่ึงเปน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ 

กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น  

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

บางสวนหรือบางหนวย 

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน 

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี 

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

นัยสําคัญ  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางท่ีสําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน 

  
    

 

L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหา  

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปญหามาเปนแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี

แนวทางอยางเปนระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรูในระดับสถาบันซ่ึง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช 

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน 

ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   

เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 

อันเปนผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ 

องคกร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ระดับถาบันผานนวัตกรรม  

เปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชท่ัวท้ัง

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน

ชัดเจนของการพัฒนาและ

นวัตกรรมท่ัวท้ังองคกร อันเปน

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห

และแบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แตละ

สวนหรือหนวยงาน

ดําเนินการอยางเอกเทศ  

มีแนวทางท่ีสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ

หนวยงานอ่ืน โดยสวนใหญ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา 

 

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง

กับความตองการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีความสอดคลองกับ

ความตองการของสถาบัน 

ตามท่ีระบุไวในโครงราง

องคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ตองการของสถาบัน ตามท่ีระบุไว

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีบูรณาการอยาง

สมบูรณกับความตองการของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 
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 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 
สรุป
ชวง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 55 % ……………% ............ % 

 
 

หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ 
 

2.1 การจัดทํากลยุทธ   
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับการจัดทํากลยุทธ   

1. การวิเคราะหสิ่งแวดลอมขององคกร ท่ีมีผลตอการตัดสินใจจัดทํากลยุทธ 
2. การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนขององคกร 
3. ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพท่ีใชประกอบการจัดทํากลยุทธ 
4. ผลการตรวจประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีใชประกอบการจัดทํากลยุทธ 
5. การตัดสินใจโดยคํานึงถึงแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเปนเปาหมายหลัก 

 
ลําดับ

ที ่
จุดแข็ง (Strengths) 

1 ผูนําระดับสูงมีทักษะในการมองภาพโดยรวมของยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และถายทอดแนวคิดตอได 
2 ผูปฏิบัติงานตระหนักรู และใหความสําคัญในการจัดทํากลยุทธ 
3 มีแหลงขอมูลสารสนเทศประกอบการจัดทํากลยุทธ ท่ีสืบคนและอางอิงไดสะดวก 

 
 
 
 
ลําดับ

ที ่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 
ผูปฏิบัติงานสวนใหญขาดทักษะในการใชเทนโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหขอมูล จึงเปนขอจํากัดใน
การจัดทํากลยุทธ ตองอบรมเพ่ิมพูนทักษะการใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล และวิเคราะหขอมูลท่ีจําเปน 

 
ADLI 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% หรือ 
45% 

50%, 55%, 60% หรือ 
65% 

70%, 75%, 80% หรือ 
85% 

90%, 95% หรือ 100% 

A ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปน
ระบบท่ีตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลท่ีตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลท่ีตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลท่ีตอบสนองตอ
ขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลท่ีตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขออยางสมบูรณ  

       

   
4 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% หรือ 
45% 

50%, 55%, 60% หรือ 
65% 

70%, 75%, 80% หรือ 
85% 

90%, 95% หรือ 100% 

D 
 

ไมมีการนําแนว 
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติเพียงอยูในขั้น
เริ่มตนในเกือบทุกสวน
หรือหนวยงาน ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการบรรลุขอ 
กําหนดพื้นฐานของ
หัวขอนั้น  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ 
ถึงแมวาบางสวนหรือบาง
หนวย 
งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน 
 

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี 
ถึงแมการปฏิบัติอาจ
แตกตางกันในบางสวนหรือ
บางหนวยงาน  
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อไปปฏิบัติเปน
อยางดีโดยไมมีความ
แตกตางของการปฏิบัติ
อยางมีนัยสําคัญ  
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
อยางสมบูรณโดยไมมี
จุดออนหรือความแตกตาง
ท่ีสําคัญระหวางสวนหรือ
หนวยงาน 

       
L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปญหา  
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการต้ัง
รับปญหามาเปน
แนวคิดในการปรับปรุง
แบบพื้น  ๆ
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี
แนวทางอยางเปนระบบใน 
การประเมินและปรับปรุง 
กระบวนการท่ีสําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรูใน
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการท่ีสําคัญ  
 

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

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอยางเปนระบบ
โดยใชขอมูลจริง และมีการ
เรียนรูในระดับถาบันผาน
นวัตกรรม  เปนเครื่องมอื
สําคัญท่ีใชท่ัวท้ังองคกรใน
การจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมท่ัวท้ังองคกร อัน
เปนผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะหและแบงปน  

       
I ไมแสดงใหเห็นวามี

ความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แตละ
สวนหรือหนวยงาน
ดําเนินการอยาง
เอกเทศ  

มีแนวทางท่ีสอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน
กับสวนหรือหนวยงาน
อ่ืน โดยสวนใหญเกิด
จากการรวมกัน
แกปญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคลองกับความตองการ
พื้นฐานของสถาบัน ตามท่ี
ระบุไวในโครงรางองคกร
และเกณฑหมวดอ่ืน ๆ  
 

แนวทางมีความสอดคลอง
กับความตองการของ
สถาบัน ตามท่ีระบุไวใน
โครงรางองคกรและเกณฑ 
หมวดอ่ืน ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความตองการของสถาบัน 
ตามท่ีระบุไวในโครงราง
องคกรและเกณฑหมวดอ่ืน 
ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอยาง
สมบูรณกับความตองการ
ของสถาบัน ตามท่ีระบุไวใน
โครงรางองคกรและเกณฑ 
หมวดอ่ืน ๆ 
 

       
สรุปชวง
คะแนน 
 

   4   

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 60 % ............ % ............ % 

 
 

2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 
1. แผนกลยุทธท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร 
2. การสื่อสารทําความเขาใจในรายละเอียด และความสําคัญของกลยุทธ 
3. การสื่อสารใหผูปฏิบัติงานเห็นความสําคัญของตนเอง ในการเปนสวนสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนองคกร 
4. การใหความสําคัญกับทุกตําแหนงงาน 
5. การพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือแนวปฏิบัติใหม  ๆ
 
ลําดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 การมีสวนรวมในการจัดทํากลยุทธ ทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกเปนเจาของกลยุทธท่ีเก่ียวของ 
2 ผูนําระดับสูงมีโอกาสในการพบปะ สรางความเขาใจในแนวคิดการถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัต ิ
3 มีการประชุมกองประจําทุกเดือน เปนโอกาสในการ หารือกับหัวหนางาน เพ่ือวางแผนนํากลยุทธไปสูการปฏิบัต ิ
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ลําดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 
การเคลื่อนตัวอยางรวดเร็วของกลยุทธ มักจะสรางความสับสน กังวลใจใหกับผูปฏิบัติงาน ตองปรับภาษา หรือ
ระดับการสื่อสารใหเปนรูปธรรม ตรงกับธรรมชาติของกลุมผูปฏิบัติงาน 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 

A ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
อยางเปนระบบท่ีตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 

ทางอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิผลท่ีตอบสนองตอ

ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนด

โดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนอง

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม

ของหัวขออยางสมบูรณ  

       

D 
 

ไมมีการนําแนว 
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

หรือหนวยงาน ซ่ึงเปน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ 

กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น  

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

บางสวนหรือบางหนวย 

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน 

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี 

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

นัยสําคัญ  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางท่ีสําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน 

  
    

 

L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหา  

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปญหามาเปนแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี

แนวทางอยางเปนระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรูในระดับสถาบันซ่ึง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช 

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน 

ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   

เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 

อันเปนผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ 

องคกร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ระดับถาบันผานนวัตกรรม  

เปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชท่ัวท้ัง

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน

ชัดเจนของการพัฒนาและ

นวัตกรรมท่ัวท้ังองคกร อันเปน

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห

และแบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แตละ

สวนหรือหนวยงาน

ดําเนินการอยางเอกเทศ  

มีแนวทางท่ีสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ

หนวยงานอ่ืน โดยสวนใหญ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา 

 

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง

กับความตองการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีความสอดคลองกับ

ความตองการของสถาบัน 

ตามท่ีระบุไวในโครงราง

องคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ตองการของสถาบัน ตามท่ีระบุไว

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีบูรณาการอยาง

สมบูรณกับความตองการของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

 

       
สรุป
ชวง

      

      

      

      

      

 

 

 

 

     4 
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 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 
คะแนน 
สรุป

คะแนน ............% ............ % ............ % 55 % ............ % ............ % 

 
หมวด 3 : การมุงเนนผูรับบริการ 

 

3.1 ความผูกพันของผูรับบริการ 
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับความผูกพันของผูรับบริการ 
1. ขอมูลของผูรับบริการ เชนความตองการ ความคาดหวังท่ีมีตอการบริการขององคกร 
2. การมีสวนรวมในการบริหารงาน เพ่ือใหผูรับบริการรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร 
3  แนวคิดการใหบริการท่ีเหนือความคาดหมาย เพ่ือครองใจผูรับบริการ 
4. ทักษะการเปนผูบริการมืออาชีพของผูปฏิบัติงาน 
5. การรวบรวมสารสนเทศท่ีจําเปนในการใหบริการ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

 
ลําดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ผูปฏิบัติงานสวนใหญมีความเอ้ืออาทรตอผูรับบริการ 
2 ความพรอมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 สถานท่ีทํางานมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกสําหรับรับรองผูรับบริการ 

 
ลําดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
 

1 
คุณลักษณะของบุคลากรบางสวนไมเหมาะสมกับการทํางานสวนหนา ซ่ึงอาจสรางความไมประทับใจใหกับ
ผูรับบริการได ตองเพ่ิมพูลทักษะดานการใหบริการ หรือจัดสวนงานใหเหมาะสมโดยยึดผูรับบริการเปน
สําคัญ 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% หรือ 
65% 

70%, 75%, 80% หรือ 
85% 

90%, 95% หรือ 100% 

A ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปน
ระบบท่ีตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 

ทางอยางเปนระบบและ

มีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนด

พื้นฐานของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทาง

อยางเปนระบบและมี

ประสิทธิผลท่ีตอบสนองตอ

ขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนด

โดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม

ของหัวขออยางสมบูรณ  
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 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% หรือ 
65% 

70%, 75%, 80% หรือ 
85% 

90%, 95% หรือ 100% 

D 
 

ไมมีการนําแนว 
ทางไปถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กนอย 

การนําแนวทางไป

ถายทอดเพื่อนําไป

ปฏิบัติเพียงอยูในขั้น

เริ่มตนในเกือบทุกสวน

หรือหนวยงาน ซ่ึงเปน

อุปสรรคตอการบรรลุ

ขอกําหนดพื้นฐานของ

หัวขอนั้น  

มีการนําแนวทางไป

ถายทอดเพื่อนําไป

ปฏิบัติ ถึงแมวาบางสวน

หรือบางหนวยงานเพิ่ง

อยูในขั้นเริ่มตน 

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี 

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตาง

กันในบางสวนหรือบาง

หนวยงาน  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อไปปฏิบัติเปนอยางดีโดย

ไมมีความแตกตางของการ

ปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญ  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยาง
สมบูรณโดยไมมีจุดออนหรือ
ความแตกตางท่ีสําคัญ
ระหวางสวนหรือหนวยงาน 

  
    

 

L 
ไมแสดงใหเห็นวามีแนวคิด

ในการปรับปรุง มีการ

ปรับปรุงเมื่อเกิดปญหา  

 

แสดงใหเห็นวาเริ่ม 

มีการเปลี่ยนแปลง 

จากการต้ังรับ 

ปญหามาเปน 

แนวคิดในการ 

ปรับปรุงแบบพื้น  ๆ

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี

แนวทางอยางเปนระบบ

ใน 

การประเมินและ

ปรับปรุง 

กระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบ

โดยใชขอมูลจริง และเริ่มมี

การเรียนรูในระดับสถาบัน

ซ่ึงรวมถึงนวัตกรรมเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของ

กระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย 

ใชขอมูลจริง และมีการ 

เรียนรูในระดับสถาบันซ่ึง 

รวมถึงนวัตกรรม เปน 

เครื่องมือสําคัญในการ 

จัดการ มีหลักฐานชัดเจน 

ของการพัฒนาอันเปนผล 

เนื่องมาจากการวิเคราะห 

 และการเรียนรูระดับ 

องคกร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ใชขอมูลจริง และมีการเรียนรู

ในระดับถาบันผานนวัตกรรม  

เปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชท่ัวท้ัง

องคกรในการจัดการ มี

หลักฐานชัดเจนของการ

พัฒนาและนวัตกรรมท่ัวท้ัง

องคกร อันเปนผลเนื่องมาจาก

การวิเคราะหและแบงปน  

       

I 
ไมแสดงใหเห็นวามีความ

สอดคลองไปในแนวทาง

เดียวกันในระดับสถาบัน  

แตละสวนหรือหนวยงาน

ดําเนินการอยางเอกเทศ  

มีแนวทางท่ีสอดคลอง

ไปในแนวทางเดียวกัน

กับสวนหรือหนวยงาน

อ่ืน โดยสวนใหญเกิด

จากการรวมกัน

แกปญหา 

 

แนวทางเริ่มมีความ

สอดคลองกับความ

ตองการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวใน

โครงรางองคกรและ

เกณฑหมวดอ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีความสอดคลอง

กับความตองการของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวใน

โครงรางองคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ

ความตองการของสถาบัน 

ตามท่ีระบุไวในโครงราง

องคกรและเกณฑหมวดอ่ืน 

ๆ  

 

แนวทางมีบูรณาการอยาง

สมบูรณกับความตองการของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

 

       

สรุป
ชวง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน 

............% ............ % 45 % ............ % ………….. % ............ % 

 
 

       

       

       

  3    
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3.2 เสียงของผูรับบริการ 
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับเสียงของผูรับบริการ 
1. เคร่ืองมือในการสํารวจขอคิดเห็นของผูรับบริการ 
2. ชองทางสื่อสารท่ีหลากหลายสําหรับใหผูรับบริการสะทอนถึงคุณภาพการใหบริการ 
3. ระบบการตอบรับขอเสนอแนะ ท่ีสรางความ่ันใจใหผูรับบริการ วามีผูรับฟงปญหา หรือขอเสนอแนะ 
4. ระบบการแกไขปญหา หรือสนองตอบขอเสนอแนะโดยพัฒนาการใหบริการในทันทีท่ีไดรับขอมูล 
 
ลําดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีชองทางหลากหลาย และไดประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบถึงชองทางแจงขอคิดเห็นดังกลาว 
2 ผูปฏิบัติงานมีความกระตือรือรน ท่ีจะพัฒนาการทํางานทันทีเม่ือไดรัยขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน 

 
ลําดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
    1 ผูรับบริการหลายสวนยังไมเขาใจถึงมาตรฐานการใหบริการ และกระบวนงาน จึงความหวังไมตรงกับการ

ใหบริการจริง ตองแกไขโดยจัดทําคูมือการรับบริการในแตละกระบวนงานใหชัดเจน เปนรูปธรรมท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
อยางเปนระบบท่ีตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 

ทางอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิผลท่ีตอบสนองตอ

ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนด

โดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนอง

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม

ของหัวขออยางสมบูรณ  

       

D 
 

ไมมีการนําแนว 
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

หรือหนวยงาน ซ่ึงเปน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ 

กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น  

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

บางสวนหรือบางหนวย 

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน 

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี 

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

นัยสําคัญ  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางท่ีสําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน 

  
    

 

L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหา  

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปญหามาเปนแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี

แนวทางอยางเปนระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรูในระดับสถาบันซ่ึง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช 

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน 

ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   

เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ระดับถาบันผานนวัตกรรม  

เปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชท่ัวท้ัง

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน
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 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

ของกระบวนการท่ีสําคัญ  

 

อันเปนผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ 

องคกร  

ชัดเจนของการพัฒนาและ

นวัตกรรมท่ัวท้ังองคกร อันเปน

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห

และแบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แตละ

สวนหรือหนวยงาน

ดําเนินการอยางเอกเทศ  

มีแนวทางท่ีสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ

หนวยงานอ่ืน โดยสวนใหญ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา 

 

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง

กับความตองการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีความสอดคลองกับ

ความตองการของสถาบัน 

ตามท่ีระบุไวในโครงราง

องคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ตองการของสถาบัน ตามท่ีระบุไว

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีบูรณาการอยาง

สมบูรณกับความตองการของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

 

       
สรุป
ชวง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 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 ท่ีเก่ียวของ 
5. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

 
ลําดับ

ที ่
จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศประกอบการวัด และวิเคราะหไวอยางเปนระบบ ใชงานไดสะดวก 
2. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลมาเปนขอมูลดําเนินการได 
3. มีการประชมุกองเปนประจําทุกเดือน ซ่ึงสามารถใชเปนเวทีในการรวมคิด รวมวิเคราะห และปรับปรุงผล

การดําเนินงานได 

 

ลําดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1. ปจจัยภายนอกตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผน เชน งานเรงดวน กิจกรรมตามยุทธศาสตร 
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การเผชิญเหตุ ท่ีไมไดคาดการณลวงหนา เม่ือวัด วิเคราะหตามเกณฑแลวทําใหงานไมบรรลุเปาหมายตาม
แผน  ตองแกไขโดย จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบกับแผนงานหลัก 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 

A ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
อยางเปนระบบท่ีตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 

ทางอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิผลท่ีตอบสนองตอ

ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนด

โดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนอง

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม

ของหัวขออยางสมบูรณ  

       

D 
 

ไมมีการนําแนว 
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

หรือหนวยงาน ซ่ึงเปน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ 

กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น  

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

บางสวนหรือบางหนวย 

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน 

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี 

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

นัยสําคัญ  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางท่ีสําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน 

  
    

 

L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหา  

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปญหามาเปนแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี

แนวทางอยางเปนระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรูในระดับสถาบันซ่ึง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช 

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน 

ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   

เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 

อันเปนผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ 

องคกร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ระดับถาบันผานนวัตกรรม  

เปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชท่ัวท้ัง

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน

ชัดเจนของการพัฒนาและ

นวัตกรรมท่ัวท้ังองคกร อันเปน

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห

และแบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แตละ

สวนหรือหนวยงาน

ดําเนินการอยางเอกเทศ  

มีแนวทางท่ีสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ

หนวยงานอ่ืน โดยสวนใหญ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา 

 

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง

กับความตองการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีความสอดคลองกับ

ความตองการของสถาบัน 

ตามท่ีระบุไวในโครงราง

องคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ตองการของสถาบัน ตามท่ีระบุไว

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีบูรณาการอยาง

สมบูรณกับความตองการของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

 

       
สรุป
ชวง

คะแนน 
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 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 
สรุป

คะแนน ............% ............ % 45 % ............ % ……… % ……………% 
 
 
 

 
 

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

 
ลําดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีประสิทธิภาพสูงท้ังตัวบุคคล ฮารดแวร และซอฟทแวร 
2 โครงขายระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย 
3 บุคลากรกองกลางมีความสามารถเขียนโปรแกรมประยุกตเพ่ือใชในการทํางานไดเอง 
4 มีการทํางานในลักษณะเครือขาย ท่ีสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู และใชทรัพยากรดานสารสนเมศรวมกัน 
 
 

ลําดับ
ที ่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

 ระบบสารสนเทศของแตละหนวยงานในมหาวิทยาลัย มีรูปแบบ (Format) ท่ีแตกตางกันหลายรูปแบบ 
เปนขอจํากัดในการบูรณาการขอมูลระหวางกัน ตองแกไขโดยมหาวิทยาลัยพัฒนา หรือจัดหาซอฟทแวร
กลางท่ีเปน Format เดียวกันท้ัวมหาวิทยาลัยในแตละกระบวนงาน และใหคณะ/หนวยงานใชรวมกัน 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% หรือ 
45% 

50%, 55%, 60% หรือ 
65% 

70%, 75%, 80% หรือ 
85% 

90%, 95% หรือ 100% 

A ไมมีแนวทางอยาง
เปนระบบใหเห็น 
มีสารสนเทศเพียง
ผิวเผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปนระบบ
ท่ีตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 

ทางอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิผลท่ีตอบสนองตอ

ขอกําหนดพื้นฐานของ

หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม

ของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนด

โดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม

ของหัวขออยางสมบูรณ  
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 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% หรือ 
45% 

50%, 55%, 60% หรือ 
65% 

70%, 75%, 80% หรือ 
85% 

90%, 95% หรือ 100% 

D 
 

ไมมีการนําแนว 
ทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียง
เล็กนอย 

การนําแนวทางไป

ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ

เพียงอยูในขั้นเริ่มตนใน

เกือบทุกสวนหรือ

หนวยงาน ซ่ึงเปน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ 

กําหนดพื้นฐานของ

หัวขอนั้น  

มีการนําแนวทางไป

ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ 

ถึงแมวาบางสวนหรือบาง

หนวย 

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน 

 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อ

นําไปปฏิบัติเปนอยางดี ถึงแม

การปฏิบัติอาจแตกตางกันใน

บางสวนหรือบางหนวยงาน  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อไปปฏิบัติเปนอยางดีโดย

ไมมีความแตกตางของการ

ปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญ  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไม
มีจุดออนหรือความแตกตางท่ี
สําคัญระหวางสวนหรือ
หนวยงาน 

  
    

 

L 
ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการ

ปรับปรุง มีการ

ปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหา  

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มการ 

เปลี่ยนแปลงจากการ

ต้ังรับปญหามาเปน

แนวคิดในการปรับปรุง

แบบพื้น  ๆ

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี

แนวทางอยางเปนระบบ 

ในการประเมินและ 

ปรับปรุงกระบวนการท่ี 

สําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ขอมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู

ในระดับสถาบันซ่ึงรวมถึง

นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย 

ใชขอมูลจริง และมีการ 

เรียนรูในระดับสถาบันซ่ึง 

รวมถึงนวัตกรรม เปนเครื่อง 

มือสําคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการ 

พัฒนาอันเปนผลเนื่อง 

มาจากการวิเคราะห และ 

การเรียนรูระดับองคกร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ระดับถาบันผานนวัตกรรม  เปน

เครื่องมือสําคัญท่ีใชท่ัวท้ังองคกร

ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน

ของการพัฒนาและนวัตกรรมท่ัว

ท้ังองคกร อันเปนผลเนื่องมาจาก

การวิเคราะหและแบงปน  

       

I 
ไมแสดงใหเห็นวามี

ความสอดคลองไป

ในแนวทางเดียวกัน

ในระดับสถาบัน  

แตละสวนหรือ

หนวยงาน

ดําเนนิการอยาง

เอกเทศ  

มีแนวทางท่ีสอดคลอง

ไปในแนวทางเดียวกัน

กับสวนหรือหนวยงาน

อ่ืน โดยสวนใหญเกิด

จากการรวมกัน

แกปญหา 

 

แนวทางเริ่มมีความ

สอดคลองกับความตองการ

พื้นฐานของสถาบัน ตามท่ี

ระบุไวในโครงรางองคกร

และเกณฑหมวดอ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีความสอดคลองกับ

ความตองการของสถาบัน 

ตามท่ีระบุไวในโครงรางองคกร

และเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ

ความตองการของสถาบัน 

ตามท่ีระบุไวในโครงราง

องคกรและเกณฑหมวดอ่ืน 

ๆ  

 

แนวทางมีบูรณาการอยาง

สมบูรณกับความตองการของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครงราง

องคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

 

       
 
 
 

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 50 % …………. % 90 % 

 
 

หมวด 5 : การมุงเนนผูปฏิบัติงาน(Workforce Focus) 
 

       

       

   

4 
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5.1  การผูกใจผูปฏิบัติงาน (Workforce Engagement) 
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับการผูกใจผูปฏิบัติงาน 
1. การมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู ความสามารถ 
2. การสงเสริมใหเพ่ิมพูนความรูเพ่ือพัฒนางาน 
3. การไดรับรางวัล ยกยองชมเชย เม่ือปฏิบัติชอบ 
4. การมองเห็นความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
 
ลําดับ

ที ่
จุดแข็ง (Strengths) 

1 ผูนําระดับสูงมีความใกลชิด เปนกันเองกับผูปฏิบัติงานในทุกสวนงาน 
2 บุคลากรกองกลางมีความผูกพันระหวางกันเหมือนพ่ีนอง มีความเอ้ืออาทรตอกัน 
3 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และผลการประเมินนําไปสูสิทธิประโยชน 
4 มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร และผูปฏิบตัิงานทุกระดับ เพ่ือสรางความกาวหนาในวิชาชีพ 

 
ลําดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ประเภทของบุคลากรท่ีหลากหลายอยูรวมกัน และไดรับสิทธิประโยชนท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิดบรรยากาศ
ไมพึงประสงคในองคกร ตองแกโดยพยายามพัฒนาใหบุคลากรมีความกาวหนาขึ้นสูตําแหนงท่ีมีสิทธิ
ประโยชนท่ีเทาเทียมกัน หรือหาระบบคาตอบแทนอ่ืนๆ ชดเชย หรือพยายามสรางความเขาใจ 

 

 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
อยางเปนระบบท่ีตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 

ทางอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิผลท่ีตอบสนองตอ

ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนด

โดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนอง

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม

ของหัวขออยางสมบูรณ  

       

D 
 

ไมมีการนําแนว 
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

หรือหนวยงาน ซ่ึงเปน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ 

กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น  

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

บางสวนหรือบางหนวย 

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน 

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี 

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

นัยสําคัญ  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางท่ีสําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน 

  
    

 

L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหา  

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปญหามาเปนแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี

แนวทางอยางเปนระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรูในระดับสถาบันซ่ึง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช 

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน 

ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   

เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ระดับถาบันผานนวัตกรรม  

เปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชท่ัวท้ัง

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน
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 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

ของกระบวนการท่ีสําคัญ  

 

อันเปนผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ 

องคกร  

ชัดเจนของการพัฒนาและ

นวัตกรรมท่ัวท้ังองคกร อันเปน

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห

และแบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แตละ

สวนหรือหนวยงาน

ดําเนินการอยางเอกเทศ  

มีแนวทางท่ีสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ

หนวยงานอ่ืน โดยสวนใหญ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา 

 

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง

กับความตองการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีความสอดคลองกับ

ความตองการของสถาบัน 

ตามท่ีระบุไวในโครงราง

องคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ตองการของสถาบัน ตามท่ีระบุไว

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีบูรณาการอยาง

สมบูรณกับความตองการของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

 

       
สรุป
ชวง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 50 % ………… % ............ % 

 
 
5.2 สภาพแวดลอมในการทํางาน (Workforce Environment) 

ปจจัยท่ีมีความสําคัญ (Key Factor) ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
1.  ระบบการรักษาความปลอดภัยในสํานักงาน 
2.  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
3.  กิจกรรมสงเสริมสุขอนามัย 

 
ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
2 มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
3 มีระบบกลองวงจรปดครอบคลุมทั้งตัวอาคาร และทั้งพื้นที่มหาวิทยาลัย  
4 มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมที่รมรื่น 
5 มีกิจกรรมแอโรบิค และโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 

 
ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
    1. การจัดแบงพื้นที่หนวยงานในอาคารสิริคุณากร ไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน และไมเอ้ือตอการใหบริการ ตองแกไข

โดย ทําขอเสนอกรณีปญหาเพื่อขอความเห็นชอบจากผูบริหารในการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน 
 
 

 1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

   
4 
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0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 

A ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
อยางเปนระบบท่ีตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 

ทางอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิผลท่ีตอบสนองตอ

ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนด

โดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนอง

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม

ของหัวขออยางสมบูรณ  

       

D 
 

ไมมีการนําแนว 
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

หรือหนวยงาน ซ่ึงเปน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ 

กําหนดพืน้ฐานของหัวขอนั้น  

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

บางสวนหรือบางหนวย 

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน 

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี 

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

นัยสําคัญ  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางท่ีสําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน 

  
    

 

L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหา  

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปญหามาเปนแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี

แนวทางอยางเปนระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรูในระดับสถาบันซ่ึง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช 

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน 

ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   

เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 

อันเปนผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ 

องคกร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ระดับถาบันผานนวัตกรรม  

เปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชท่ัวท้ัง

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน

ชัดเจนของการพัฒนาและ

นวัตกรรมท่ัวท้ังองคกร อันเปน

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห

และแบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แตละ

สวนหรือหนวยงาน

ดําเนินการอยางเอกเทศ  

มีแนวทางท่ีสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ

หนวยงานอ่ืน โดยสวนใหญ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา 

 

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง

กับความตองการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีความสอดคลองกับ

ความตองการของสถาบัน 

ตามท่ีระบุไวในโครงราง

องคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ตองการของสถาบัน ตามท่ีระบุไว

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีบูรณาการอยาง

สมบูรณกับความตองการของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

 

       
สรุป
ชวง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % ............ % 80 % ............ % 

หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ(Process Management) 
6.1  การออกแบบระบบงาน   

ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับการออกแบบระบบงาน   
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1.  ผลการประเมินจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
3.  ผลการประเมินความพึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากร 
4.   กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

 
ลําดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีตอการรวมคิด รวมออกแบบ ระบบการทํางาน 
2. มีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชน และเชื่อถอืได สําหรับประกอบการออกแบบระบบงาน 
3. มหาวิทยาลัยมีผูเชี่ยงชาญในการออกแบบระบบงาน ท่ีสามารถใหคําปรึกษาได 

    4.  หนวยงานระดับกองมีความพรอมท่ีจะขับเคลื่อนกระบวนงานสนับสนุนระหวางกัน 
 
ลําดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
 สมรรถนะของบุคลากรยังไมสอดคลองกับบางกระบวนงาน ซ่ึงเปนขอจํากัดสําคัญในการขับเคลื่อนงาน

ตามท่ีไดออกแบบระบบไว ตองแกไขโดยพัฒนาทักษะบุคลากร หรือทบทวนรูปแบบกระบวนงานใหม 
 
 

 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
อยางเปนระบบท่ีตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 

ทางอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิผลท่ีตอบสนองตอ

ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนด

โดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนอง

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม

ของหัวขออยางสมบูรณ  

       

D 
 

ไมมีการนําแนว 
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

หรือหนวยงาน ซ่ึงเปน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ 

กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น  

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

บางสวนหรือบางหนวย 

งานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน 

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี 

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

แตกตางของการปฏิบติัอยางมี

นัยสําคัญ  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางท่ีสําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน 

  
    

 

L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหา  

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปญหามาเปนแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี

แนวทางอยางเปนระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรูในระดับสถาบันซ่ึง

รวมถึงนวัตกรรมเพือ่ปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช 

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน 

ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   

เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 

อันเปนผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ 

องคกร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ระดับถาบันผานนวัตกรรม  

เปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชท่ัวท้ัง

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน

ชัดเจนของการพัฒนาและ

นวัตกรรมท่ัวท้ังองคกร อันเปน

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห
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 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

และแบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แตละ

สวนหรือหนวยงาน

ดําเนินการอยางเอกเทศ  

มีแนวทางท่ีสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ

หนวยงานอ่ืน โดยสวนใหญ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา 

 

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง

กับความตองการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีความสอดคลองกับ

ความตองการของสถาบัน 

ตามท่ีระบุไวในโครงราง

องคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ตองการของสถาบัน ตามท่ีระบุไว

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีบูรณาการอยาง

สมบูรณกับความตองการของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

 

       
สรุป
ชวง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 50 % …………….% ……….. % 

 
 
6.2   กระบวนการทํางาน 

ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับกระบวนการทํางาน 
1. การจัดทําเอกสารมอบหมายงานรวมกันระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน 
2. การมอบหมายงานเปนรายบุคคลโดยกําหนดมาตรฐานงานท่ีชัดเจน วัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 
3. ฟงเสียงผูรับบริการ ประกอบการออกแบบกระบวนการทํางาน 

 
ลําดับ

ที ่
จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย เชื่อถือได สําหรับประกอบการตัดสินใจ 
2 มีการสํารวจ และรับฟงขอคิดเห็นจากผูรับบริการ เพ่ือเปนขอมูลสําคัญในการออกแบบกระบวนงาน 
3 เปนการทํางานแบบมีสวนรวม ผูเก่ียวของทุกฝายจึงมีความรูสึกเปนเจาของกระบวนงานรวมกัน 
 
 

ลําดับ
ที ่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

 
1 

ยังขาดการรวมออกแบบกระบวนงานระหวางกอง ซ่ึงจะเปนประโยชนในการบูรณาการกระบวนงาน
รวมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน และสามารถลดทอนบางกระบวนงานท่ีซอนทับกันได ตอง
ผลักดันในระดับสํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหเกิดภาพความรวมมือน้ีขึ้น 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 
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 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพยีงผิวเผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทาง
อยางเปนระบบท่ีตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 

ทางอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิผลท่ีตอบสนองตอ

ขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนด

โดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนอง

ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิผลท่ี

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม

ของหัวขออยางสมบูรณ  

       

D 
 

ไมมีการนําแนว 
ทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน

ขั้นเริ่มตนในเกือบทุกสวน

หรือหนวยงาน ซ่ึงเปน

อุปสรรคตอการบรรลุขอ 

กําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น  

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวา

บางสวนหรือบางหนวย 

งานเพิ่งอยูในขั้นเริม่ตน 

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด

เพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี 

ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกัน

ในบางสวนหรือบางหนวยงาน  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความ

แตกตางของการปฏิบัติอยางมี

นัยสําคัญ  

 

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางท่ีสําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน 

  
    

 

L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปญหา  

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปญหามาเปนแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 

 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี

แนวทางอยางเปนระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย

ใชขอมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรูในระดับสถาบันซ่ึง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการท่ีสําคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช 

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน 

ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   

เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 

อันเปนผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห และการเรียนรูระดับ 

องคกร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช

ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน

ระดับถาบันผานนวัตกรรม  

เปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชท่ัวท้ัง

องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน

ชัดเจนของการพัฒนาและ

นวัตกรรมท่ัวท้ังองคกร อันเปน

ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห

และแบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี

ความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แตละ

สวนหรือหนวยงาน

ดําเนินการอยางเอกเทศ  

มีแนวทางท่ีสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกันกับสวนหรือ

หนวยงานอ่ืน โดยสวนใหญ

เกิดจากการรวมกันแกปญหา 

 

แนวทางเริ่มมีความสอดคลอง

กับความตองการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีความสอดคลองกับ

ความตองการของสถาบัน 

ตามท่ีระบุไวในโครงราง

องคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ตองการของสถาบัน ตามท่ีระบุไว

ในโครงรางองคกรและเกณฑหมวด

อ่ืน ๆ  

 

แนวทางมีบูรณาการอยาง

สมบูรณกับความตองการของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไวในโครง

รางองคกรและเกณฑ 

หมวดอ่ืน ๆ 

 

       
สรุป
ชวง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 50 %  ………….. % % 

 

      

      

      

      

 

 

 

 

   4   
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หมวด 7 : ผลลัพธ 

 
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรู/สรางคุณคาของผูรับบริการ 

ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับผลลัพธดานการเรียนรู 
ความเห็นจากผูรับบริการ ท่ีมีตอการใหบริการ 

 
ลําดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 บุคลากรมีความรู ความสามารถ และทักษะในการใหบริการ 
2 มีฐานขอมูลท่ีตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

 
ลําดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 บุคลากรบางสวนยังขาดทักษะในการสื่อสาร และการใหบริการ ตองแกไขโดยหาโอกาสพัฒนาทักษะให
บุคลากร 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 

Le ไมมีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธท่ี
ไมดีในเรื่องท่ีรายงานไว 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริ่มมีระดับผล
การดําเนินการท่ีดีในบาง
เรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ดําเนินการท่ีดีในบางเรื่องท่ี

สําคัญตอสถาบนั ตามท่ีระบุ

ไวในขอกําหนดของหัวขอ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ดําเนินการท่ีดีในเกือบทุกเรื่องท่ี

มีความสําคัญตอสถาบัน ตามท่ี

ระบุไวในขอกําหนด 

ของหัวขอ 

Le มีการรายงานผลการดําเนินการท่ี

ดีถึงดีเลิศในเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ

ขอกําหนดของหัวขอเปน 

สวนใหญ 

มีการรายงานผลการดําเนินการท่ี

ดีเลิศในเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ

ขอกําหนดของหัวขอเปน 

สวนใหญ 

       

T 
 

ไมมีการรายงานขอมูล
ท่ีแสดงแนวโนม หรือมี
ขอมูลท่ีแสดงแนวโนม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนมของ

ขอมูลบางเรื่อง  บางเรื่อง

แสดงแนวโนมในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนมของ
ขอมูลบางเรื่อง  และขอมูล
สวนใหญท่ีแสดงนั้นมี
แนวโนมท่ีดี  

แสดงถึงแนวโนมท่ีดีอยาง
ชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ท่ีมี
ความสําคัญตอการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโนมท่ีดีอยาง

ตอเนื่องในเรื่องสําคัญท่ีจะบรรลุพันธ

กิจของสถาบันไวไดเปน 

     สวนใหญ 

สามารถรักษาแนวโนมท่ีดีไวได
อยางตอเนื่องในเรื่องสําคัญทุก
เรื่องท่ีจะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

  
    

 

C ไมมีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไมมี หรือไมมีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินการในปจจุบัน

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

ระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนวโนมและ 

ระดับผลการดําเนินการในปจจุบัน 

เปนจํานวนมากหรือสวนมากกับ 

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ 

เทียบเคียงรวมท้ังแสดงถึงความ 

เปนผูนําในเรื่องตาง ๆ และม ี

 ผลการดําเนินการท่ีดีมาก 

แสดงถึงความเปนผูนําในวง

การศึกษาและเปนระดับ

เทียบเคียงใหสถาบันอ่ืนใน

หลายเรื่อง 

       

I ไมมีการรายงานผลลัพธ

ในเรื่องท่ีมีความสําคัญ

มีการรายงานผลลัพธเพียง
บางเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธใน
หลายเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ

ดําเนินการของสถาบันใน

มีการรายงานผลการดําเนินการ

ของสถาบันในขอกําหนดท่ีสําคัญ

มีการรายงานผลการดําเนินการ

ของสถาบันในขอกําหนดท่ี
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 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

ตอการบรรลุพันธกิจ

ของสถาบัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญเปนสวน

ใหญ  เก่ียวกับผูเรียน ผูมีสวน

ไดสวนเสีย ตลาด และ

กระบวนการ 

เปนสวนใหญ  เก่ียวกับผูเรียน ผูมี

สวนไดสวนเสีย ตลาดกระบวน 

การและแผนปฏิบัติการรวมท้ังการ

คาดการณผลการดําเนินงานใน

อนาคตในบางเรื่องดวย 

สําคัญท้ังหมด  ท่ีเก่ียวกับ

ผูเรียน ผูมี สวนไดสวนเสีย 

ตลาด กระบวนการ และแผน 

ปฏิบัติการรวมท้ังภาพรวมการ

คาดการณผลการดําเนินงานใน

อนาคต 

       
สรุป
ชวง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 55 % ………….% ............ % 

 
7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนผูรับบริการ 

ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 
1.  กระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ 
2.  การติดตาม ทบทวน และปรับปรุงการใหบริการ 
 
 
 
ลําดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดีตอการใหบริการโดยมุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญ 
 
ลําดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ในบางกระบวนงาน ยังมีขอมูลพ้ืนฐานของผูรับบริการไมเพียงพอ ทําใหเกิดขอจํากัดในการพัฒนา
กระบวนการใหบริการ  ตองพัฒนาโดยเรงจัดทําขอมูลท่ีจําเปนของผูรับบริการ เชน ความคาดหวัง ความ
ตองการท่ีเปนลักษณะพิเศษของผูรับบริการ 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 

Le ไมมีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธท่ี
ไมดีในเรื่องท่ีรายงานไว 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริม่มีระดับผล
การดําเนินการท่ีดีในบาง
เรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ดําเนินการท่ีดีในบางเรื่องท่ี

สําคัญตอสถาบัน ตามท่ีระบุ

ไวในขอกําหนดของหัวขอ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ดําเนินการท่ีดีในเกือบทุกเรื่องท่ี

มีความสําคัญตอสถาบัน ตามท่ี

ระบุไวในขอกําหนด 

ของหัวขอ 

Le มีการรายงานผลการดําเนินการท่ี

ดีถึงดีเลิศในเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ

ขอกําหนดของหัวขอเปน 

สวนใหญ 

มีการรายงานผลการดําเนินการท่ี

ดีเลิศในเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ

ขอกําหนดของหัวขอเปน 

สวนใหญ 

       

       

     4 
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 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

T 
 

ไมมีการรายงานขอมูล
ท่ีแสดงแนวโนม หรือมี
ขอมูลท่ีแสดงแนวโนม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนมของ

ขอมูลบางเรื่อง  บางเรื่อง

แสดงแนวโนมในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนมของ
ขอมูลบางเรื่อง  และขอมูล
สวนใหญท่ีแสดงนั้นมี
แนวโนมท่ีดี  

แสดงถึงแนวโนมท่ีดีอยาง
ชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ท่ีมี
ความสําคัญตอการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโนมท่ีดีอยาง

ตอเนื่องในเรื่องสําคัญท่ีจะบรรลุพันธ

กิจของสถาบันไวไดเปน 

     สวนใหญ 

สามารถรักษาแนวโนมท่ีดีไวได
อยางตอเนื่องในเรื่องสําคัญทุก
เรื่องท่ีจะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

  
    

 

C ไมมีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไมมี หรือไมมีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินการในปจจุบัน

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

ระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนวโนมและ 

ระดับผลการดําเนินการในปจจุบัน 

เปนจํานวนมากหรือสวนมากกับ 

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ 

เทียบเคียงรวมท้ังแสดงถึงความ 

เปนผูนําในเรื่องตาง ๆ และม ี

 ผลการดําเนินการท่ีดีมาก 

แสดงถึงความเปนผูนําในวง

การศึกษาและเปนระดับ

เทียบเคียงใหสถาบันอ่ืนใน

หลายเรื่อง 

       

I ไมมีการรายงานผลลัพธ

ในเรื่องท่ีมีความสําคัญ

ตอการบรรลุพนัธกิจ

ของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธเพียง
บางเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธใน
หลายเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ

ดําเนินการของสถาบันใน

ขอกําหนดท่ีสําคัญเปนสวน

ใหญ  เก่ียวกับผูเรียน ผูมีสวน

ไดสวนเสีย ตลาด และ

กระบวนการ 

มีการรายงานผลการดําเนินการ

ของสถาบันในขอกําหนดท่ีสําคัญ

เปนสวนใหญ  เก่ียวกับผูเรียน ผูมี

สวนไดสวนเสีย ตลาดกระบวน 

การและแผนปฏิบัติการรวมท้ังการ

คาดการณผลการดําเนินงานใน

อนาคตในบางเรื่องดวย 

มีการรายงานผลการดําเนินการ

ของสถาบันในขอกําหนดท่ี

สําคัญท้ังหมด  ท่ีเก่ียวกับ

ผูเรียน ผูมี สวนไดสวนเสีย 

ตลาด กระบวนการ และแผน 

ปฏิบัติการรวมท้ังภาพรวมการ

คาดการณผลการดําเนินงานใน

อนาคต 

       
สรุป
ชวง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 50 % …………… % ............ % 

 
7.3  ผลลัพธการดําเนินการดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 

ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับผลลัพธการดําเนินการดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 
1. แผนขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
2. การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน 
3. การดําเนินงานภายใตกฏ ระเบียบโดยเครงครัด 

 
ลําดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีระบบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการ ตามตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 
2 มีระบบการเฝาระวัง ตรวจสอบ ติดตามการใชจาบงบประมาณใหเปนไปตามแผน 
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 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 

Le ไมมีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธท่ี
ไมดีในเรื่องท่ีรายงานไว 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริ่มมีระดับผล
การดําเนินการท่ีดีในบาง
เรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ดําเนินการท่ีดีในบางเรื่องท่ี

สําคัญตอสถาบัน ตามท่ีระบุ

ไวในขอกําหนดของหัวขอ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ดําเนินการท่ีดีในเกือบทุกเรื่องท่ี

มีความสําคัญตอสถาบัน ตามท่ี

ระบุไวในขอกําหนด 

ของหัวขอ 

Le มีการรายงานผลการดําเนินการท่ี

ดีถึงดีเลิศในเรือ่งท่ีมีความสําคัญตอ

ขอกําหนดของหัวขอเปน 

สวนใหญ 

มีการรายงานผลการดําเนินการท่ี

ดีเลิศในเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ

ขอกําหนดของหัวขอเปน 

สวนใหญ 

       

T 
 

ไมมีการรายงานขอมูล
ท่ีแสดงแนวโนม หรือมี
ขอมูลท่ีแสดงแนวโนม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนมของ

ขอมลูบางเรื่อง  บางเรื่อง

แสดงแนวโนมในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนมของ
ขอมูลบางเรื่อง  และขอมูล
สวนใหญท่ีแสดงนั้นมี
แนวโนมท่ีดี  

แสดงถึงแนวโนมท่ีดีอยาง
ชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ท่ีมี
ความสําคัญตอการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโนมท่ีดีอยาง

ตอเนื่องในเรื่องสําคัญท่ีจะบรรลุพันธ

กิจของสถาบันไวไดเปน 

     สวนใหญ 

สามารถรักษาแนวโนมท่ีดีไวได
อยางตอเนื่องในเรื่องสําคัญทุก
เรื่องท่ีจะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

  
    

 

C ไมมีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไมมี หรือไมมีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินการในปจจุบัน

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

ระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนวโนมและ 

ระดับผลการดําเนินการในปจจุบัน 

เปนจํานวนมากหรือสวนมากกับ 

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ 

เทียบเคียงรวมท้ังแสดงถึงความ 

เปนผูนําในเรื่องตาง ๆ และม ี

 ผลการดําเนินการท่ีดีมาก 

แสดงถึงความเปนผูนําในวง

การศึกษาและเปนระดับ

เทียบเคียงใหสถาบันอ่ืนใน

หลายเรื่อง 

       

I ไมมีการรายงานผลลัพธ

ในเรื่องท่ีมีความสําคัญ

ตอการบรรลุพันธกิจ

ของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธเพียง
บางเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธใน
หลายเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ

ดําเนินการของสถาบันใน

ขอกําหนดท่ีสําคัญเปนสวน

ใหญ  เก่ียวกับผูเรียน ผูมีสวน

ไดสวนเสีย ตลาด และ

กระบวนการ 

มีการรายงานผลการดําเนินการ

ของสถาบันในขอกําหนดท่ีสําคัญ

เปนสวนใหญ  เก่ียวกับผูเรียน ผูมี

สวนไดสวนเสีย ตลาดกระบวน 

การและแผนปฏิบัติการรวมท้ังการ

คาดการณผลการดําเนินงานใน

อนาคตในบางเรื่องดวย 

มีการรายงานผลการดําเนินการ

ของสถาบันในขอกําหนดท่ี

สําคัญท้ังหมด  ท่ีเก่ียวกับ

ผูเรียน ผูมี สวนไดสวนเสีย 

ตลาด กระบวนการ และแผน 

ปฏิบัติการรวมท้ังภาพรวมการ

คาดการณผลการดําเนินงานใน

อนาคต 

       
สรุป
ชวง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 50% …………… % ............ % 

 

7.4 ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน 
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน 
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1. การมอบหมายงานท่ีตรงกับความสนใจ และความสามารถ 
2. การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงาน 
3. สภาพแวดลอมในการทํางาน 
4. การประเมินความผาสุกของบุคลากร 

 
ลําดับ

ที ่
จุดแข็ง (Strengths) 

1 บุคลากรมีทักษะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
2 บุคลากรมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
3 บุคลากรมีความรัก และรูสึกเปนเจาขององคกร 
4 บุคลากรมีความเชื่อม่ัน กลาแสดงความคิดเห็น 

 
ลําดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 บุคลากรสายลูกจางชั่วคราว มีระดับขวัญกําลังใจต่ํา ตองแกไขโดยสงเสริมใหพัฒนาสูตําแหนงท่ีสูงขึ้น 
หรือชดเชยดวยสวัสดิการดานอ่ืน 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 

Le ไมมีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธท่ี
ไมดีในเรื่องท่ีรายงานไว 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริ่มมีระดับผล
การดําเนินการท่ีดีในบาง
เรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ดําเนินการท่ีดีในบางเรื่องท่ี

สําคัญตอสถาบัน ตามท่ีระบุ

ไวในขอกําหนดของหัวขอ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ดําเนินการท่ีดีในเกือบทุกเรื่องท่ี

มีความสําคัญตอสถาบัน ตามท่ี

ระบุไวในขอกําหนด 

ของหัวขอ 

Le มีการรายงานผลการดําเนินการท่ี

ดีถึงดีเลิศในเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ

ขอกําหนดของหัวขอเปน 

สวนใหญ 

มีการรายงานผลการดําเนินการท่ี

ดีเลิศในเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ

ขอกําหนดของหัวขอเปน 

สวนใหญ 

       

T 
 

ไมมีการรายงานขอมูล
ท่ีแสดงแนวโนม หรือมี
ขอมูลท่ีแสดงแนวโนม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนมของ

ขอมูลบางเรื่อง  บางเรื่อง

แสดงแนวโนมในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนมของ
ขอมูลบางเรื่อง  และขอมูล
สวนใหญท่ีแสดงนั้นมี
แนวโนมท่ีดี  

แสดงถึงแนวโนมท่ีดีอยาง
ชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ท่ีมี
ความสําคัญตอการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโนมท่ีดีอยาง

ตอเนื่องในเรื่องสําคัญท่ีจะบรรลุพันธ

กิจของสถาบันไวไดเปน 

     สวนใหญ 

สามารถรักษาแนวโนมท่ีดีไวได
อยางตอเนื่องในเรื่องสําคัญทุก
เรื่องท่ีจะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

  
    

 

C ไมมีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไมมี หรือไมมีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินการในปจจุบัน

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

ระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนวโนมและ 

ระดับผลการดําเนินการในปจจุบัน 

เปนจํานวนมากหรือสวนมากกับ 

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ 

เทียบเคียงรวมท้ังแสดงถึงความ 

เปนผูนําในเรื่องตาง ๆ และม ี

 ผลการดําเนินการท่ีดีมาก 

แสดงถึงความเปนผูนําในวง

การศึกษาและเปนระดับ

เทียบเคียงใหสถาบันอ่ืนใน

หลายเรื่อง 

       

I ไมมีการรายงานผลลัพธ
มีการรายงานผลลัพธเพียง
บางเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ

มีการรายงานผลลัพธใน
หลายเรื่องท่ีมีความสําคญัตอ

มีการรายงานผลการ มีการรายงานผลการดําเนินการ มีการรายงานผลการดําเนินการ

      

      

      

 

 

 



 

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

 
 

81

 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

ในเรื่องท่ีมีความสําคัญ

ตอการบรรลุพันธกิจ

ของสถาบัน 

การบรรลุพันธกิจของสถาบัน การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
ดําเนินการของสถาบันใน

ขอกําหนดท่ีสําคัญเปนสวน

ใหญ  เก่ียวกับผูเรียน ผูมีสวน

ไดสวนเสีย ตลาด และ

กระบวนการ 

ของสถาบันในขอกําหนดท่ีสําคัญ

เปนสวนใหญ  เก่ียวกับผูเรียน ผูมี

สวนไดสวนเสีย ตลาดกระบวน 

การและแผนปฏิบัติการรวมท้ังการ

คาดการณผลการดําเนินงานใน

อนาคตในบางเรื่องดวย 

ของสถาบันในขอกําหนดท่ี

สําคัญท้ังหมด  ท่ีเก่ียวกับ

ผูเรียน ผูมี สวนไดสวนเสีย 

ตลาด กระบวนการ และแผน 

ปฏิบัติการรวมท้ังภาพรวมการ

คาดการณผลการดําเนนิงานใน

อนาคต 

       
สรุป
ชวง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 50 % ……………….% ............ % 

 
 

7.5 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ 
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ 
1. ออกแบบกระบวนงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ 
2. ระบบการปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ระบบธรรมาภิบาลในกระบวนการทํางาน 

 
ลําดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 กองกลางมีแผนกลยุทธท่ีสนองตอบยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และมีเกณฑการวัด และประเมินผล
ท่ีชัดเจน 

 
 

 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 

5% 
10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

Le ไมมีการรายงาน
ผลการดําเนินการ
ของสถาบัน และ/ 
หรือมีผลลัพธท่ีไม
ดีในเรื่องท่ี
รายงานไว 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริ่มมีระดับผล
การดําเนินการท่ีดีในบาง
เรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ดําเนินการท่ีดีในบางเรื่องท่ี

สําคัญตอสถาบัน ตามท่ีระบุ

ไวในขอกําหนดของหัวขอ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ดําเนินการท่ีดีในเกือบทุกเรื่องท่ี

มีความสําคัญตอสถาบัน ตามท่ี

ระบุไวในขอกําหนด 

ของหัวขอ 

Le มีการรายงานผลการดําเนินการท่ี

ดีถึงดีเลิศในเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ

ขอกําหนดของหัวขอเปน 

สวนใหญ 

มีการรายงานผลการดําเนินการท่ี

ดีเลิศในเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ

ขอกําหนดของหัวขอเปน 

สวนใหญ 
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 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 

5% 
10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

T 
 

ไมมีการรายงาน
ขอมูลท่ีแสดง
แนวโนม หรือมี
ขอมูลท่ีแสดง
แนวโนมในทาง
ลบ 

มีการรายงานแนวโนมของ

ขอมูลบางเรื่อง  บางเรื่อง

แสดงแนวโนมในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนมของ
ขอมูลบางเรื่อง  และขอมูล
สวนใหญท่ีแสดงนั้นมี
แนวโนมท่ีดี  

แสดงถึงแนวโนมท่ีดีอยาง
ชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ท่ีมี
ความสําคัญตอการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโนมท่ีดีอยาง

ตอเนื่องในเรื่องสําคัญท่ีจะบรรลุพันธ

กิจของสถาบันไวไดเปน 

สวนใหญ 

สามารถรักษาแนวโนมท่ีดีไวได
อยางตอเนื่องในเรื่องสําคัญทุก
เรื่องท่ีจะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

  
    

 

C ไมมีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไมมี หรือไมมีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินการในปจจุบัน

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

ระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนวโนมและ 

ระดับผลการดําเนินการในปจจุบัน 

เปนจํานวนมากหรือสวนมากกับ 

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ 

เทียบเคียงรวมท้ังแสดงถึงความ 

เปนผูนําในเรื่องตาง ๆ และม ี

 ผลการดําเนินการท่ีดีมาก 

แสดงถึงความเปนผูนําในวง

การศึกษาและเปนระดับ

เทียบเคียงใหสถาบันอ่ืนใน

หลายเรื่อง 

       

I ไมมีการรายงาน

ผลลัพธในเรื่องท่ีมี

ความสําคัญตอ

การบรรลุพันธกิจ

ของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธเพียง
บางเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธใน
หลายเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ

ดําเนินการของสถาบันใน

ขอกําหนดท่ีสําคัญเปนสวน

ใหญ  เก่ียวกับผูเรียน ผูมีสวน

ไดสวนเสีย ตลาด และ

กระบวนการ 

มีการรายงานผลการดําเนินการ

ของสถาบันในขอกําหนดท่ีสําคัญ

เปนสวนใหญ  เก่ียวกับผูเรียน ผูมี

สวนไดสวนเสีย ตลาดกระบวน 

การและแผนปฏิบัติการรวมท้ังการ

คาดการณผลการดําเนินงานใน

อนาคตในบางเรื่องดวย 

มีการรายงานผลการดําเนินการ

ของสถาบันในขอกําหนดท่ี

สําคัญท้ังหมด  ท่ีเก่ียวกับ

ผูเรียน ผูมี สวนไดสวนเสีย 

ตลาด กระบวนการ และแผน 

ปฏิบัติการรวมท้ังภาพรวมการ

คาดการณผลการดําเนินงานใน

อนาคต 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

สรุปคะแนน ............% ............ % ............ % 50 % ………….. % ............ % 
 

7.6 ผลลัพธดานภาวะผูนํา 
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับผลลัพธดานภาวะผูนํา 
1. การมองภาพองครวมของมหาวิทยาลัย ของผูนํา 
2. การเปนแบบอยางท่ีดีในการครองคน ครองคน และครองงาน 

 
ลําดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ผูนํามีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน แสวงหาแนวทางเพ่ือพัฒนาองคกรอยูเสมอ 
2 ผูนํามีเครือขายความรวมมือหลากหลายระดับท่ีเอ้ือตอการพัฒนองคกร 

 
ลําดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
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1 ผูนํายังตองการการเพ่ิมพูนทักษะในการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง และการวางแผนงบประมาณ 

 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 

20% หรือ 
25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 

Le ไมมีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธท่ี
ไมดีในเรื่องท่ีรายงานไว 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของ
สถาบันเพียงบางเรื่อง 
และเริ่มมีระดับผล
การดําเนินการท่ีดีใน
บางเรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผล
การดําเนินการท่ีดีในบาง
เรื่องท่ีสําคัญตอสถาบัน 
ตามท่ีระบุไวในขอกําหนด
ของหัวขอ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ
ดําเนินการท่ีดีในเกือบทุกเรือ่งท่ีมี
ความสําคัญตอสถาบัน ตามท่ีระบุ
ไวในขอกําหนด 
ของหัวขอ 

Le มีการรายงานผลการ
ดําเนินการท่ีดีถึงดีเลิศในเรื่องท่ี
มีความสําคัญตอขอกําหนดของ
หัวขอเปน 
สวนใหญ 

มีการรายงานผลการดําเนินการ
ท่ีดีเลิศในเรื่องท่ีมีความสําคัญ
ตอขอกําหนดของหัวขอเปน 
สวนใหญ 

       

T 
 

ไมมีการรายงานขอมูลท่ี
แสดงแนวโนม หรือมี
ขอมูลท่ีแสดงแนวโนม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนม
ของขอมูลบางเรื่อง  
บางเรื่องแสดงแนวโนม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนมของ
ขอมูลบางเรื่อง  และขอมูล
สวนใหญท่ีแสดงนั้นมี
แนวโนมท่ีดี  

แสดงถึงแนวโนมท่ีดีอยางชัดเจน
ในเรื่องตาง ๆ ท่ีมีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโนมท่ีดีอยาง
ตอเนื่องในเรื่องสําคัญท่ีจะบรรลุ
พันธกิจของสถาบันไวไดเปน 
สวนใหญ 

สามารถรักษาแนวโนมท่ีดีไว
ไดอยางตอเนื่องในเรื่อง
สําคัญทุกเรื่องท่ีจะบรรลุพันธ
กิจของสถาบัน 

       

C ไมมีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไมมี หรือไมมี
การรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินการในปจจุบันใน
บางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือระดับ
เทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนวโนม
และระดับผลการ
ดําเนินการในปจจุบัน 

เปนจํานวนมากหรือสวนมาก
กับตัวเปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ 

เทียบเคียงรวมท้ังแสดงถึง
ความเปนผูนําในเรื่อง
ตาง ๆ และม ี

 ผลการดําเนินการท่ีดีมาก 

แสดงถึงความเปนผูนําในวง
การศึกษาและเปนระดับ
เทียบเคียงใหสถาบันอ่ืนใน
หลายเรื่อง 

       

I ไมมีการรายงานผลลัพธ
ในเรื่องท่ีมีความสําคัญ
ตอการบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ
เพียงบางเรื่องท่ีมี
ความสําคัญตอการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธใน
หลายเรื่องท่ีมีความสําคัญ
ตอการบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลการดําเนินการ
ของสถาบันในขอกําหนดท่ีสําคัญ
เปนสวนใหญ  เก่ียวกับผูเรียน ผู
มีสวนไดสวนเสีย ตลาด และ
กระบวนการ 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันใน
ขอกําหนดท่ีสําคัญเปนสวน
ใหญ  เก่ียวกับผูเรียน ผูมีสวน
ไดสวนเสีย ตลาดกระบวน 
การและแผนปฏิบัติการ
รวมท้ังการคาดการณผลการ
ดําเนินงานในอนาคตในบาง
เรื่องดวย 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันใน
ขอกําหนดท่ีสําคัญท้ังหมด  ท่ี
เก่ียวกับผูเรียน ผูมี สวนได
สวนเสีย ตลาด กระบวนการ 
และแผน 
ปฏิบัติการรวมท้ังภาพรวม
การคาดการณผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 55 % …………….% ………. % 
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ผลรวมคะแนน 

 
หัวขอ คะแนนประเมินตนเอง(%) 

หมวด 1  
1.1 55 
1.2 55 

หมวด 2  
2.1 60 
2.2 55 

หมวด 3  
3.1 45 
3.2 55 

หมวด 4  
4.1 45 
4.2 50 

หมวด 5  
5.1 50 
5.2 80 

หมวด 6  
6.1 50 
6.2 50 

หมวด 7  
7.1 55 
7.2 50 
7.3 50 
7.4 50 
7.5 50 
7.6 55 

คะแนนรวม 960 

 
 


