
  

 

ส่วนที่ 1 
โครงร่างองคก์ารของกองกลาง 
Organization Profile (OP) 

1. ลักษณะองค์การ (OP1) 
ก. สภาพแวดล้อมองค์การ 
 ก (1) ผลผลิต บริการ และวธิีการให้บรกิาร 
 กองกลาง เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เม่ือคร้ังเร่ิมก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยคือในปี พ.ศ. 2507 โดย มหาวิทยาลัยคาดหวังให้กองกลางเป็นส่วนงานที่มีหน้าที่หลักในการประสานงานใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ให้เกิดความคล่องตัวของการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นแหล่งอ้างอิง
ข้อมูลทางกฏ ระเบียบ หรือตัวบททางราชการ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร อ านวยความสะดวกแก่สายงาน
บริหารในส านักงานอธิการบดี อ านวยการความปลอดภัยภายในองค์กร รวมถึงเผยแพร่ผลงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กร ควบคู่ไปด้วย โดยมีกลุ่มผู้รับบริการ รูปแบบ/วิธีการให้บริการ ดังน้ี 
 

พันธกจิ ผลผลิต/บริการ ผู้รับบรกิาร รูปแบบและวิธกีารให้บริการ 
1.บริหารจัดการระบบรับ  
   ส่ง เอกสาร บริหาร   
   จัดการหนังสือราชการ 
   และผลิตเอกสารราชการ 

- บริการระบบรับส่ง 
  หนังสือกลาง 
- บริการระบบบริหาร 
  จัดการเอกสารกลาง 
- บริการศูนย์ผลิตเอกสาร 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
2. คณบดี ผู้อ านวยการ 
    ศูนย์ สถาบัน ส านัก 
3. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน 
   ด้านสารบรรณของ 
   คณะ/หน่วยงาน 
4. หน่วยงานสังกัด 
    ส านักงานอธิการบดี 
5. หน่วยงานภายนอก ทั้ง 
    ภาครัฐและเอกชน 

ให้บริการระบบรับ ส่งเอกสาร  
บริหาร จัดการ  หนังสือ
ราชการและผลิต เอกสาร
ราชการ 

2. บริหารจัดการ การจัด 
   ประชุม และสนับสนุน 
   การด าเนินงานของที่ 
   ประชุมสภา 
   มหาวิทยาลัย และที่  
   ประชุมคณบดี 

- บริหารจัดการการจัดการ 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
- บริหารจัดการการจัดการ   
  ประชุมคณบดี 

1. กรรมการสภา 
   มหาวิทยาลัย 
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
3. คณบดี ผู้อ านวยการ 
    ศูนย์ สถาบัน ส านัก 
4. หน่วยงานสังกัด 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ให้บริการในการจัดประชุม  
และสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัย และที่ ประชุม 
ประชุมคณบดี 

3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 
   ผลงาน สร้างเสริม 
   ภาพลักษณ์องค์กร และ 

- บริการเผยแพร่ ข่าวสาร  
  ผลงาน 
- สื่อประชาสัมพันธ ์
- กิจกรรมสร้างเสริม 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
2. คณบดี ผู้อ านวยการ 
    ศูนย์ สถาบัน ส านัก 

ให้บริการเผยแพร่ 
ผลงาน สร้างเสริม 
 ภาพลักษณ์องค์กร 
 

Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2554 : KKU 



 

Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2554 : KKU 

 

 

-2- 

พันธกจิ ผลผลิต/บริการ ผู้รับบรกิาร รูปแบบและวิธกีารให้บริการ 
   ส่งเสริมกิจการสังคม   ภาพลักษณ์องค์กร 

- กิจกรรมส่งเสริมกิจการ 
  สังคม 

3. นักวิจัย 
4. สื่อมวลชน 
5. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
   ภาคนักศึกษา 
6. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
   ของคณะ/หน่วยงาน 
7. หน่วยงาน องค์กร  
   ชุมชนภายนอก ทั้ง 
   ภาครัฐและเอกชน 

ร่วมกิจกรรม และจัดกิจกรรม 
เพือ่ช่วยเหลือสังคมและชุมชน 

4. สนับสนุนการด าเนิน 
   กิจการ และการจัดการ 
   ประชุมของ สภา 
   คณาจารย์ และสภา 
   ข้าราชการ พนักงาน 
   และลูกจ้าง และ  
   สนับสนุนกิจการ 
   และการจัดการประชุม 
   ของที่ประชุมประธาน  
   สภาอาจารย์    
   มหาวิทยาลัยแห่ง 
   ประเทศไทย (ปอมท.)   
   และที่ประชุม 
   ประธานสภาข้าราชการ 
   และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
   แห่งประเทศไทย 
   (ปขมท.)  

- สนับสนุนการด าเนิน 
  กิจการ และการจัดการ 
  ประชุมสภาคณาจารย์ 
- สนับสนุนการด าเนิน 
  กิจการ และ การจัดการ 
  ประชุมสภาข้าราชการ  
  พนักงานและลูกจ้าง 
- สนับสนุนการด าเนิน 
  กิจการ และการจัดการ 
  ประชุมของ ปอมท. และ  
  ปขมท.  
 

1. กรรมการสภาคณาจารย์ 
2. กรรมการสภา 
   ข้าราชการ พนักงาน 
   และลูกจ้าง 
3. หน่วยงานสังกัด 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ให้บริการสนับสนุนการด าเนิน 
กิจการ และการจัดการ 
ประชุมของ สภาคณาจารย์ 
และสภาข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้าง 

5. สนับสนุน และอ านวย 
   ความสะดวกในการ 
   ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
   มหาวิทยาลัย และ 
   ประสานงานเพื่อการ 
   บริหารงานของผู้บริหาร 
   มหาวิทยาลัยกับภาค  
   ส่วนต่างๆ 

- สนับสนุนและอ านวย 
  ความสะดวกในการ 
  ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
  มหาวิทยาลัย 
- ประสานงานเพื่อ 
  สนับสนุนการบริหารงาน 
  ของผู้บริหาร 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
2. คณบดี ผู้อ านวยการ 
    ศูนย์ สถาบัน ส านัก 
3. หน่วยงานสังกัด 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. หน่วยงานภายนอก ทั้ง 
    ภาครัฐและเอกชน 

บริการอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัย และบริการ
ประสานงานเพื่อการ 
บริหารงานของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยกับผู้ติดต่อ 
ราชการ 
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พันธกจิ ผลผลิต/บริการ ผู้รับบรกิาร รูปแบบและวิธกีารให้บริการ 
6. พิทักษ์รักษาปกป้อง 
   ทรัพย์สินของทาง 
   ราชการ และทรัพย์สิน 
   ส่วนบุคคล ในเขตพื้นที ่
   มหาวิทยาลัย  บริหาร 
   จัดการการรักษาความ 
   ปลอดภัยแก่บุคคล 
   ส าคัญ ก ากับ ดูแล  
   ควบคุมการจราจร และ 
   การเดินรถภายในพื้นที่ 
   มหาวิทยาลัย และ 
   ปฏิบัติการด้านมวลชน 
   สัมพันธ ์
 

- พิทักษ์รักษาปกป้อง 
   ทรัพย์สินของทาง 
   ราชการ และทรัพย์สิน 
   ส่วนบุคคล ในเขตพื้นที่ 
   มหาวิทยาลัย   
- บริหารจัดการการรักษา 
  ความปลอดภัยแก่บุคคล 
  ส าคัญ 
- ก ากับ ดูแลควบคุม 
  การจราจร และการเดิน 
  รถภายในพื้นที่ 
  มหาวิทยาลัย 
- ปฏิบัติการด้านมวลชน 
  สัมพันธ์ 

1. กรรมการสภา 
   มหาวิทยาลัย 
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
3. คณบดี ผู้อ านวยการ 
    ศูนย์ สถาบัน ส านัก 
4. หน่วยงานสังกัด 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. นักศึกษา 
6. บุคลากร 
7. ผู้ประกอบการขนส่ง 
8. หน่วยงานภายนอก ทั้ง 
    ภาครัฐและเอกชน 
9. ชุมชนรอบข้าง 
   มหาวิทยาลัย 

ให้บริการรักษาความปลอดภยั
อาคารส านักงาน นักเ รียน 
นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกใน
การจัดการจราจร สะดวก 
ปลอดภัย 

7. อ านวยความสะดวก 
   และสนับสนุนการ 
   ปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
   และคณะ/หน่วยงาน ณ  
   กรุงเทพมหานคร 
   ประสานงานทาง 
   ธุรกรรมระหว่าง 
   หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ 
   และเอกชนในเขต 
   กรุงเทพมหานครกับ 
   มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทน 
   มหาวิทยาลัยในการร่วม 
   กิจกรรมต่างๆ ณ  
   กรุงเทพมหานคร 
   อ านวยความสะดวกใน 
   การจัดท าหนังสือ 
   เดินทางของบุคลากร 
   มหาวิทยาลัย  

- สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  ของผู้บริหารและคณะ/ 
  หน่วยงาน 
- ประสานงานทางธุรกรรม 
  ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ 
  หน่วยงานภายนอก 
- เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย 
  ในการร่วมกิจกรรม ณ  
  กรุงเทพมหานคร 
- บริการประสานงานการ 
  จัดท าหนังสือเดินทาง 

1. กรรมการสภา 
   มหาวิทยาลัย 
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
3. คณบดี ผู้อ านวยการ 
    ศูนย์ สถาบัน ส านัก 
4. หน่วยงานสังกัด 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. นักศึกษา 
6. บุคลากร 
7. หน่วยงานภายนอก ทั้ง 
    ภาครัฐและเอกชน 
 

ให้บ ริการผู้ บ ริหาร คณะ/
หน่วยงาน และบุคลากร ใน
การเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย
ด า เ นิน ธุ รก ร รมต่ า ง ๆ  ณ 
กรุงเทพมหานคร 
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ก (2) จุดประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลัก 
จุดประสงค์การก่อต้ังตามกฎหมาย  

    เม่ือปี   พ.ศ.  2509    ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น โดยได้จัดตั้งส านักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพร้อมกันนับแต่บัดน้ันเป็นต้นมา โดยการแบ่งส่วนหน่วยงาน
ย่อยของกองกลางในขณะน้ัน แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ 5 แผนก คือ 

1. แผนกสารบรรณ 
2. แผนกการเจ้าหน้าที ่
3. แผนกคลงั 
4. แผนกบริการการศึกษา 
5. แผนกอาคารและสถานที ่

 
 ในเบื้องต้นไม่มีส านักงานเป็นการถาวร จึงใช้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นส านักงานชั่วคราว จนถึงปี 
พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายที่ท าการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาอยู่ส านักงานอธิการบดี อาคาร 1  
 ในปี พ.ศ. 2517 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุมด้านการ
บริหาร ด้านวิชาการ ด้านการวางแผนพัฒนา ด้านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการ และกิจกรรมของนักศึกษา 
จึงมีการแบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดีออก เป็น 5 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการ
การศึกษา กองห้องสมุด และศูนย์เลี้ยงสัตว์ จากการทีม่หาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด้าน 
รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อให้สอดคล้อง และสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการในภารกิจต่าง ๆ กองกลางจึง
มีหน่วยงานในสังกัด จ านวน 7 งาน ได้แก่ งานสารบรรณ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานสภาอาจารย์ งานรักษา
ความปลอดภัย งานประสานงานมหาวิทยาลัย และงานเลขานุการผู้บริหาร 
        ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2554 กองกลางได้ปรับโครงสร้างเป็นการภายในเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวทิยาลัย ตามกรอบยุทธศาสตร์ 2554-2558 โดยไดป้รับเพิ่มงานในสังกัดอีก 2 งานคือ งานบริหารทั่วไป และ
งานบริหารทรัพยากรกายภาพ ในปัจจุบันกองกลางจงึมีงานในสังกัด 9 งาน ประกอบด้วย 
  1. งานบริหารทั่วไป  2. งานสารบรรณ 
  3. งานประชุม   4. งานประชาสัมพันธ ์
  5. งานสภาอาจารย ์ 6. งานรักษาความปลอดภยั 
  7. งานประสานงานมหาวิทยาลัย 8. งานเลขานุการผูบริหาร 
  9. งานบริหารทรัพยากรกายภาพ 
 

        โดยไดย้้ายที่ตัง้ส านักงานมาอยู่ที ่ ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี ตัง้แต่ เดือนตุลาคม 253 
เป็นต้นมา 
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 วัฒนธรรมองค์กร 
 

  เราสร้างความพึงพอใจในทกุบรกิาร 
 

 ค่านิยม 

HEALTHY 
        Human resource come first    :   ให้ความส าคญัแก่ผูป้ฏิบตัิงานทุกระดับ 

 Efficiency           :   มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

       Accountability   :   รับผิดชอบต่อสงัคม 

       Learning organization       :   มุ่งเน้นการเรียนรู้ 

      Trust                  :   มีความเชื่อใจซ่ึงกันและกัน 

      Happiness          :   ท างานอย่างมีความสุข 

      Yield               :   มุ่งเน้นผลลัพธ ์

 
วิสัยทัศน์ 
 

“กองกลาง เปน็หน่วยงานสนบัสนนุการบริหารจัดการ 
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

เพือ่ให้การด าเนินงานในทกุภารกิจเกดิประสิทธิภาพสูงสดุ” 
 

 พันธกจิ 
1. บริหารจดัการระบบรับ สง่ เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการและผลติเอกสารราชการ 
2. บริหารจัดการ การจัดประชุม และสนับสนุนการด าเนินงานของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่    
   ประชุมประชุมคณบดี 
3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน สร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กร และส่งเสริมกิจการสังคม 

   4. สนับสนุนการด าเนินกิจการ และการจัดการประชุมของ สภาคณาจารย์ และสภา 
           ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
   5. สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  6. บริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของทางราชการ ทรัพย์สินส่วนบุคคล ก ากับ ดูแล  
        ควบคุมการจราจร และปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์ 
   7. อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร 
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  สมรรถนะหลัก 
  กองกลางมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สมรรถนะหลักของกองกลาง 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ระบบบริหารจัดการที่ดี 

1. มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการระบบเอกสาร 
2. มีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการการประชุม 
3. มีทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงานด้านเลขานุการ 
4. มีทักษะขั้นสูงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

          สภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ พนักงาน 
     และลูกจ้าง 
5. มีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการรักษาความ 
    ปลอดภัย และจัดการจราจร 
6. มีทักษะขั้นสูงในการประสาน ด าเนินงานในฐานะ 

ผู้แทนมหาวิทยาลัย 
7. มีองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร 
    องค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : ด้านชุมชนสัมพันธ์  มีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการกิจกรรมด้าน 
     ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ 

 
 ก (3)  ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน 
  ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของแต่
ละส่วนงาน ซ่ึงลักษณะโดยรวมเป็นผู้มีทักษะในการบริหารจัดการงานเอกสาร บริหารจัดการระบบงานบริการ และมีความ
สามาถขั้นสูงในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ และกระบวนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
  ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนทั้งสิ้น 214 คน อายุเฉลี่ย 49 ปี อายุราชการเฉลี่ย 20 ปี การศึกษาระดับปริญญาโท 
10 คน ระดับปริญญาตรี 10 คน ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 194 คน โดยสามารถจ าแนกประเภทผู้ปฏิบัติงาน ได้ดังน้ี 
 

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน จ านวน (คน) 
1. ข้าราชการ 21 
2. ลูกจ้างประจ า 99 
3. พนักงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 12 
4. พนักงาน (งบประมาณเงินรายได้) 14 
5. พนักงานราชการ 1 
6. ลูกจ้างชั่วคราว 12 
7. ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ (งานรักษาความปลอดภัย) 55 

รวม 214 
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 ก (4)  เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 
  กองกลาง ได้น าเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุ
พันธกิจ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกองกลาง ดังน้ี 
 

ด้าน รายการ 

เทคโนโลย ี

1. ระบบบริหารจัดการเอกสาร (e - Document) 
2. ระบบประชุมทางไกล (Video conference) 
3. ระบบสืบค้นข้อมูลจากกล้องวงจรปดิโครงค่ายทั้งมหาวิทยาลยั  
4. ระบบวิทยุสื่อสารยา่นความถี่ 142.525 MHz 
5. สถานีแม่ข่ายวิทยุสื่อสาร “ศูนย์สฐีาน” 
6. ระบบข้อมูลข่าว KKUNEWS 
7. โทรทัศน์อินเตอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง (KKU Channel) 
8. ฐานข้อมูล POP mail นักศึกษา และบุคลากร 
9. ฐานข้อมูล POP mail สื่อมวลชน 
10. ระบบจองห้องประชุม 
11. ระบบ KKU Event Update 
12. ฐานข้อมูลการจัดการความรู้ 

อุปกรณ์ส านักงาน 

1. ระบบโทรศพัท์แม่ขา่ยภายในส านักงานอธิการบด ี
2. โทรศัพท์/โทรสาร 
3. โทรศัพท์เคลื่อนที ่
4. ระบบอินเตอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
5. เคร่ืองถ่ายเอกสาร ก๊อปปี้ปรินท ์เคร่ืองพิมพ์ส ีเรียงพิมพ ์และเข้าเล่ม 
6. เคร่ืองพิมพ์สีหน้ากวา้ง 
7. อุปกรณ์รับสญัญาณโทรทัศน์ดาวเทยีม 
8. LCD Projector 
9. กล้องถ่ายภาพน่ิง 
10. กล้องถ่ายวิดทีัศน์ 
11. ชดุอุปกรณ์ตดัต่อรายการวิทยุ และโทรทัศน์ 
 

สิ่งอ านวยความสะดวก และ
ความปลอดภยั 

1. ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์การประชุม 
2. ยานพาหนะบริการ และรักษาความปลอดภัย 
3. รถน้ าดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง 
4. ระบบกล้องวงจรปิด (IP Camera) โครงค่ายทั้งมหาวิทยาลัย 
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 ก (5)  เงื่อนไข ข้อบงัคับ มาตรฐาน 
       เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองกลาง บรรลุพันธกิจ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ปราศจากความเสี่ยงต่อความสูญเสีย ความเสียหาย และปัญหาในการปฏิบัติงาน กองกลางจึงใช้ กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ดังน้ี 
 

กฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ เน้ือหาสาระส าคัญ 
หน่วยงานที่เป็นผู้รกัษาการตาม

กฎหมาย 
1. พระราชบัญญตั ิ
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 
 

มาตรา 20  การก าหนดให้
มหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเป็นผู้มี
อ านาจในการบริหาร 
มาตรา 23 ขอบเขตอ านาจ และหน้าที่ 
ในการบริหาร มหาวิทยาลัย 

 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. พระราชบัญญตั ิระเบียบบริหาร  
   ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ  
   ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

การแบ่งส่วนราชการ การแตง่ตัง้ 
อ านาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ 

 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ 

   ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ  
   ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

การจัดท าหนังสือราชการ การจัดเก็บ 
การท าลาย 

 

ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ 

   ปลอดภัยแหง่ชาติ พ.ศ. 2517 

การรักษาความสงบเรียบร้อยใน
สถานที่ส่วนราชการ 

 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

5. ข้อบังคบัว่าด้วย การประชุมสภา 

   มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2544 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เป็นแนว
ปฏิบตัิในการจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6. ระเบียบว่าด้วยการเดินรถโดยสาร 

   ภายในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2533 

การควบคุมดูแล การเดินรถโดยสารใน
มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7. ข้อบงัคบัว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
   ปี พ.ศ.2551 

การตัดคะแนนความประพฤตของ
นักศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8. พระราชบญัญตัิข้อมูลข่าวสารของ 
   ราชการ พ.ศ. 2540 

การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

9. ข้อบงัคบัฯว่าด้วยสภาคณาจารย ์ 
   พ.ศ.2552 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบตัิ 
ในการด าเนินงานสภาคณาจารย ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10. ข้อบังคับฯว่าด้วยสภาขา้ราชการ  
   พนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ.2552 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบตัิ 
ในการด าเนินงานสภาข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจา้ง 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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กฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ เน้ือหาสาระส าคัญ 
หน่วยงานที่เป็นผู้รกัษาการตาม

กฎหมาย 
11. ข้อบังคับสภามหาวทิยาลัย  
   ขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรของ 
   บุคลากรมหาวิทยาลยัขอนแก่น  
   พ.ศ. 2552 

ก าหนดหลักเกณฑ์ จรรยาบรรณการ
ปฏิบตัิงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ 
   ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไข 
   เพิ่มเติม (บับที ่2-7) 

การบริหารจัดการงานพัสด ุ  
ส านักนายกรัฐมนตรี 

13. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
   หลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารจัดการ 
   บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี

 
ราชกิจจานุเบกษา 

14. ค าสัง่มหาวิทยาลยัขอนแก่นที ่ 
   1266/2546 เร่ือง มอบอ านาจให้   
   ปฏิบตัิราชการแทน 

อธิการบดีมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ
กอง และหวัหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติราชการแทนอธิการบด ี

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
 ข (1) โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาล 
 กองกลาง มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล คือ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบ
ได้ โดยมีการด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแล และติดตามผลของคณะกรรมการ ต่างๆ ดังน้ี 

1. กรรมการบริหารกองกลาง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองกลาง หัวหน้างานทุกงาน โดยมี
หน้าที่ ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการน าองค์กรสู่เป้าหมายที่เป็นเลิศ การจัดสรรทรัพยากร 
การพัฒนาบุคลากร และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. ที่ประชุมกองกลาง ประกอบด้วยประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองกลาง หัวหน้างานทุกงาน 
หัวหน้าส่วนงานด้านยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หัวหน้าส านักงานข้อมูลข่าวสาร หัวหน้า
ส านักงานชุมชนสัมพันธ์ และผู้อ านวยการส านักงานประสานและจัดการเร่ืองร้องเรียน ท าหน้าที่
ในการ มอบหมาย ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกองกลาง 

 
ในส่วนของโครงสร้างองค์กร กองกลาง มีสายบังคับบญัชาจากอธิการบดี และรองอธิการบดีที่เก่ียวข้อง 

ดังแสดงตามโครงสร้างต่อไปน้ี 
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ส่วนการบริหารองค์การ กองกลางมีโครงสร้างการบริหารองค์การ เพื่อเอ้ือต่อการมอบหมาย ก ากับ ตดิตาม รายงาน และ
ประเมินผล ให้เป็นไปตามระบบธรรมาภิบาล ดังโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองกลาง 

 

ประเมินการปฏิบัตงิาน 
ทุก 6 เดือน 

หัวหน้างานในสังกัด 
 

เสนอพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

มอบหมาย หรือสัง่การ 

ตามภารกิจ 

รายงานผลการปฏบิัตงิาน ประจ าเดือน  

1. ปญัหา/อุปสรรค 

2. การแก้ไข 

3. ข้อเสนอแนะ 

หัวหน้างานสารบรรณ 
 

เสนอที่ประชุม 

กองกลาง 

หัวหน้างานประชุม 
 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 

หัวหน้างานสภาอาจารย์ 
 

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 
 

หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร 
 

หัวหน้างานประสานงานฯ 
 

ผู้อ านวยการกองกลาง 

 

อธกิารบดี 
 

รองอธกิารบดีฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง 
 

 กรรมการบรหิารกองกลาง 
 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรกายภาพ 
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 ข (2) ประเภทผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่กองกลางให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ
ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงกองกลางได้จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์ความต้องการ และความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไว้ดังน้ี 
 

ผู้รับบรกิาร ผลผลิต/บริการ ความต้องการ และความคาดหวัง 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั - การอ านวยความสะดวกในการประชุมสภา 

  มหาวิทยาลัย 
- การรักษาความปลอดภัยกรรมการสภา 
  มหาวิทยาลัย 

- ความสะดวก สบาย ปลอดภัย 
- ความรวดเร็ว ถูกต้อง  

ที่ประชุมคณบด ี การอ านวยความสะดวกในการประชุมคณบด ี
- ความสะดวก  
- ความรวดเร็ว ถูกต้อง 

 
ผู้บริหารมหาวทิยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี รองอธิการบด ีผู้ช่วย
อธิการบด ี

- การตรวจสอบ น าส่ง และเสนอความเห็นใน   
  หนังสือราชการ และการผลิตเอกสาร 
- การเผยแพร่ผลงานเชงิยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร 
- การอ านวยความสะดวก และสนับสนุนการ 
  ปฏิบตัิงานของผู้บริหาร 
- การรับรองผู้บริหาร ณ กรุงเทพมหานคร 
- การรักษาความปลอดภัยผูบ้ริหาร 

- ความสะดวก ปลอดภยั 
- ความรวดเร็ว ถูกต้อง 
- ผลงานได้รับการเผยแพร่ในวง 
  กว้าง และตรงกลุ่มเปา้หมาย 
 

 
 
 
 
คณะ/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

- การตรวจสอบแก้ไข หนังสือ/ค าสั่ง/ประกาศ 
  ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม 
- การสืบค้น ติดตามหนังสือภายในและหนังสือ 
  ภายนอก 
- การก าหนดเลขที่หนังสือภายนอก 
- การส่งหนังสือเอกสารราชการทางบริษัท 
  ไปรษณียแ์ละการบินไทย 
- การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงาน 
- การรักษาความปลอดภัยอาคารส านักงาน 
- การจัดการระบบจราจร 

- ความรวดเร็ว ถูกต้อง 
- ผลงานได้รับการเผยแพร่ในวง 
  กว้าง และตรงกลุ่มเปา้หมาย 
- ความสะดวก ปลอดภยั 
 

 
หน่วยงานภายในกองกลาง 

- การคุมยอดใช้จ่ายเงิน 
- การจัดซ้ือ/จัดจา้ง 
- การเบิกจ่ายเงินในการจัดซ้ือ/จดัจ้าง 
- บริการผลิตเอกสาร 
 
 

- ความถูกต้อง 
- ความรวดเร็ว 
- ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
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ผู้รับบรกิาร ผลผลิต/บริการ ความต้องการ และความคาดหวัง 
 
บุคลากรสงักัดกองกลาง 

- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่า 
  เล่าเรียนบุตร 
- การออกหนังสือรับรอง 

- ความถูกต้อง 
- ความรวดเร็ว 
- ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 

 
 
บุคคลภายนอก บริษัท หา้ง
ร้าน ผู้ประกอบการ 

- การเบิกจ่ายเงินคา่บริการ 
- การติดตามหนังสือราชการ 
- การแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
- การบริการข้อมูล และตดิต่อสอบถาม 
- การรักษาความปลอดภัย และอ านวยความ 
  สะดวกด้านการจราจร 

- การเข้าถงึบริการได้อย่างเสมอ 
  ภาค  
- ความถูกต้อง 
- ความรวดเร็ว 
- ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 

นักเรียน นักศึกษา 

- การแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
- การบริการข้อมูล และตดิต่อสอบถาม 
- การรักษาความปลอดภัย และอ านวยความ 
  สะดวกด้านการจราจร 

- ความถูกต้อง 
- ความรวดเร็ว 
- ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 

สื่อมวลชน 
- การบริการข้อมูล และตดิต่อสอบถาม 
- การส่งมอบข้อมูลข่าวสารเพื่อการ 
  ประชาสัมพันธ์ 

- ความถูกต้อง 
- ความรวดเร็ว 
- ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 

คณาจารย์/นักวิจัย 
- การเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์/นักวิจัย 
- การรักษาความปลอดภัย 
- การอ านวยความสะดวกด้านการจราจร 

- ความสะดวก ปลอดภยั 
- ผลงานได้รับการเผยแพร่ในวง 
  กว้าง และตรงกลุ่มเปา้หมาย 

 
 

ข (3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     ด้วยเหตุผลที่กองกลาง มีพันธกิจที่หลากหลาย มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมหลายกลุ่ม จึงมีความ

จ าเป็นต้องจับคู่ความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างกัน และ
จ าแนกผู้ส่งมอบในสายงาน โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ส่วนคือ 

      3.1 คู่ความรว่มมืออย่างเป็นทางการ  
  3.2 คู่ความรว่มมืออย่างไมเ่ป็นทางการ  
       3.3 ผู้ส่งมอบ  
โดยมีรายละเอียดความร่วมมือดงัน้ี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทที่เกี่ยวข้อง 
ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 
ช่องทางสือ่สาร 

1. คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ 

1.1 เครือข่ายผู้ปฏิบัตงิาน
ด้านสารบรรณ 

เป็นกลุ่มผู้ปฏบิัตงิานดา้น
ระบบรับส่งเอกสารกลาง 

ร่วมแก้ปัญหา และพัฒนา
ระบบรับส่งเอกสารกลางของ
มหาวิทยาลัย 

- การประชุมเครือข่าย 
- ศูนย์รับสง่เอกสารกลาง 
- การอบรมสัมมนา 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทที่เกี่ยวข้อง 
ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 
ช่องทางสือ่สาร 

1.2 สมาคมสื่อมวลชน  
     จังหวัดขอนแก่น 

เป็นช่องทางรับ และเผยแพร่
ข่าวสารของมหาวทิยาลัย 

สนับสนุบการด าเนินงานดา้น
ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน 

- การประชุมร่วม 
- หนังสือราชการ 
- e-mail 

1.3 สถานีต ารวจภูธรย่อย  
     มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

เป็นส่วนงานของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติทีป่ฏิบตัิหน้าที่
ในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รักษาความสงบ เรียบร้อย ใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และชุมชนรอบข้าง ร่วมกัน 

- การประชุมร่วม 
- หนังสือราชการ 

1.4 เครือข่ายผู้ประกอบ    
      การหอพักรอบขา้ง  
      มหาวิทยาลัย 

เป็นหอพักเอกชนใกล้พื้นที่
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาพัก
อาศัย 

ร่วมหาแนวทางรักษาความ
สงบ เรียบร้อยของหอพัก 
เพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ีของ
นักศึกษา 

- การประชุมร่วม 
- หนังสือราชการ 
- จดหมายข่าว 
   มหาวิทยาลยั 

1.5 เครือข่าย 
     ประชาสัมพันธ์  
     มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

เป็นกลุ่มผู้ปฏบิัตงิานดา้น
ประชาสัมพันธ์ของ คณะ/
หน่วยงาน ในมหาวิทยาลยั 

ร่วมกันคิด หาแนวทางในการ
พัฒนากระบวนงาน
ประชาสัมพันธ์ และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย 

- การประชุมร่วม 
- หนังสือราชการ 
- การสัมมนา 
- e-mail 
- face book 

1.6 เครือข่าย 
ประชาสัมพันธ์ภาค 

     นักศึกษา 

เป็นกลุ่มนักศึกษาฝา่ย
ประชาสัมพันธ์ของ สโมสร
นักศึกษาคณะต่างๆ 

พัฒนาทักษะด้าน
ประชาสัมพันธ์ และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย แก่นักศึกษา 

- การประชุมร่วม 
- การสัมมนา 
- e-mail 
- face book 

1.7 เครือข่ายอาสาสมคัร 
     รักษาความปลอดภยั  
     และจราจร 

เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีจติอาสา 
และมีความสนใจในงานด้าน
รักษาความปลอดภัย และ
จราจร 

พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะใน
การเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือ
ภารกิจด้านรักษาความ
ปลอดภยั และจราจร 

- การประชุมร่วม 
- การสัมมนา 
- e-mail 
- face book 

1.8 กองกลาง ส านักงาน 
    อธิการบดี  
    มหาวิทยาลัย สงขลา 
    นครินทร์ 

เป็นหน่วยงานสนับสนุน ของ
มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกัน 

ประสาน สนับสนุน การ
ด าเนินงาน ระหว่างกัน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 

1.9 กองกลาง ส านักงาน 
    อธิการบดี  
    มหาวิทยาลัย 
    มหาสารคาม 
 
 

เป็นหน่วยงานสนับสนุน ของ
มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกัน 

ประสาน สนับสนุน การ
ด าเนินงาน ระหว่างกัน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทที่เกี่ยวข้อง 
ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 
ช่องทางสือ่สาร 

2. คู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ 
2.1 หน่วยงานระดับกอง  
     สังกัดส านักงาน 
     อธิการบด ี

เป็นหน่วยงานระดับกอง  
สังกัดส านักงานอธิการบด ี

ประสาน สนับสนุน การ
ด าเนินงาน ระหว่างกัน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 
- การประชุมกรรมการ 
  ประจ าส านักงาน 
  อธิการบด ี

2.2 คณะ/หน่วยงาน ใน 
     มหาวิทยาลยั 

เป็นหน่วยงานระดับกอง และ
ระดับคณะใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประสาน สนับสนุน การ
ด าเนินงาน ระหว่างกัน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 
- การประชุมผู้อ านวยการ 
  /หัวหน้าส านักงาน 
  คณบด ี

2.3 สื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น  
     และสื่อมวลชน 
     ส่วนกลาง 
 

เป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนของ
องค์กรสื่อสารมวลชนทัง้
ภาครัฐ และเอกชน 

สนับสนุนการเผยแพร่ข่าสาร
ของมหาวทิยาลัย และ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ระหว่างกัน 

- e-mail 
- face book 
- หนังสือราชการ 

3. ผู้ส่งมอบ 
3.1 ผู้บริหารวิทยาลยั ส่งมอบค าร้องขอรับบริการ ปฏิบตัิงานตามข้อก าหนดใน

เอกสารก ากับกระบวนงาน 
- e-mail 
- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- ด้วยวาจา 

3.2 หน่วยงานภายนอก - ส่งมอบค าร้องขอรับบริการ 
- ส่งมอบหนังสือราชการ 
- ส่งมอบค าขอข้อมูลข่าวสาร 
- ส่งมอบเอกสารร้องเรียน 

ปฏิบตัิงานตามข้อก าหนดใน
เอกสารก ากับกระบวนงาน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 
- ด้วยวาจา 
- จดหมาย 

3.3 คณะ/หน่วยงานใน 
     มหาวิทยาลยั 

- ส่งมอบค าร้องขอรับบริการ 
- ส่งมอบหนังสือราชการ 
- ส่งมอบค าขอข้อมูลข่าวสาร 
- ส่งมอบเอกสารร้องเรียน 

ปฏิบตัิงานตามข้อก าหนดใน
เอกสารก ากับกระบวนงาน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 
- ด้วยวาจา 
- การประชุม 

3.4 หน่วยงานสังกัด 
     ส านักงานอธิการบด ี

- ส่งมอบค าร้องขอรับบริการ 
- ส่งมอบหนังสือราชการ 
 

ปฏิบตัิงานตามข้อก าหนดใน
เอกสารก ากับกระบวนงาน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 
- ด้วยวาจา 
- การประชุม 
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2. สภาวการณ์ขององค์กร (OP2) 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
  กองกลาง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และภารกิจบริการ ซ่ึง
ขับเคลื่อนภารกิจด้วยหน่วยงานในสังกัดถึง 9 งาน ทั้งน้ีเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มผู้รับบริการ ตาม
ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด แต่ด้วยการเคลื่อนตัวท่ีรวดเร็วของมหาวิทยาลัยในสภาพการแข่งขันปัจจุบัน 
จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อกองกลาง ให้อยู่ในวงกรอบของการแข่งขันเช่นกัน 
  ก (1) การแข่งขันภายใน เป็นการแข่งขัน ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนการบริหาร และบริการใน
มหาวิทยาลัย อาทิ หน่วยงานระดับกอง ศูนย์ สถาบัน ส านัก โดยมิติของการแข่งขันได้แก่ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลส าคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร ซ่ึง
ปัจจัยดังกล่าว เม่ือเทียบเคียงกับหน่วยงานที่เป็นคู่แข่งขันแล้ว กองกลางยังมีโอกาสในการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในแต่ละปัจจัย ให้พร้อมแข่งขัน และพร้อมปรับตัวพัฒนาสู่มาตรฐานที่มุ่งหวัง 
  ก (2) การแข่งขันภายนอก ด้วยกองกลางมีภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร ซ่ึงปัจจุบันองค์กรการศึกษามีการแข่งขันทางการตลาดเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรที่เข้มข้น มี
การทุ่มงบประมาณเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ตรงใจลูกค้า จึงเป็นประเด็นพัฒนาส าคัญในอนาคตที่กองกลางต้อง
วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และปรับกระบวนงานด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ด้วยกลไกการตลาดให้ตรงกลุ่มลูกค้า และจับคู่
แข่งขันที่เป็นคู่แท้ ทั้งน้ีเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด 
 

ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์
ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

1. พฒันาทักษะและความเชี่ยวชาญ 
   ของบุคลากร ตรงตามความ  
   รับผิดชอบของภาระงาน 

- จัดกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการศึกษา อบรม ดงูาน 
- ส่งเสริมการพฒันาสู ่R2R 

- มีคู่ความร่วมมือที่มีความพร้อมสูง 
- บุคลากรมีทัศนคตเิชิงบวก และ 
  พร้อมรับการพฒันา 
- นโยบายการสนับสนุน R2R ของ 
  มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
   บริหารจดัการ และการบริการ 

- ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการเอกสาร  
  ตามผลการประเมิน 
- พัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสาร 
  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคญั 
- พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิคส ์

- ผู้บริหารมีความเห็นสอดคล้อง 
- มีผู้บริหารดา้น IT เป็นที่ปรึกษาใน 
  การพฒันาระบบ 
- ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของ 
  มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพสงู 

3. บริหารจดัการข้อมูลส าคญัเพื่อ 
   ประกอบการตัดสินใจเชงิบริหาร 

- จัดท าฐานข้อมูลด้านการเงิน 
- จัดท าฐานข้อมูลบคุลากร 
- จัดท าสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
  ความเสีย่ง 
- จัดท าสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ 
  ประกันคุณภาพ 

- ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของ 
  มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพสงู 
- ผู้รับผิดชอบมทีัศนคติเชงิบวก และ 
  พร้อมร่วมมือพัฒนา 
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ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
4. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
   มหาวิทยาลยั 

- จัดท ากลยุทธ์ ด้านการสง่เสริม 
  ภาพลักษณ์ ตามแนวยุทธศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัย 

- บุคลากรมีความพร้อมสูง 
- อุปกรณ์สนับสนุนการด าเนินงานมี  
  คณุภาพสงู 
- ความเข้มแขง็ของเครือข่าย 
  ประชาสัมพันธ์ 
- ความเข้มแขง็ของเครือข่ายสื่อมวลชล 

 
 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
  แนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินงานของกองกลาง เกิดขึ้นจาก การน าผลการประเมินรายบุคคล
ตามระบบบริหารและพัฒนาบุคคล ผลการประเมินหน่วยงานจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เป็น
ฐานคิดในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปีถัดไป ท าการวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์กล
ยุทธ์ ก าหนดเป้าหมาย ถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติ และมีการทบทวน ตรวจสอบ เป็นรายเดือนในวาระการประชุมของที่
ประชุมกองกลาง โดยด าเนินการปรับปรุงผลการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

การด าเนินการดังกล่าว กองกลางได้จัดท าควบคู่ไปกับ การพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้เข้ารับ 
การศึกษา อบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการปรับปรุงผลการด าเนินงาน และส่งเสริมให้สร้างองค์ความรู้จาก
การปฏิบัติงานประจ า เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในชุมชนการเรียนรู้ ของกองกลาง 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
กองกลาง 

ติดตาม ตรวจสอบ 

ถ่ายทอดแผนสู่ 
การปฏิบัติ 

วางแผนเพื่อการพัฒนา 

แก้ไข พัฒนา 

ถอดบทเรียน 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินการของกองกลาง 

หมวด 1 : การน าองค์กร 
 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง 
ผู้น าระดับสูงของกองกลางตามโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองกลาง หัวหน้างาน 

บริหารทั่วไป หัวหน้างานสารบรรณ หัวหน้างานประชุม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานสภาอาจารย์ หัวหน้างาน
เลขานุการผู้บริหาร หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย หัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัย และหัวหน้างานบริหาร
ทรัพยากรกายภาพ 
 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
  (1) การก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม ด าเนินการดังน้ี 

กองกลาง ใช้กระบวนการประชุมสัมมนากองในแต่ละปี เป็นโอกาสให้บุคลากรได้ระดมความ
คิดเห็น ทบทวนผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการพัฒนา
ของกองกลาง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการประเมินความพึงพอใจ และ
ความผาสุกของบุคลากร ร่วมกับการศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสังเคราะห์เป็น วิสัยทัศน์ และค่านิยม
องค์กร มีการประกาศ เผยแพร่ และถ่ายทอดสู่ทุกส่วนงาน เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติต่อไป 
  (2) การสร้างบรรยากาศให้มีการประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรม โดยผู้น าระดับสูง 
 ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้างาน ด ารงตนตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย และหลักจรรยาบรรณ
ของราชการโดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เข้าท างานสาย มุ่งม่ันในผลสัมฤทธิ์ของงาน สละเวลา 
แรงกาย แรงใจ ในการพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ 
  (3) การสร้างองค์กรให้มีความย่ังยืน  
  จากวิสัยทัศน์อันเป็นเป้าหมายที่ ผู้น าระดับสูง และบุคลากรเข้าใจตรงกัน ได้ถูกแปลงเป็น
แผนปฏิบัติการ มอบหมาย ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติเป็นรายบุคคล ซ่ึงในแต่ละภารกิจจะมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นแนวทาง
ก ากับ มีการประเมิน และติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างจริงจัง และต่อเน่ือง ผลการประเมินทั้งในระดับบุคคล และระดับ
หน่วยงาน จะน ามาเป็นข้อมูลส าคัญในการสะท้อนประเด็นที่จะต้องพัฒนาในแต่ละรอบปี ความยั่งยืนองค์กรของกองกลาง
จึงเกิดจาก การสื่อสารอย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้น าระดับสูง และผู้ปฏิบัติ ประกอบกับให้ความส าคัญกับวงรอบในการ
มอบหมาย ติดตาม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา พัฒนาแนวปฏิบัติในขั้นที่สูงขึ้น อย่างต่อเน่ือง 
 ข. การสือ่สารและผลการด าเนินการขององค์กร 
  (1) การสื่อสาร และสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงานทั้งองค์กรของผู้น าระดับสูง 
   ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้างานมีการสื่อสารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติ และมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี และความผูกพันระหว่างกันดังน้ี 
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เรื่องที่สื่อสาร 

 
กลุ่มบุคคล 

 
วิธกีารสื่อสาร 

 
ความถี ่

 
ผู้รับผิดชอบ 

การสื่อสาร 
2 

ทาง 
1 

ทาง 
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน 
1. วิสยัทัศน์ พันธกิจ  
   ค่านิยม  
   วัฒนธรรมองค์กร 

- คณะกรรมการ 
  ประจ ากองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต ์
- หนังสือเวยีน 

ทุกเดือน 
- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 
 

2. แผนกลยุทธ์  
   ความทา้ทาย 
   เชงิกลยุทธ์  
   เป้าประสงค ์และ 
   การคาดการณ์ผล 
   การด าเนินงาน 

- คณะกรรมการ 
  ประจ ากองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต ์
- หนังสือเวยีน 

ทุกเดือน 6 
เดือน 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 

 

3. การตัดสินใจท่ี 
   ส าคญั 

- คณะกรรมการ 
  ประจ ากองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต ์
- หนังสือเวยีน 

ตามโอกาส/
ทันทีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 
 

4. นโยบายและ 
   แนวทางพฒันา  
   บุคลากร 

- คณะกรรมการ 
  ประจ ากองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต ์
- หนังสือเวยีน 

ทุกเดือน  
- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 
 

5. การเสริมสร้าง 
   ความผูกพัน 
   องค์กร - บุคลากรกองกลาง 

- ประชุมสัมมนา 
- เว็บไซต ์
- หนังสือเวยีน 
- e-mail 
- กิจกรรมเสริม 

ตามโอกาส/
ทันทีที่

สถานการณ์
เหมาะสม 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 

 

5.เร่ืองส่วนบคุคล - บุคลากรกองกลาง 
- การพูดคยุเป็น 
  การส่วนตัว 

ในโอกาสที่
เหมาะสม 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

 
/ 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
1. วิสยัทัศน์ พันธกิจ  
   ค่านิยม  
   วัฒนธรรมองค์กร 

- บุคคลภายนอก 
- องค์กรภายนอก 
- สื่อมวลชน 

- เว็บไซต ์
- สื่อป้าย 
- วิทยุ โทรทัศน์ 
- e-mail 

ทุกวัน 
- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 

 

2. รายละเอียดการ 
   บริการ 

- บุคคลภายนอก 
- องค์กรภายนอก 

- เว็บไซต ์
- หนังสือราชการ 
- กิจกรรมเสริม 

ทุกวัน  / 
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เรื่องที่สื่อสาร 

 
กลุ่มบุคคล 

 
วิธกีารสื่อสาร 

 
ความถี ่

 
ผู้รับผิดชอบ 

การสื่อสาร 
2 

ทาง 
1 
ทาง 

3.การประสานความ 
  ร่วมมือ 

- บุคคลภายนอก 
- องค์กรภายนอก 
- สื่อมวลชน 

- เว็บไซต ์
- หนังสือราชการ 
- e-mail 
- จัดการแถลง 
  ขา่ว 

ในโอกาสที่
เหมาะสม 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 

 

4.การเสริมสร้าง 
  ความผูกพัน 

- บุคคลภายนอก 
- องค์กรภายนอก 
- สื่อมวลชน 

- การร่วมงานใน 
  โอกาสต่างๆ 
- การสนับสนุน 
  กิจกรรม 

ในโอกาสที่
เหมาะสม 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 

 

 
  (2) การปรบัปรุงผลการด าเนินงาน 
   ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้างาน ได้มีข้อตกลงร่วมกันเป็นมติของที่ประชุมกองกลางในการ
มอบหมายให้แต่ละส่วนงานจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยมีการรายงาน ทบทวนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าในที่
ประชุมกองกลางซ่ึงเป็นการประชุมประจ าเดือน โดยมีวาระในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของแต่ละ
ส่วนงานเพื่อปรับปรุงกรด าเนินงาน นอกจากน้ันยังได้มีการติดตามตัวชี้วัดส าคัญที่ได้ถ่ายทอดสู่ทุกส่วนงานเป็นประจ าทุก
เดือน เพื่อปรับปรุงแผน และวิธีการท างาน ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักของกองกลาง 
 

1.2 ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ก. ระบบธรรมาภิบาลขององค์การ 

กองกลาง ยึดหลักการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็นการบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วม ค านึงถึงความคุ้มค่า และยึดหลักนิติธรรม โดยค านึงถึงประเด็นหลัก ในการบริหารองค์กร 
ดังน้ี 

ประเด็นธรรมาภิบาล วิธกีาร ผู้รับผิดชอบ 

ความโปรง่ใสในการบริหารจดัการ 

มีการสัง่การ ก ากับ ดูแล ตามล าดับชั้นการ
ตัดสินใจในการบริหารจดัการตามโครงสร้างการ
บริหารงานของกองกลาง ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
และได้ประกาศให้ผูเ้ก่ียวข้องทราบโดยทั่วกัน 

 
 

กองกลาง 

ระบบบริหารงานที่เอ้ืออ านวยให้มีการ
ตรวจสอบได ้

- ระบบการประเมินผลการปฏิบตังิานของบุคลากร 
- ระบบการรับการตรวจประเมินคุณภาพจาก 
  มหาวิทยาลัย 
- ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
- การรายงานทางด้านการเงิน 

 
กองกลาง 
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ประเด็นธรรมาภิบาล วิธกีาร ผู้รับผิดชอบ 
 - การควบคุมภายใน และการควบคุมความเสีย่ง 

- ระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยั 
 

การบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

- บุคลากรร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมี 
  ส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบตัิงาน 
- การมอบหมายการปฏิบตัิงาน และความ 
  รับผดิชอบตัวชี้วดัเป็นรายบุคคล 
- การรับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะของ  
  บคุลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาองค์กร 
- การรับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะของ  
 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี เพื่อเป็น 
 แนวทางในการพัฒนาองค์กร 

 
 

 
ทุกส่วนงานในสังกัด

กองกลาง 

การด าเนินงานโดยค านึงถงึความคุ้มคา่ 
- การจัดสรรงบประมาณไปยงัส่วนงานตามกลยุทธ์  
 และแผนปฏิบตัิงาน 
- การประเมินผลรายโครงการ/กิจกรรม 

 
กองกลาง 

การบริหารงานโดยหลักนิติธรรม 
ทุกส่วนงานด าเนินงานภายใต้กฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ ์หลักปฏิบตัิ ทีเ่ก่ียวข้อง  

ทุกส่วนงานในสังกัด
กองกลาง 

 
 (ข)  การประพฤติ ปฏบิัติตามกฎหมายและจริยธรรม  
  ทุกส่วนงานของกองกลาง ได้ประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน อาทิ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517  ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 

ระเบียบว่าด้วยการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533  ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา ปี พ.ศ.2551 และพระ 
ราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นอกจากน้ันยังปฏิบัติตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 โดยเคร่งครัดอีกด้วย 
 
 (ค)  ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
  การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ เป็นภารกิจส าคัญในพันธกิจหลักของ
กองกลาง โดยมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่ 2 ส่วนงานคือ งานประชาสัมพันธ์ และงานรักษาความปลอดภัย 
ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ ด้านการสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรนอกจากจะเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
แล้ว ยังมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และชุมชนในยามที่ประสบเหตุภัยภิบัติ 
อุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัย และครอบครัว ที่ประสพเหตุร้าย หรือมีความ
สูญเสียชีวิต และทรัพย์สินในครอบครัวอย่างทั่วถึง ในส่วนของการสนับสนุนชุมชน การร่วมกิจกรรม งานพิธี โอกาสเฉลิม
ฉลองส าคัญของจังหวัด หรือในระดับประเทศ  เป็นภารกิจหน่ึงที่กองกลางเป็นผู้ประสานการด าเนินการในฐานะ 
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ผู้แทนของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในงานเทศกาลไหม การจัดรายการเผยแพร่
ความรู้จากงานวิจัย มข. สู่ชุมชน ทาง KKU Channel การด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัย 
และอ านวยการจราจรในมหกรรมต่างๆ อาทิ งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ การร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนรอบข้าง 
เช่นการริเร่ิมโครงการเครือข่ายผู้ประกอบการหอพัก เครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยร่วมกัน การอ านวยความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของชุมชนมหาวิทยาลัยตามโครงการฝากบ้าน
กับงานรักษาความปลอดภัย โครงการฝากรถกับงานรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุด การร่วมปฏิบัติงานในการบรรเทา
สาธารณภัยให้กับชุมชนรอบข้างทั้งอัคคีภัย และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงการตั้งจุดบริการประชาชนบนถนนมิตรภาพเพื่อ
อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ในช่วงวันหยุดเทศกาล 
  ในส่วนของการเปิดช่องทางรับฟังเร่ืองราวร้องทุกข์ ของประชาชน กองกลางได้จัดสายตรงอธิการบดี บน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีเว็บไซต์รับเร่ืองร้องเรียน และด าเนินการส านักงานประสานและจัดการเร่ืองร้องเรียนเพื่อรับเร่ือง
ร้องเรียนทางเอกสาร และเร่ืองร้องเรียนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยผู้อ านวยการกองกลาง เป็นผู้อ านวยการส านักงาน
ประสานและจัดการเร่ืองร้องเรียนอีกต าแหน่งหน่ึง ซ่ึงการรับเร่ืองร้องเรียนจากทุกช่องทางจะมีระบบการประสานการ
ด าเนินงาน และแจ้งตอบความคืบหน้าของการร้องเรียน ถึงผู้ร้องโดยตรงทุกกรณี 
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หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยทุธ ์
 

2.1 การจัดท ากลยุทธ ์
 ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ ์
  (1) การจดัท ากลยุทธ์ของกองกลาง ด าเนินการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศดา้นต่างๆ เป็นองค์ประกอบใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ 

- สภาพแวดล้อมต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง เช่น สภาพการแขง่ขัน การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม กฎหมาย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เก่ียวข้อง 

- จุดแขง็ และจดุอ่อนของกองกลาง 
- ผลการตรวจประเมินคุณภาพ พ.ศ. 2553 
- ผลการประเมินตามตัวชี้วดั พ.ศ. 2553 
- รายงานการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. 2553 
- รายงานการประเมินความผาสุกของบุคลากร  พ.ศ. 2553 
- แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2554-2558 

 

โดยท าการวิเคราะห์ SWOT ทบทวนวิสัยทศัน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิราชการร่วมกัน ผา่นการ
ทบทวนพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองกลาง และน าไปสู่การปฏิบัตทิุกหน่วยงานในสังกัดกองกลาง
โดยการถ่ายทอดแผนและก าหนดตัวชี้วดัระดับหน่วยงานและตัวชี้วัดระดับบุคคล ซ่ึงมีกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ ดงัน้ี 

 
ล าดับขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

 
 
1. การเตรียมการ 

- แตง่ตัง้คณะท างาน 
- ระบุผู้เก่ียวข้อง 

- ศึกษาประเด็นสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
- จัดการประชุมสัมมนา ระดมความ 
  คดิเห็น 

 
 

ม.ค.-มี.ค. 54 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คณุภาพกองกลาง 

 
 
 
2. การรวบรวม และ 
   วิเคราะหข์้อมูล 

- วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ  
  ที่เป็นองคป์ระกอบในการจัดท ากล 
  ยุทธ์ (ดงัที่แสดงไว้ข้างต้น) 
- ประชุม สัมมนาผู้เก่ียวข้อง เพื่อร่วม 
  แสดงความคดิเห็น ความคาดหวงั  
  ความต้องการ และข้อเสนอแนะ 
- วิเคราะห์จดุแขง็ จุดอ่อนของ 
  กองกลาง 
- ประเมินความเสีย่งในการด าเนินงาน 
  ด้านต่างๆ 

 
 
 
 

เม.ย. 54 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คณุภาพกองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 
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ล าดับขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
 
3. การจัดท าแผนกล 
   ยุทธ์ 

- ทบทวนวิสัยทศัน์ พันธกิจ ค่านิยม 
- ก าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ และ 
  เป้าหมาย 

 
 

ก.ค.-ส.ค. 54 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คณุภาพกองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 
 

4. การถ่ายทอดแผน 
  กลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ

- ก าหนดโครงการ กิจกรรม  
  งบประมาณ ตัวชี้วดั และส่วนงาน 
  ผู้รับผิดชอบ 
- ส่วนงานมอบหมายสู ่TOR รายบคุคล 

- สรุปแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี
  น าเสนอในที่ประชุมกองกลาง 

 
 

ก.ย. 54 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คณุภาพกองกลาง 

5. ด าเนินงานตามกล 
   ยุทธ์ ตดิตาม  
   ทบทวน และ 
   ประเมินผลการ 
   ด าเนินงาน 

- ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6  
  เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
- ประเมินและทบทวนผลการ 
  ปฏิบตัิงานรอบ 6 เดือน 
- พิจารณาปรับแผนปฏิบตัิราชการเพื่อ 
  ด าเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง 

ก.ย. 54 
โดยน าแผนไป

ปฏิบตัิใน
ปีงบประมาณ 

2555 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คณุภาพกองกลาง 

 

 
จากการผลการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ

ประเมินความผาสุกของบุคลากร รวมทั้งผลจากการทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนท าให้กองกลางพบประเด็นที่เป็นความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ ดังน้ี 

ประเด็นท้าทาย กระบวนการเชิงกลยุทธ ์ ที่มาของความท้าทายเชิงกลยุทธ ์
1. พฒันาทักษะและความเชี่ยวชาญ 
   ของบุคลากร ตรงตามความ  
   รับผิดชอบของภาระงาน 

- จัดกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการศึกษา อบรม ดงูาน 
- ส่งเสริมการพฒันาสู ่R2R 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
- ผลการประเมินความพงึพอใจของ 
  ผู้ใชบ้ริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
- นโยบายการสนับสนุน R2R ของ 
  มหาวิทยาลัย 
- ผลการประเมินความผาสุกของบุคลากร 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
   บริการจดัการ และการบริการ 

- ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการเอกสาร  
  ตามผลการประเมิน 
- พัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสาร 
  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคญั 
- พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิคส ์

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
- การทบทวนผลการปฏบิัตงิาน 
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ประเด็นท้าทาย กระบวนการเชิงกลยุทธ ์ ที่มาของความท้าทายเชิงกลยุทธ ์
3. บริหารจดัการข้อมูลส าคญัเพื่อ 
   ประกอบการตัดสินใจเชงิบริหาร 

- จัดท าฐานข้อมูลด้านการเงิน 
- จัดท าฐานข้อมูลบคุลากร 
- จัดท าสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
  ความเสีย่ง 
- จัดท าสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ 
  ประกันคุณภาพ 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
- การทบทวนผลการปฏบิัตงิาน 
 
 

4. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
   มหาวิทยาลยั 

- จัดท ากลยุทธ์ ด้านการสง่เสริม 
  ภาพลักษณ์ ตามแนวยุทธศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัย 

- การทบทวนผลการปฏบิัตงิาน 
- ผลการประเมินความพงึพอใจของ 
  ผู้ใชบ้ริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

 

 
 
ภาพแสดงกระบวนการจัดท ากลยุทธก์องกลาง 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
 กองกลางก าหนดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ มุ่งเน้นให้ผูร้ับบรกิารได้รบับรกิารที่สะดวก ถูกต้อง 
รวดเร็ว มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะทอ้นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  โดยมีเป้าประสงคห์ลักคือ 

   1. เป็นองค์กรที่ให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลส าคัญเพื่อ 
                                     ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของ 
                                     มหาวิทยาลัย ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  
   2. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ด ี

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

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

- ติดตามแผน 
 - รายงานผลไตรมาส 2 
   - ทบทวนแผนรอบ 
        6 เดือนเพื่อปรับ 
              แผนกลางปี 
                (ม.ค..-มี.ค.) 

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

จัดท าแผน และ 
ถ่ายทอดแผนสู่ 
การปฏิบัติ 

รวบรวมและ 
วิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นการเตรียมการ เริ่มใช้แผนปฏิบตั ิ
ราชการประจ าปี 
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เป้าประสงค์หลกั (Goals) กลยุทธ ์(Strategies) โครงการ (Projects) 
1. เป็นองค์กรที่ให้บริการด้วยความ 
   เชีย่วชาญในวิชาชีพ เป็นแหลง่อ้างอิงข้อมูล   
   ส าคญัเพื่อประกอบการ ตดัสิน ใจเชิง 
   บริหาร และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่พึง 
   ประสงค์ของมหาวิทยาลยั ด้วยระบบ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบงานหลัก 1.1.1 พัฒนาระบบสารบรรณ 
        อิเล็กทรอนิคส ์
1.1.2 พัฒนาระบบการจดัการ 
        ฐานข้อมูลระเบยีบวาระการ 
        ประชุมด้วยเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ 

  1.1.3 เผยแพร่ผลงานวิจัย และ  
       เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรใน 
       งานเทศกาลไหม และประเพณี  
       ผูกเสีย่ว  
1.1.4 พัฒนากระบวนทัศน์ สู่การ 
       ประชาสัมพันธ์เชงิรุก  
 

2. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการทีด่ ี 2.1 พัฒนาศักยภาพองค์กร  
     และบุคลากร 

2.1.1 พัฒนาระบบงานและโครงสร้าง  
       องค์กร 
2.1.2 พัฒนาทักษะระบบงานสารบรรณ 
       ส าหรับเครือข่ายงานสารบรรณ      
       มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2.1.3 เพิ่มพูนทักษะการเขียนขา่ว 
       ขั้นสูงส าหรับเครือข่ายประชา   
       สัมพันธ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2.1.4 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสาร  
       สนเทศส าหรับงานรักษาความ 
       ปลอดภัย 
2.1.5 ปรับปรุงภูมิทศัน์และระบกายภาพ  
        เพื่อสขุภาวะในการท างาน 
2.1.6 พัฒนาเทคนิคการท าหน้าทีค่รูฝึก 
       ส าหรับเจ้าหน้าที่รักษาความ 
       ปลอดภัย 
2.1.7 พัฒนาทักษะในการระงับ 
       เหตุอัคคภีัยส าหรับเจ้าหน้าที ่
       รักษาความปลอดภยั 
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เป้าประสงค์หลกั (Goals) กลยุทธ ์(Strategies) โครงการ (Projects) 
2.1.8 พัฒนาทักษะด้านระเบยีบวินัย 
       จราจร ส าหรับเจา้หน้าที่รักษา 
       ความปลอดภัย 
2.1.9 พัฒนาทักษะส าหรับอาสาสมคัร 
       แจง้เหต ุ
2.1.10 พัฒนาทักษะส าหรับนักศึกษา 
       อาสาสมคัรป้องกันอาชญากรรม 
2.1.11 ขยายเขตบริการเพื่อแสวงหา 
       ความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย 
       รักษาความปลอดภยักับชุมชนรอบ 
       ข้างมหาวทิยาลัย ในลักษณะ CSR 

 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 
  (1) จากแผนกลยุทธ์แปลงสู่การปฏิบัติโดย จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก งบประมาณ ผลผลิต 
และก าหนดตัวชี้วัดหลัก (KPI) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการติดตามผลงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
  (2) กองกลางได้ค านึงถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ คือ วัฒนธรรมองค์กร 
กระบวนการสร้างความร่วมมือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง การบริหารบุคคลและบริหาร
ผลงาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ี ได้น ามาประกอบการวางแนวทางการบัติบัติงาน และเป็นปัจจัย
เสริมที่ด าเนินการไปพร้อมๆกับการปฏิบัติงาน 
  (3) การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่ผู้ปฏิบัติ ด าเนินการโดยระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดของผู้ปฏิบัติเป็นรายบุคคลใน Position Description (PD) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดทุก 6 
เดือน โดยผลการประเมินได้น ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษ และ
การต่อสัญญาจ้าง (ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย) 
  (4) กองกลางจะทบทวนกระบวนการให้บริการ โดยการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนงานให้
สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้สอดรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติให้ไดรับการพัฒนาตามภารงานที่รับผิดชอบ และจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน 
โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ไว้ให้บุคลากรผู้ปฏบัติสามารถสืบค้น อ้างอิง เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้ 
  (5) จัดให้มีส่วนงานที่อ านวยความสะดวกด้านการเงิน พัสดุ และการประสานอ านวยความสะดวกด้าน
ธุรการไว้ท่ีส่วนกลางของกองกลาง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
  (6) กองกลาง ใช้ที่ประชุมกองซ่ึงมีการประชุมประจ าทุกเดือน เป็นเวทีในการระดมความเห็นเพื่อ
ปรับปรุง เป้าหมาย แผนงาน โดยประชุมหัวหน้างาน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพื่อติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด
หลัก (KPI) ระดับกลยุทธ์  
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1. โครงการตอบสนองโครงการยุทธศาสตร์ 315 โครงการของมหาวทิยาลัยขอนแก่น 
 

ล าดับ สนอง 315 โครงการ ชื่อโครงการ  กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.  

63. พัฒนา website 
ส าหรับการสื่อสาร
ภายในเป็นการเฉพาะ 
เพื่อให้สามารถสื่อสาร
ข้อมูลภายในเป็นการ
เฉพาะได้ เพื่อลด
ภาระของเว็ปไซด์
ทางการ และท า
ให้เว็ปไซด์ทางการ
เป็นที่น่าสนใจส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 5 มาตรการ 3 ) 
 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งาน
ประชาสัม

พันธ์ 

1.มีเอกสารแสดงขั้นตอน
การศึกษารูปแบบและ
แนวทางด าเนินการปรับปรุง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
2. จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่
มากขึ้น 
3. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

1. มีนาคม  
2555 
 
 
2. เพิ่มขึ้นไม่
ต่ ากว่า 
ร้อยละ 20 
3. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 

2.  

58.เพิ่มช่องทางใน
การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
ผ่านช่องทางที่เปิดเผย
ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถส่งข้อมูลได้
โดยง่ายละมีความ
ม่ันใจ(ยุทธศาสตร์ 1 
กลยุทธ 5 มาตรการ 
2 ) 

โครงการพัฒนาการสื่อสารผ่าน
สือ่เครือข่ายสังคม (Social 
Network Media) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กร 

งาน
ประชาสัม

พันธ์ 

ประชากรมหาวิทยาลัย และ
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ผ่านสื่อเครือข่ายสังคม 
เพิ่มขึ้น 

มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่า 
ร้อยละ 25 

3.  

57. เพิ่มช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ สู่
บุคลากร นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 
(ยุทธศาสตร์ 1 กล

โครงการขยายช่องทางสื่อสาร
องค์กร ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่อ
อิเล็กทรอนิคส์    งาน

ประชาสัม
พันธ์ 

1. มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สื่ออิเล็กทรอนิคส์ เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับข้อมูลข่าวสาร 

1. อย่างน้อย 
2 ระบบ 
 
2. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 
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ล าดับ สนอง 315 โครงการ ชื่อโครงการ  กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธ 5 มาตรการ 2 ) 

4.  

247. สร้างเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์กับ
สื่อมวลชนระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นใน
การเผยแพร่กิจกรรม
และโครงการบริการ
วิชาการที่
มหาวิทยาลัย
ด าเนินการตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Social Network 
(ยุทธศาสตร์ 5 กล
ยุทธ 1 มาตรการ 5 ) 

โครงการ สื่อมวลชนสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งาน
ประชาสัม

พันธ์ 

1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่าง
ผู้บริหาร นักวิชาการ และ
เครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนง 
2. ผลงาน และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยได้รับการ
เผยแพร่เพิ่มขึ้นจากปี 2554 

1. ไม่น้อยกว่า 
10 กิจกรรม 
 
 
2. เพิ่มขึ้นไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 
20 

5.  

18. ขยายผลโครงการ
ฝึกอบรมนักศึกษา 
อาสาสมัครสืบสวน
พิเศษ (TSI) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อ
สร้างให้นักศึกษาเป็น
ผู้มีจิตสาธารณะใน
การท าประโยชน์
เพื่อส้งคม รณรงค์เมา
ไม่ขับ รณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยไร้
แอลกอฮอล์ 
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 1 มาตรการ 5 ) 

โครงการฝึกอบรมนักศึกษา
อาสาสมัครสืบสวนพิเศษ 
(Tactics of Special  
Investigation)  : TSI 

งานรักษา
ความ

ปลอดภัย 

1. มีกิจกรรมรณรงค์ และ
การปฏิบัติงานโดยจิต
สาธารณะของอาสาสมัคร 
ด้านการใช้รถใช้ถนน ขับขี่
ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ และ
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย 
2. ผู้เข้ารับการอบรมทดสอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรหลังการอบรม 
 

จ านวน
นักศึกษา TSI 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
80 % ของ
ผู้เข้าร่วม
อบรม 
2. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 
 

6.  

8. รณรงค์ ส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างจิตส านึกในเรื่อง
วินัยจราจร และ
ด าเนินการกวดขัน
วินัยจราจรเอ้ืออาทร 
และพิจารณาลงโทษ
ผู้กระท าผิดในแบบ

โครงการอบรมระเบียบวินัยด้าน
การจราจร โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา 

งานรักษา
ความ

ปลอดภัย 

1. มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ด้านการขับขี่ปลอดภัย และ
กฎหมายจราจร 
2. ผู้เข้ารับการอบรมทดสอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรหลังการอบรม 
 

1. อย่างน้อย 
2 รุ่น รุ่นละไม่
ต่ ากว่า 80 คน 
2. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 
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ล าดับ สนอง 315 โครงการ ชื่อโครงการ  กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

เอ้ืออาทรโดยจัด
อบรมเพิ่มพูนความรู้
ด้านกฎหมายจราจร/
การบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 1 มาตรการ 2 ) 

7.  

8. รณรงค์ ส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างจิตส านึกในเรื่อง
วินัยจราจร และ
ด าเนินการกวดขัน
วินัยจราจรเอ้ืออาทร 
และพิจารณาลงโทษ
ผู้กระท าผิดในแบบ
เอ้ืออาทรโดยจัด
อบรมเพิ่มพูนความรู้
ด้านกฎหมายจราจร/
การบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 1 มาตรการ 2 ) 

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย 

งานรักษา
ความ

ปลอดภัย 

1. มีโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการขับขี่
ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 
และส่งเสริมความรู้เพื่อสอบ
ใบอนุญาตขับขี่ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมทดสอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรหลังการอบรม 
 

1. รายงานผล
การจัดอบรม 
 
 
 
2. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 
 

8.  

66. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับบริหารงาน
เช่น e-Office, e-
Document 
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 3 มาตรการ 5 ) 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับบริหารงาน 
ระบบบริหารจัดการเอกสาร 

งานสาร
บรรณ 

1. มีฐานข้อมูลในการสืบค้น
เป็นปัจจุบัน 
2. ความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ 

1. เมษายน 
2555 
2. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

9.  

20. รณรงค์ 
ด าเนินการให้การคัด
แยกขยะและของ
เหลือใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ และ

โครงการ การจัดท าบันทึก
ข้อความ และสมุดบันทึก ขนาด
ต่าง ๆ โดยกระดาษใช้แล้ว 1 
หน้า 

งานสาร
บรรณ 

ปริมาณการใช้กระดาษใหม่
ศูนย์ผลิตเอกสารลดลง 

ลดลงไม่ต่ า
กว่า 
ร้อยละ 2 
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ล าดับ สนอง 315 โครงการ ชื่อโครงการ  กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

สร้างพฤตินิสัยที่
เหมาะสมให้แก่
นักศึกษา บุคลากร
และเป็นตัวอย่างของ
ชุมชน (ยุทธศาสตร์ 1 
กลยุทธ 1 มาตรการ 
6 ) 

10.  

9. ก าหนดมาตรการ
และแนวปฏิบัติเพื่อ
ลดการใช้พลังงานใน
พื้นที่อาคารโดยมี
เป้าหมายลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานลงอย่าง
น้อย 10 % ต่อปี
พร้อมด าเนินการ
รณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเน่ือง (ยุทธศาสตร์ 
1 กลยุทธ 1 
มาตรการ 3) 

โครงการ อาคารสีเขียว 

งานบริหาร
ทรัพยากร
กายภาพ 

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ
อาคารสิริคุณากรลดลงจากปี 
2554 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10 

11.  

15. อนุรักษ์พื้นที่สี
เขียว และรักษาระบบ
นิเวศฯของพื้นที่ให้
สอดคล้องกับสภาพ
ธรรมชาติดั้งเดิม มี
การส ารวจพันธ์ุไม้เพื่อ
ท าทะเบียน และการ
พัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าคัญ
ด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชของ 
มข. (ยุทธศาสตร์ 1 
กลยุทธ 1 มาตรการ 
4 ) 

โครงการ ต้นไม้เพื่อพ่อ 84 ต้น 
ถวายเป็นพระราชกุศล 84 
พรรษา 

งาน
ประชาสัม

พันธ์ 

มีทะเบียนต้นไม้ส าคัญที่
มหาวิทยาลัยประกาศเป็นไม้
อนุรักษ์ 

มีนาคม 2555 
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ล าดับ สนอง 315 โครงการ ชื่อโครงการ  กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

12.  

21. การรณรงค์การ
ทิ้งขยะในสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ 
พร้อมทั้งจัดหาถังขยะ 
ให้มีจ านวนที่เพียงพอ 
โดยเฉพาะในช่วงที่มี
การจัดงานส าคัญ 
และมีผู้เข้าร่วมงาน
เป็นจ านวนมาก
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 1 มาตรการ 7) 

โครงการถังขยะ มข.รักษ์โลก 

งานบริหาร
ทรัพยากร
กายภาพ 

มีถังขยะชนิดแยกประเภท
ขยะที่เพียงพอต่อการใช้งาน
ในพื้นที่โดยรอบอาคารสิริ
คุณากร 

ถังขยะ มข.
รักษ์โลก 
15 ชุด 

13.  

22.จัดระบบโซนน่ิง
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่บดบัง
ทัศนียภาพที่สวยงาม
ของมหาวิทยาลัย 
ช่วยลดอุบัติเหตุ และ
มลพิษทางสายตาของ
ผู้สัญจรไปมา
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 1 มาตรการ 7) 

โครงการจัดระเบียบป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งาน
ประชาสัม

พันธ์ 

มีการปรับปรุงระเบียนการ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
และจัดพื้นที่การติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างทัศนียภาพที่
สวยงาม 

มกราคม 
2555 

14.  

41. ด าเนินการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของที่
ท างานให้มี
บรรยากาศของการ
ท างานที่ดี เพื่อสร้าง
ความสุขในที่ท างาน 
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 2 มาตรการ 4) 

โครงการ Happy Workplace 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ความพึงพอใจของบุคลากร ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

15.  

42. สร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรใน
การสร้างความสุขในที่
ท างาน (ยุทธศาสตร์ 

โครงการแปลงผักปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยมีสุข 

กองกลาง 

ความพึงพอใจของบุคลากร
สังกัดส านักงานอธิการบดีที่
เข้าร่วมโครงการ 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
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ล าดับ สนอง 315 โครงการ ชื่อโครงการ  กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1 กลยุทธ 2 
มาตรการ 4) 

16.  

75. สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับ
หน่วยงานภายนอกทั้ง
ส่วนที่เป็น
สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
องค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์ 1 
กลยุทธ 5  มาตรการ 
6) 

โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการห้องประชุมอาคารสิริ
คุณากร 

งานบริหาร
ทรัพยากร
กายภาพ 

สัดส่วนการให้บริการห้อง
ประชุมแก่หน่วยงาน
ภายนอกเพิ่มขึ้นจากปี 2554 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10 

 
 

2. โครงการตอบสนอง NEED กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี 

ล าดับ ชื่อโครงการ  กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1 
โครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานสาย
สนับสนุนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

งานบริหารทั่วไป ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

2 
โครงการสัมมนาเพี่อเพิ่มพูนความรู้แนวปฏิบัติ และ
กฎระเบียบด้านงานสารบรรณ และการจัดการงานเอกสาร 

งานสารบรรณ มีคู่มือแนวปฏิบัติใน
การจัดการหนังสือ 
และเอกสาร 

มีนาคม 2555 

4 

โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการรับ ส่ง เอกสารกลาง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีส านึกใน
การให้บริการ มีความเข้าใจในระบบงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ สามารถให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการได้อย่างดี 

งานสารบรรณ มีคู่มือแนวปฏิบัติใน
การรับ-ส่งหนังสือ 
และเอกสาร 

พฤษภาคม      
  2555 

5 
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ส าหรับ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับ ส่ง เอกสารกลาง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ 

งานสารบรรณ การช ารุด สูญหาย
ของเอกสารลดลง 

การช ารุดสูญ
หายไม่เกิน 
ร้อยละ 1 

6 

โครงการ การจัดท าบันทึกข้อความ และสมุดบันทึก ขนาด
ต่าง ๆ โดยกระดาษใช้แล้ว 1 หน้า 

งานสารบรรณ ปริมาณการใช้
กระดาษใหม่ศูนย์
ผลิตเอกสารลดลง 

ลดลงไม่ต่ า
กว่า ร้อยละ 2 
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ล าดับ ชื่อโครงการ  กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

7 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
บริหารงาน ระบบบริหารจัดการเอกสาร 

งานสารบรรณ 1. มีฐานข้อมูลใน
การสืบค้นเป็น
ปัจจุบัน 
2. ความพึงพอใจผู้
ใชระบบ 

1. เมษายน 
2555 
 
2. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

8 
โครงการ Happy Workplace งานบริหารทั่วไป ความพึงพอใจของ

บุคลากร 
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

9 

โครงการจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 

มีการปรับปรุง
ระเบียนการติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
และจัดพื้นที่การ
ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้าง
ทัศนียภาพที่
สวยงาม 

มกราคม 
2555 

10 

โครงการเผยแพร่ผลงานในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูก
เสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 

ผู้เข้าเยี่ยมชม
นิทรรศการผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 
ตลอด 12 วัน 

ไม่ต่ ากว่า 
6,000 คน 

11 

โครงการอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย อาคารสิริ
คุณากร 

งานบริหาร
ทรัพยากร
กายภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรม
ทดสอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของ
หลักสูตรหลังการ
อบรม 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

 
ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
 กองกลางคาดการณ์ผลการด าเนินการโดยเทียบเคียงกับผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และเพิ่มความ

ท้าทายโดยยกระดับผลการด าเนินงานให้สูงขึ้น ซ่ึงมีระบบการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ โดยมีตัวชี้วัดหลักตามเป้าประสงค์
หลัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังน้ี 

เป้าประสงค์หลกั (Goal) ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicator) 
1. เป็นองค์กรที่ให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
   เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลส าคัญเพื่อประกอบการตดัสิน    
   ใจเชงิบริหาร และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่พึง 
   ประสงค์ของมหาวิทยาลยั ด้วยระบบ เทคโนโลย ี

1.1 มี และใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์เพื่อบริหาร 
     จัดการการรับส่งเอกสารราชการกลางของมหาวิทยาลยั 
1.2 มี และใช้ระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมูลระเบยีบ 
     วาระการประชุม 
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เป้าประสงค์หลกั (Goal) ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicator) 
   สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 1.3 เผยแพร่ผลงานวิจัยทีส่นองตอบความต้องการของ 

     ชุมชน และเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลยัแก่ผู้ร่วม 
     ชมนิทรรศการไม่น้อยกว่า 3,000 คน  
1.4 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนากระบวนทศัน์  
     สู่การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ของ 
     จ านวนเครืขา่ยทัง้หมด 

2. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการทีด่ ี 2.1 ระบบงานและโครงสร้างองค์กรเอ้ือต่อการสนับสนุน 
      ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
2.2 เครือข่ายงานสารบรรณมหาวทิยาลัยขอนแก่นได้รับ 
     การพัฒนาทักษะระบบงานสารบรรณไม่น้อยกว่าร้อย 
     ละ 80 ของจ านวนเครือข่ายทั้งหมด 
2.3 เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
     ได้รับการเพิ่มพูนทักษะการเขยีนข่าวขั้นสูง ไม่น้อยกว่า 
     ร้อยละ 85 ของจ านวนเครือข่ายทัง้หมด 
2.4 บุคลากรงานรักษาความปลอดภยัได้รับการพัฒนา 
     ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
     ของจ านวนบุคลากรทัง้หมด 
2.5 บุคลากรงานรักษาความปลอดภยัได้รับการพัฒนา 
     เทคนิคการท าหน้าทีค่รูฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
     ของจ านวนบุคลากรทัง้หมด 
2.6 บุคลากรงานรักษาความปลอดภยัได้รับการพัฒนา 
     ทักษะในการระงับเหตุอัคคีภยัไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
     ของจ านวนบุคลากรทัง้หมด 
2.7 บุคลากรงานรักษาความปลอดภยัได้รับการพัฒนา 
     ทักษะด้านระเบียบวินัยจราจร ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  
     ของจ านวนบุคลากรทัง้หมด 
2.8 พัฒนาทักษะส าหรับอาสาสมัครแจ้งเหตุ จ านวนไม่น้อย 
     กว่า 50 คน 
2.9 นักศึกษาอาสาสมัครได้รับการพัฒนาทักษะ 
     อาสาสมคัรป้องกันอาชญากรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน 
2.10 มีกิจกรรมความร่วมมือรักษาความปลอดภยักับชุมชนรอบ 
       ข้างมหาวทิยาลัย ในลักษณะ CSR ไม่น้อยกว่า10 คร้ัง 
2.11 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีสว่นได ้
      ส่วนเสีย มากกว่าร้อยละ 80 
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หมวด 3 : การมุ่งเน้นผู้รบับรกิาร 
 

3.1 การจัดท ากลยุทธ ์
 ก. การส่งเสริมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (1) กองกลาง ได้มีการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาการให้บริการ เช่น การจัดการประชุมเครือข่ายงานสารบรรณ การประชุม
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ การประชุมรับฟังความเห็นผู้ประกอบการหอพักรอบข้างมหาวิทยาลัย การประชุมรับฟัง
ความเห็นผู้ประกอบการขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัย การประชุมสัมมนา ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สถาอาจารย์ 
สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง นอกจากน้ันยังเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเร่ืองร้องเรียน
ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ซ่ึงรับผิดชอบด าเนินการโดยกองกลาง อีกทางหน่ึงด้วย 
  (2) กองกลาง จัดระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์ ที่ใช้ประโยชน์ร่วมระหว่างผู้รับบริการทั้งภายนอก และ
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น ระบบรับ ส่ง และสืบค้นหนังสือราชการของงานสารบรรณ ฐานข้อมูล มติ ระเบียบ 
ค าสั่ง ประกาศ ของสภามหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบโดยงานประชุม การให้บริการข้อมูลและแนวทางการรับบริการด้านการ
ท าหนังสือเดินทางโดยงานประสานงานมหาวิทยาลัย การให้บริการข้อมูล สถิติ ด้านการรักษาความปลอดภัย และการ
จัดการจราจร การสืบค้นข้อมูลภาพเหตุการณ์ในฐานข้อมูลกล้องวงจรปิดโดยงานรักษาความปลอดภัย การให้บริการข้อมูล
ตารางการปฏิบัติงาน และการนัดหมายผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยงานเลขานุการผู้บริหาร การบริการข้อมูลสารสนเทศด้าน
ผลงานมหาวิทยาลัย กิจกรรมเด่น และผลงานตามยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหาร ที่จัดท า น าเสนอ และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 
ผู้รับบริการเช่น กองแผนงาน สามารถสืบค้น ดาว์นโหลด ไปใช้ประโยชน์ในการจัดท ารายงานประจ าปี หรือจัดท าข้อ
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร สื่อมวลชนทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคสามารถสืบค้น และดาว์นโหลด 
ข้อมูลเชิงข่าวไปใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ในทันที นอกจากน้ัน ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ กิจกรรม
ส าคัญต่างๆเหล่าน้ี ได้ส่งต่อให้กับหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบันทึกจัดเก็บเป็นสารสนเทศเชิงประวัติ อีก
ทางหน่ึงด้วย 
 
กลไกหลักที่ส่งเสริมการใช้บริการและตอบสนองต่อความคาดหวัง 

กลุ่มผูร้ับบรกิาร กลไก แหล่งสืบค้นขอ้มูลสารสนเทศ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตดัสินใจ ฐานข้อมูลสารสนเทศการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ของงานประชุม  

ที่ประชุมคณบด ี สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตดัสินใจ 
ฐานข้อมูลสารสนเทศการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ของงานประชุม 

ผู้บริหารมหาวทิยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี รองอธิการบด ีผู้ช่วย
อธิการบด ี

 
สนับสนุนการปฏิบัตงิาน 

ข้อมูลตารางการปฏิบัตงิาน และ
การนัดหมาย ของงานเลขานุการ
ผู้บริหาร 

คณะ/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

- การสืบค้น ติดตามหนังสือภายในและหนังสือ 
  ภายนอก 
- การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงาน 
- ข้อมูลการจัดกิจกรรม การประชุม อบรม  

- ฐานข้อมูลสารบรรณ 
  อิเล็กทรอนิคส ์ของงานสารบรรณ 
- ระบบเผยแพร่ข่าว KKUNEWS  
  ของงานประชาสัมพันธ ์
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กลุ่มผูร้ับบรกิาร กลไก แหล่งสืบค้นขอ้มูลสารสนเทศ 
  สัมมนา ในมหาวิทยาลยั 
- การบริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

- ระบบ KKU Event Update 
  ของงานประชาสัมพันธ ์
- สายด่วนงานรักษาความปลอดภัย 
  12191 และ 043 202 191และ 
  วิทยุสื่อสาร 
 

 

- การบริการข้อมูลภาพบันทึกเหตุการณ์ทาง 
  กล้องวงจรปดิ 
- การบริการข้อมูลและแนวทางการรับ  
  บริการด้านการท าหนังสือเดินทาง 

- ระบบฐานข้อมูลบันทึกเหตุการณ์
จากศูนย์ปฏิบัติการกลางด้านการ
รักษาความปลอดภัย 
- ข้อมูลบริการด้านการท าหนังสือ 
  เดินทาง บนเว็บไซตง์าน 
  ประสานงานมหาวิทยาลยั 

สภาคณาจารย ์ สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตดัสินใจ 

ฐานข้อมูลสารสนเทศการประชุม
สภาคณาจารย ์ของงานสภา
อาจารย ์

 

สภาขา้ราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง 

สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตดัสินใจ 
ฐานข้อมูลสารสนเทศการประชุม
สภาขา้ราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง ของงานสภาอาจารย ์

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 

 
- การแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
- การบริการข้อมูล และตดิต่อสอบถาม 

- โทรศัพท์ 
- e-mail 
- เว็บไซต์สายตรงอธิการบด ี
- ระบบ KKU Event Update 
  ของงานประชาสัมพันธ ์

สื่อมวลชน 

 
- การบริการข้อมูล และตดิต่อสอบถาม 
- การบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการ 
  ประชาสัมพันธ์ 

- โทรศัพท์ 
- e-mail 
- ฐานข้อมูลขา่วมหาวิทยาลยั ของ 
  งานประชาสัมพันธ ์
- ระบบ KKU Event Update 
  ของงานประชาสัมพันธ ์

คณาจารย์/นักวิจัย 
- บริการการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์/ 
  นักวิจัย 
 

- ฐานข้อมูลผลงาน และงานวิจัยที ่
  ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน  
  ของงานประชาสัมพันธ ์

หน่วยงานภายในกองกลาง 
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นประกันคุณภาพ 
  กองกลาง 

- เว็บไซต์การประกันคุณภาพ 
  กองกลาง 
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กลุ่มผูร้ับบรกิาร กลไก แหล่งสืบค้นขอ้มูลสารสนเทศ 
- สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตดัสินใจ 
- ติดตามการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ตาม 
  แผนปฏิบตัิราชการ  
- บริการคลังความรู้ผูป้ฏิบตัิงานกองกลาง 

 

 
  (3) เพื่อพัฒนาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง กองกลางได้น า ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
จากช่องต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มา
เป็นข้อมูลประกอบที่ส าคัญ ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
 
 ข. การสร้างวฒันธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กองกลางได้บ่มเพาะพฤติกรรมพึงประสงค์ที่ก่อเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน มีการสืบทอดต่อกันมาจากอดตี
จนปัจจุบัน เป็นแนวปฏิบัติหลักที่บุคลากรกองกลาง ยึดถือมาโดยตลอด คือ “เราสร้างความพึงพอใจในทุกบริการ” 
   

ซ่ึง เป็นแนวปฏิบัติที่ดขีองกองกลาง ที่มุ่งสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ว่ากองกลาง เป็นองค์กรที่บริหารจัดการ และให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วม 
ค านึงถึงความคุ้มค่า และยึดหลักนิติธรรมเป็นที่ตั้ง ประกอบกับมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ คือ มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะท้อน
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร   
 

3.2 “เสียงของผู้รับบริการ” : วิธีการรวบรวม และใช้สารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 ก. การรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (1) กองกลาง ได้มีการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไว้หลากหลายช่องทาง ดังน้ี 
   1. ช่องทางที่เป็นทางการ เช่นการจัดประชุม สัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ กล่อง
รับฟังความเห็น การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเ ปิดช่องทางรับข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง e-mail และเทคโนโลยี Social Network ต่างๆ 
   2. ช่องทางที่ไม่เป็นทางการ เช่นการแวะเวียนเยี่ยมชม พบปะ พูดคุย ตามโอกาสที่เหมาะสม 
  (2) กองกลางมีการจัดประชุม สัมมนา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการให้บริการ เป็นประจ า และสม่ าเสมอ เช่น การจัดการประชุมเครือข่ายงานสารบรรณ การประชุมเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ การประชุมรับฟังความเห็นผู้ประกอบการหอพักรอบข้างมหาวิทยาลัย การประชุมรับฟังความเห็น
ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัย การประชุมสัมมนา ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สถาอาจารย์ สภา
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง นอกจากน้ันยังเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเร่ืองร้องเรียน ผ่าน
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย 
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  (3) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะได้รับการ
ตอบสนองโดยด าเนินการแก้ไขในทันทีที่สามารถท าได้ และจะมีการประสานแจ้งตอบการด าเนินการต่อผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกรณีไป นอกจากน้ัน เพื่อพัฒนาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง กองกลางได้น า ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการจากช่องต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ใช้เป็นข้อมูลส าคัญ ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
ของกองกลางอีกด้วย 
  

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (1) กองกลาง ได้มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ และความต้องการในการรับบริการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปี ท าการวิเคราะห์ค่าคะแนน เปรียบเทียบสัดส่วนความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ 
เป็นค่าร้อยละ เสนอต่อที่ประชุมกองกลาง และน าไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนา
องค์กรของกองกลาง 
  (2) กองกลาง น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นข้อมูล
เปรียบเทียบกับการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อตอบสนองการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีเป้าหมายว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมีความพึงพอใจในสัดส่วนที่สูงขึ้น ทุก
ปี นอกจากน้ันยังน าผลการประเมินน้ีไปเทียบเคียงกับหน่วยงานในระดับกอง สังกัดส านักงานอธิการบดี เพื่อ เป้าหมายเชิง
ท้าทาย และเพื่อแสวงหาโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการจากหน่วยงานข้างเคียง อีกทางหน่ึงด้วย 
  (3) กองกลาง ตระหนักดีว่า ความผูกพันของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรจะเกิดขึ้นได้ 
และจะมีความยั่งยืนก็ต่อเม่ือ ความต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ได้รับการใส่ใจ ดูแล และน าไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด กองกลางจึงได้น า ความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปใช้เป็นข้อมูลส าคัญ ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี ของ
กองกลาง เพื่อให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจสูงสุด และเกิดความผูกพันกับองค์กร อย่างยั่งยืน 
   
 ค. การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (1) กองกลาง ได้จัดท าฐานข้อมูลผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการพัฒนาข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาการให้บริการครอบคลุ่มกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภารกิจ มากที่สุด 
  (2) กองกลาง ได้พัฒนากระบวนงานในการให้บริการ โดยน าความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นข้อมูลตั้งต้น ในการวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาสภาพแวดล้อม ของการ
ให้บริการที่ปรับเปลี่ยนไป ให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ก าหนดทิศทางการพัฒนาการให้บริการที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจสูงสุด 
  (3) กองกลางได้ใช้ฐานข้อมูลผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ 
ประสานความร่วมมือ สื่อสารสร้างความเข้าใจในการให้บริการ ด้วยความรวดเร็ว สามารถสื่อสารข้อมูลได้ถึงตัว
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น ระบบฐานข้อมูล e-mail ของสื่อมวลชน ฐานข้อมูล e-mail ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ ฐานข้อมูล e-mail ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง ฐานข้อมูลโทรศัพท์ และโทรสารของสื่อมวลชน และฐานข้อมูลโทรศัพท์ และ ฐานข้อมูล e-mail 
ของนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เป็นต้น 
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห ์และการจดัการความรู้ 
 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 ก. การวัดผลการด าเนินการ 

 กองกลาง ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. 2553 โดยก าหนดตัวชี้วัดหลัก และจัดท าเป็นสารสนเทศ ดังน้ี 

  1. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ และตัวชี้วัดหลัก พ.ศ. 2554 (รายงานหมวด 7) 
  2. ข้อมูลองค์ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูล 
                         ครุภัณฑ์ ทรัพยากรกายภาพ ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนงาน และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

วิธีเลือกข้อมูลสารสนเทศ วิธกีารรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
ความถี่ในการทบทวน
ข้อมูลและสารสนเทศ 

1. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ และต้วชี้วดัหลัก พ.ศ. 2554 
1.1 ผลงานตามพันธกิจและตัวชี้วดัหลักพ.ศ. 2553 รายงานและบันทึกในโปรแกรม excel 

ก าหนดผู้รับผดิชอบ มอบหมายใน 
เอกสารมอบหมายงานรายบคุคล และ
รายงานผลงานเป็นเอกสารเสนอในที่
ประชุมกอง 

 
 

ทุกเดือน 

1.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก รายงานและบันทึกในโปรแกรม excel ทุก 3 6 9 
และ 12 เดือน 

2. ข้อมูลองค์ประกอบการตดัสินใจในการบริหารจดัการ 
2.1 ข้อมูลงบประมาณ และรายงานการใช้จ่าย รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel ทุกเดือน 
2.2 ข้อมูลครุภัณฑ์ และทรัพยากรกายภาพอ่ืนๆ รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel ทุก 6 เดือน 
2.3 ข้อมูลทรัพยากรบคุคล และการประเมินผล รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel ทุกเดือน 
2.4 ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel ทุกเดือน 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนงาน และเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
3.1 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของ 
     ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส่่วนเสีย 

รวบรวมและบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นรูปเล่มในโปรแกรม word และ
น าเสนอบนเว็บไซต ์กองกลาง 

 
ทุก 12 เดือน 

3.2 กฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์  
     ต่างๆ 

รวบรวมและบันทึกเป็นรูปเล่มใน
โปรแกรม word และน าเสนอบน
เว็บไซต์ กองกลาง 

ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล 

3.3 ผลงาน และองค์ความรู้ ความเชีย่วชาญของ 
     บุคลากร 

น าเสนอบนเว็บไซต ์กองกลาง ทุกเดือน 



 

Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2554 : KKU 

 

 

-40- 

  ส่วนกลไกการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันในคุณภาพของข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ น้ัน 
กองกลางได้ด าเนินการดังน้ี 
  
        1. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ และต้วชี้วัดหลัก มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ใช้ระบบควบคุมต่างๆ ดังน้ี 
   1.1 ระบบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   1.2 ระบบการตรวจติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพภายใน 
   1.3 ระบบการรายงานผลการด าเนินงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยของ 
                                    ผู้บริหารกองกลาง (PMR) 
   1.4 ระบบประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (PMS) 
  โดยการด าเนินการในระบบต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น มีกรอบระยะเวลาการรายงานผลตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ซ่ึงผลจากการจัดท ารายงานการติดตามผลต่างๆเหล่าน้ี เป็นข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับที่ส าคญัในการ
ก าหนดแนวทาง เพื่อปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานของกองกลาง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
  2. ข้อมูลองค์ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ มีการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลทันที ที่มี
การเคลื่อนไหวของข้อมูล ทั้งข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลครุภัณฑ์ และทรัพยากรกายภาพ  ข้อมูลบุคลากร และข้อมูล
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด เช่น กองแผนงาน กอง
คลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองอาคารและสถานที่ และกองกิจการนักศึกษา 
  3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนากระบวนงาน และเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับจากแหล่งที่มาต่างๆ ดังน้ี 
   3.1 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได่ส่วนเสีย ที่ด าเนินการโดย 

                            กองกลาง 
   3.2 กฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่างๆ จากหนังสือเวียนของหน่วยงาน องค์กร  
                                       ที่เก่ียวข้อง จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณบดี 
   3.3 องค์ความรู้ในการจัดการความรู้ของกองกลาง ได้จาก ประเด็นความรู้ที่บุคลากรได้ศึกษา  
                                      วิเคราะห์ และถ่ายทอดในการเป็นวิทยากร หรือถ่ายทอดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ  
                                      กองกลางได้รวบรวม จัดเก็บ และน าเสนอบนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน 
                                      เรียนรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้น 
 ข. การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 

 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ เพื่อทบทวน และปรับปรุงการด าเนินงานของกองกลางน้ัน ด าเนินการ
ในระดับความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัด จะรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานตามตวัชีว้ดัที่
ได้รับมอบหมาย น าเสนอที่ประชุมกองกลางเพื่อเข่าสู่กระบวนการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน โดยน าหลักเกณฑ์ ค าอธิบาย
และข้อก าหนดตามตัวชี้วัด เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน 
และแจ้งผลการวิเคราะห์ และ แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วั ดรับทราบ และ
ด าเนินการตามกระบวนการ PDCA ต่อไป 
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กระบวนการวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการของกองกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับทราบถึงแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่
ได้รับมอบหมายน้ัน ด าเนินการโดยสื่อสารผ่านหัวหน้างานในที่ประชุมประจ าเดือนของกองกลาง โดยมีการแจ้งบันทึกใน
รายงานการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน ในกรณีที่การปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน ต้องมีส่วนเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืนๆ น้ัน กองกลางได้ด าเนินการสื่อสารดังน้ี 
 

กลุ่มเป้าหมาย ช่องทาง และวิธกีารสือ่สาร 
1. กลุ่มเป้าหมายภายในมหาวิทยาลยั - หนังสือราชการ 

- ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 
- ระบบ Pop mail ของนักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร 

2. กลุ่มเป้าหมายภายนอกมหาวิทยาลยั - หนังสือราชการ 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 
- ระบบ Pop mail เครือข่ายคู่ความร่วมมือของกองกลาง 

 
แผนปฏิบัติราชการ 

กองกลาง 

 
ระบุผู้รับผิดชอบ และก าหนดกรอบเวลา 

ในการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

รวบรวมข้อมูลเพ่ือทบทวนการด าเนินงาน 
เสนอที่ประชุมกองกลาง (ทุกเดือน) 

 
ที่ประชุมกองกลาง วิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

 
บรรลุผล 

 
ไม่บรรลุผล 

มอบหมายผูร้ับผิดชอบแก้ไข 
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ค. การปรับปรงุผลการด าเนินการ 
  กองกลาง มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือนในที่ประชุมกองกลาง ซ่ึง
ประกอบด้วยผู้อ านวยการกอง หัวหน้างาน และบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพของกอง ซ่ึงได้น าผลจาก
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา การปฏิบัติงานในรายภารกิจ รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท ากลยุทธ์ในปีถัดไป และเพื่อยกระดับมาตรฐานผลงาน ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ ให้ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับความพึงพอใจสูงสุด กองกลางจึงได้มีการทบทวนเพื่อก าหนดค่าเป้าหมายให้ท้าทายขึ้นทุปีอีก
ด้วย 
 4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
 ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
  (1) กองกลางมีวธิีการจัดการเพื่อให้ข้อมูล สารสนเทศมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนด ดงัน้ี 

คุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศ วิธกีารจัดการ 

1. ครอบคลุม 

1. ทบทวนและตรวจสอบแผนกลยุทธ์ของกองกลาง และ 
   วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้ข้อมูลวา่มีการใช ้
   ข้อมูลใดบ้าง เพื่อประกอบการออกแบบสารสนเทศให ้
   ครอบคลุมทุกประเด็นกลยุทธ์ และทุกกลุ่มเปา้หมาย 

2. รวดเร็ว ทันกาล 

1.  ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย อย่างสม่ าเสมอ 
2.  มีการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายทีต่้องการข้อมูล 
    เฉพาะ ทาง Pop mail หรือ Face book 
3. ก าหนดสิทธิในการพัฒนาข้อมูลให้ผู้เก่ียวข้องโดยตรง  
   เช่น สมาชิกเครืข่ายประชาสัมพันธ์สามารถ อัพดหลด  
   ข่าวของคณะ/หน่วยงาน บนหน้าแรกของเว็บไซต์  
   มหาวิทยาลยั 
4. มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการแก่ผู้ใช้งาน 

3. ความถูกต้อง แม่นย า 

1. ก าหนดมาตรฐานของข้อมูลและการปฏิบตังิาน 
2. ก าหนดผู้รับผดิชอบข้อมูลทีช่ัดเจน และพัฒนาทักษะ 
   อย่างต่อเน่ือง 
3. ก าหนดผู้รับผดิชอบระบบที่สามารถแก้ไขปัญหา หรือ 
   ข้อผิดพลาดของระบบได้ในทันที 

4. ความทันสมัย 
1. ก าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอนในการปรับปรุงข้อมูล 
2. ให้สิทธเิครือข่าย และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง พฒันาข้อมูลได ้
   เอง และจดัการพฒันาทักษะอยา่งต่อเน่ือง 

5. ความเชื่อมโยง 

บูรณาการข้อมูล โดยลงิก์ข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องกับสารสนเทศในแต่ละด้าน เพื่อใช้ประกอบการ
อ้างอิง และประกอบการตดัสินใจของผู้บริหาร 
 
 



 

Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2554 : KKU 

 

 

-43- 

คุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศ วิธกีารจัดการ 

6. ความน่าเชื่อถือ 
1. ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศในระบบอยูเ่สมอ 
2. เชื่อมโยง และอ้างอิงข้อมูล จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศที ่
   มีมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ 

7. ความปลอดภัย และความสามารถในการเขา้ถงึ จัดล าดับชั้นความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ตรงตาม
ลักษณะผู้ใช้งานระบบ ผู้ใช้ระบบ (User name) และ 
รหัสผ่าน (Pass word) เพื่อเข้าถงึข้อมูลได้ตามสิทธ์ที่มีอยู ่

8. ความสามารถในการตรวจสอบ ก าหนดการเขา้ถงึข้อมูลสารสนเทศของผูบ้ริหาร ให้เขา้ถงึ
ชั้นของการตวจสอบข้อมูล เพื่อตรวจซ้ า และสอบทาน
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได ้

9. การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศสามารถ พฒันาข้อมูลที่เก่ียวข้องใน
ระบบได้โดยตรง เช่นการอัพโหลดข่าวของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ และสามารถสง่ข้อมูลย้อนกลับ 
(Comment) เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง พฒันาระบบให้
สมบูรณ์ และสร้างความพงึพอใจสูงสดุแก่ผู้รับบริการ 

 

  (2) การเข้าถงึข้อมูลสารสนเทศ 
   กองกลาง มีวิธีการในการจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศพร้อมที่จะให้บริการ โดยสร้างระบบที่
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ดังน้ี 
 

การจัดการความพร้อมของข้อมูล
สารสนเทศกองกลาง 

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้ใช ้ วิธกีารเข้าถึง 

น าเสนอข้อมูลสารสนเทศทาง
อินเตอร์เน็ตบนเว็บเบราวเ์ซอร์ที่เป็น
ระบบมาตรฐานสากล สืบค้นสะดวก 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

- เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
www.kku.ac.th 
- เข้าสู่เว็บไซต์กองกลาง
www.kku.ac.th/GAD 

จัดการฐานข้อมูลในลักษณะที่มีการ
สืบค้น ด้วยค าค้น (Key words) 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ผู้ใช้งานสามารพิมพ์ข้อความส าคัญเพื่อ
สืบค้นข้อมูลในระบบได ้

พัฒนาเน้ือหา (Content) ของข้อมูล
สารสนเทศในรูปแบบที่สืบค้นผ่าน
เคร่ืองมือสื่อสารแบบไร้สาย(Mobile 
Application) 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ผู้้ใช้งานเข้าถงึข้อมูลสารสนเทศผ่าน
โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ได ้

มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสมรรถนะ
สูงสามารถจัดเก็บและ สืบค้นข้อมูล
สารสนเทศในลักษณะ Real time  

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

สืบค้น และเรียกใชข้้อมูลในลักษณะ On 
demand ได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น ข้อมูลจาก
กล้องวงจรปดิ ข้อมูลมตทิี่ประชุมสภา 

http://www.kku.ac.th/
http://www.kku.ac.th/
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การจัดการความพร้อมของข้อมูล
สารสนเทศกองกลาง 

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้ใช ้ วิธกีารเข้าถึง 

ข้อมูลรายการโทรทศัน์  
จัดล าดับชั้นความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูล ตรงตามลักษณะผู้ใช้งานระบบ 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ผู้ใช้ จะได้รับชื่อผู้ใช้ระบบ (User name) 
และ รหัสผา่น (Pass word) 
เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธ์ท่ีมีอยู ่

มีระบบสืบค้นข้อมูลย้อนกลับ และ
สืบค้นข้อมูลล่วงหน้า 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ผู้ใช้สามารถสบืค้นข้อมูลย้อนกลับ และ
สืบค้นข้อมูลล่วงหน้าโดยได้ออกแบบส่วน
ใช้งานน้ีไว้ให้ใช้งานได้สะดวก 

มีระบบการอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถ
ปรับปรุง พัฒนาข้อมูลสารสนเทศใน
ส่วนรับผิดชอบได ้

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน 

ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุง พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศในส่วนรับผดิชอบได ้เช่นการ
บันทึกข้อมูลการ รับ ส่ง เอกสารราชการ
โดยเครือข่ายงานสารบรรณ การโพสขา่ว
บนหน้าแรกของเว็บไซต์มหาวิทยาลยัโดย
เครือข่ายประชาสัมพันธ์บนโปรแกรม KKU 
NEWS การเพิ่มเติมข้อมูลการจดักิจกรรม
บนโปรแกรม KKU Event Up Date เป็น
ต้น  
 

มีระบบการเชื่อมโยงไปยงัฐานข้อมูลที่มี
ความเก่ียวข้อง และจ าเป็นเพื่อใชง้าน 
และอ้างอิง 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ที่ใช้งานอยู่ไปยังแหลง่ข้อมูลสารสนเทศที่
สนใจได้ทันที่ผ่านลิงก์ ที่จัดเตรียมไว ้

เชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
ของมหาวทิยาลัย กับ Google 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ผู้ใช้สามารถสบืค้นข้อมูลสารสนเทศจาก
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยใชค้ าค้น KKU 
ใน Google ได้รวดเร็ว ด้วยการลงรหัส 
KKU เป็นอันดับแรกบน Google 

จัดการให้ผู้ใช้สามารถท าส าเนา บันทึก 
และพิมพ์ผลข้อมูลสารสนเทศได้ทันท ี

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและภายนอก 

ผู้ใช้ส าเนา บันทึก และพิมพ์ผลข้อมูล
สารสนเทศไดท้ันที ในหน้าสืบค้น 

จัดท าสารสนเทศในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ผู้ใช้เข้าสูเ่ว็บไซต ์หน้าภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงด าเนินการโดยกองกลาง 
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  กองกลางมีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบตังิานหลักที่ส าคญั ดังน้ี 
 

ระบบสารสนเทศ ลักษณะงาน 

 1. ระบบบริหารจดัการเอกสาร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

กองกลาง พฒันาขึ้นเพื่อให้ใช้ในการรับ ส่ง สืบค้น เอกสารราชการ
ทางอิเล็กทรอนิคส ์โดยงานสารบรรณกองกลางรับผิดชอบดแูล
ระบบ และมีเครือข่ายผู้ปฏบิัตงิานสารบรรณของทุกคณะ/
หน่วยงานร่วมใช้งานระบบน้ี ระบบตดิตัง้ไว้บนเว็บไซต์หน้าแรกของ
มหาวิทยาลัย 

 2. ฐานข้อมูลมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยงานประชุม เป็นแหลง่รวบรวมมตทิี่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นผ่านทางเว็บไซต์กองกลาง 

 3. ฐานข้อมูลมติที่ประชุมคณบด ี
เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยงานประชุม เป็นแหลง่รวบรวมมตทิี่
ประชุมคณบด ีสามารถสืบค้นผ่านทางเว็บไซต์กองกลาง 

 4. ฐานข้อมูลมติที่ประชุมสภาคณาจารย ์
เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยงานสภาอาจารย์ เป็นแหล่งรวบรวมมติที่
ประชุมสภาคณาจารย ์สามารถสืบค้นผ่านทางเว็บไซต์กองกลาง 

 5. ฐานข้อมูลมติที่ประชุมสภาขา้ราชการ พนักงาน  
    และลูกจ้าง 

เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยงานสภาอาจารย์ เป็นแหล่งรวบรวมมติที่
ประชุมสภาขา้ราชการ พนักงาน และ 
ลูกจ้าง สามารถสืบค้นผา่นทางเว็บไซต์กองกลาง 

 6. สถานีโทรทศัน์อินเตอร์เน็ต KKU Channel 

ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงาน สื่อสาร
นโยบาย จดัการความรู้ เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต ทาง 
www.kkuchannel.com ด าเนินรายการสด และจดัเก็บรายการ
เป็นข้อมูลสารสนเทศ ในลักษณะ On demand สามารถสบืค้นเพื่อ
เรียกด ูและท าส าเนารายการไดต้ลอดเวลา 

 7. ระบบ KKU NEWS 

เป็นระบบที่ออกแบบให้สมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของทุก
คณะ/หน่วยงานที่ได้รับสทิธ์ิสามารถ โพสเน้ือข่าว และภาพข่าวขึ้น
บนหน้าแรกของเว็บไซต์มหาวิทยาลยัได้เองโดยตรง ท าให้มคีวาม
เคลื่อนไหวของข่าวจากคณะ/หน่วยงานต่างๆอยูต่ลอดเวลา แบน
เนอร์ของระบบตดิตัง้ไว้บนเว็บไซต์หน้าแรกของมหาวิทยาลัย 

 8. ระบบ KKU Event Update 

เป็นระบบที่ออกแบบใหต้ัวแทนของคณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับสิทธิ์ 
อัพเดตข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ/หน่วยงาน ในปฏิทนิ
รวมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั ท าให้สามารถสืบค้นได้ว่า ใคร ท า
อะไร ที่ไหน เม่ือไร อย่างไร ในมหาวิทยาลยัขอนแก่นได้ทุกวัน โดย
สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง และข้อมูลในอนาคตได ้ระบบตดิตั้ง
ไว้บนเว็บไซต์หน้าแรกของมหาวิทยาลัย 

 9. ฐานข้อมูล Pop mail นักศึกษา 
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม e-mail Address ของนักศึกษาทัง้หมดไว้ 
เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ รับผดิชอบ

http://www.kkuchannel.com/
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ระบบสารสนเทศ ลักษณะงาน 
ข้อมูลโดยงานประชาสัมพันธ์ อัพเดททุกปีการศึกษา 

10. ฐานข้อมูล Pop mail บุคลากร 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม e-mail Address ของบุคลากรทัง้หมดไว้ 
เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ รับผดิชอบ
ข้อมูลโดยงานประชาสัมพันธ ์
อัพเดททุกปงีบประมาณ 

11. ฐานข้อมูล Pop mail สื่อมวลชน 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม e-mail Address ของสื่อมวลชนทั้ง
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคไว ้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารองค์กร 
และประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบข้อมูลโดยงานประชาสัมพันธ ์
อัพเดททันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

12. ระบบจองห้องประชุม อาคารสิริคุณากร 
เป็นระบบที่ออกแบบเพื่ออ านวยความสะดวกในการจองห้อง
ประชุม โดยผู้รับบริการสามารถจองห้องประชุมทางอินเตอร์เน็ต
ผ่านทางเว็บไซตข์องกองกลาง ระบบตดิตั้งไว้บนเวบ็ไซต์กองกลาง 

 
 (3) การจัดการความรู้ และการเรียนรู้องค์กร 

กองกลาง ได้มีการรวบรวมฐานความรู้ในหน่วยงาน ที่กระจายตวัอยู่กับตัวบคุลากร อยู่ในเอกสาร อยู่ใน 
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิคส ์มารวบรวม พฒันาเป็นแหลง่รวมองคค์วามรู้ มีการถ่ายทอดและแบง่ปันความรู้ระหว่างกัน 
เพื่อให้กองกลางเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ บคุลากรมีโอกาสพฒันาตนเองใหเ้ป็นผู้รู้ ทีส่ามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กระบวนการจัดการความรู ้ วิธกีาร 

1. การรวบรวมความรู้ 

1. ส ารวจความเชี่ยวชาญของบคุลากร  
2. สกัดความรู้ที่สอดคล้องกับการพฒันาองค์กร จาก 
   บุคลากร 
3. รวบรวมความรู้  

2. การถ่ายถา่ยทอดองค์ความรู้ร่วมกัน และ 
   น าไปสู่การปฏบิัต ิ

1. จัดหมวดหมู่ความรู้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองกลาง 
2. จัดประชุม อบรม สัมมนาเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
3. ก าหนดเป้าหมาย ความเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการ 
   ปฏิบัตงิานจากการได้รับความรู้ 

3. การถ่ายทอดองคค์วามรู้ สู่องค์กรภายนอก 
เผยแพร่ความรู้ผา่นช่องทางสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย
ภายนอก เช่นฐานข้อมูลรายการความรู้ ทาง KKU 
Channel เป็นต้น 
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ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) กองกลางมีวธิีการท าให้อุปกรณ์เก่ียวกับสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์) ที่ใช ้มีความเชื่อถือ 

ได้ ปลอดภยั และใช้งานง่าย ดังน้ี 
 

รายการ ผู้รับผิดชอบ 
1. วิธกีารท าให้เช่ือถือได้  
    1.1 ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศในระบบอยู่เสมอ 
    1.2 เชื่อมโยง และอ้างอิงข้อมูล จากแหลง่ข้อมูลสารสนเทศ 
         ที่มีมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ 

ผู้อ านวยการกองกลาง 
หัวหน้างาน 

ผู้ปฏิบตัิงานไอทีของทุกส่วนงาน 

2. วิธกีารท าให้ปลอดภัย 
    2.1 จัดล าดับชั้นความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ตรงตาม 
         ลักษณะผู้ใช้งานระบบ ผู้ใช้ระบบ (User name) และ  
         รหัสผ่าน (Pass word) เพื่อเข้าถึงข้อมูลไดต้ามสิทธ ์
    2.2 จัดระบบส ารองไฟ และส ารองข้อมูลภายนอก 

 
ผู้อ านวยการกองกลาง 

หัวหน้างาน 
ผู้ปฏิบตัิงานไอทีของทุกส่วนงาน 

3. วิธกีารท าให้ใช้งานง่าย 
    3.1 ออกแบบส่วนการใช้งานระบบเป็นแบบกราฟิก สะดวก 
         ต่อการใช้งาน (Graphic User Interface: GUI) 
    3.2 มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการแก่ผู้ใชง้าน 
         บนส่วนพื้นที่ใช้งาน 

ผู้อ านวยการกองกลาง 
หัวหน้างาน 

ผู้ปฏิบตัิงานไอทีของทุกส่วนงาน 

 
  (2) ในกรณีฉุกเฉิน กองกลางเตรียมการรองรับและแก้ไขปญัหาโดย มีอุปกรณ์ส ารองไฟเพื่อส่งไฟเลีย้ง
ระบบไม่ให้อุปกรณ์ส่วนจัดเก็บข้อมูลเสียหาย และมีระบบการส ารองข้อมูลส าคัญทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 
(Server) ของกองกลาง และคอมพิวเตอร์แม่ขา่ยของศูนย์คอมพวิเตอร์อีกทางหน่ึงด้วย 
 
  (3) กองกลางมีวธิีการในการท าให้ข้อมูลสารสนเทศ และอุปกรณ์ มีความเหมาะสม ทันสมัยเสมอ ดังน้ี 
 

ประเภทอุปกรณ์ และขอ้มูล
สารสนเทศ 

วิธกีารทบทวน และปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 
และอุปกรณ์ให้เหมาะสม และทันสมัย 

1. ฮาร์ดแวร์ 
ตรวจสอบสภาพการใชง้าน ให้มีสภาพใชง้านไดเ้ป็นปกต ิมีการส ารองอะไหล่ และ
อุปกรณ์ประกอบให้เพียงพอ ศึกษาข้อมูลเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยูเ่สมอ 

2. ซอฟท์แวร์ อัพเดทเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ที่ใชง้านให้ทันสมัยเสมอ 

3. ฐานข้อมูล 
มอบหมายผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลเป็นการเฉพาะ โดยควบคุม ก ากับ ตดิตามการ
ทบทวนปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยเสมอ 

4. ระบบสารสนเทศ 
ประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศ เพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนาการออกแบบระบบสารสนเทศใหเ้หมาะสม ทันสมัย และสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้ใชง้าน 
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หมวด 5 :  การมุ่งเน้นผูป้ฏบิัติงาน 

 
        5.1 การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน  (Workforce Engagement) 
 ก.  การสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน 
   (1) กองกลางได้ก าหนดปัจจัยส าคัญที่สร้างคุณค่า และสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน ดังน้ี 
    1. ถ่ายทอดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน และก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบถึงหลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงคุณค่าในการเป็น
ส่วนส าคัญของกองกลาง ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
    2. สร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูก
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในกองกลางเอง และผู้ปฏิบัติงานกับเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เช่น กิจกรรมจิบน้ าชายามเช้า 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมในเทศกาลส าคัญ เช่น ปีใหม่ งานสงกรานต์ การจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความผูกพัน
ในองค์กร ร่วมถึงการที่ผู้น าขององค์กร ห่วงใย ใส่ใจต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเยี่ยมเยือนผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกครอบครัว 
ในโอกาสเจ็บป่วย หรือต้องการความช่วยเหลือ การร่วมงานบ าเพ็ญกุศลในโอกาสต่างๆ เป็นต้น 
    3. สร้างบรรยากาศในส านักงาน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน และใช้ชีวิตในองค์กร อย่างมี
ความสุข เช่น จัดโครงการ ลานสุขภาพของส านักงานอธิการบดีโดยจัดให้มีกิจกรรมแอโรบิคในช่วงเลิกงาน จัดโครงการ
แปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข โดยร่วมกันปลูก และรักษาดูแลผักปลอดสารพิษที่ส านักงาน รวมถึงจัดหาเคร่ือง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ในสถานที่ท างาน เช่น เคร่ืองดื่ม อาหารว่าง มุมอ่านหนังสือพิมพ์ และมุมพักผ่อน เป็นต้น 
  (2) กองกลาง มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีขององค์กร โดย เป็นองค์กรที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
สร้างควาสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง เคารพผู้อาวุโส ค านึงถึงประโยชน์ขององค์กร และผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง เช่นดังวัฒนธรรม
องค์กรที่ก าหนด และยึดถือเป็นแนวทางในการท างานร่วมกัน คือ “เราสร้างความพึงพอใจในทุกบริการ” 
  (3) กองกลางมีการจัดการผลการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี และสามารถผูกใจ
ผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการท างานทุกขั้นตอน ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม ตั้งแต่ขั้นการวางแผน
ยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การจัดท าแผนงบประมาณ จัดสรรทรัพยากร การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
รวมทั้งการร่วในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ท าให้เชื่อม่ันได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานมองภาพโดยรวมของการท างานได้ชัดเจน 
ท าให้สร้างผลงานที่ตอบแผนยุทธศาสตร์ของกองกลาง ซ่ึงกองกลางได้น าผลจากการประเมินการปฏิบัติงานเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนประจ าปี และเงินเพิ่มพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
 
 ข.  การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และผู้น า 
  (1) ระบบการเรียนรู้ และพัฒนาของผู้ปฏิบัติงาน และผู้น า 
   กองกลางได้มีการส ารวจความต้องการในการรับการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีจะ
เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร และเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
การพัฒนาที่เหมะสม สอดคล้องกับภารกิจท่ีรับผิดชอบ สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง และ
กองกลาง ยังได้จัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนงานต่างๆ อีกทางหน่ึงด้วย 
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   ในส่วนของผู้น า กองกลางได้ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าระดับหัวหน้า
งาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะมีความจ าเป็นในการบริหารจัดการส่วนงานที่รับผิดชอบ โดยได้ส่งเสริมให้รับการอบรม 
พัฒนา และทบทวนทักษะความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ได้ 
  (2) การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้ และการพัฒนา 
   เอกสารแสดงภาระงานรายบุคคลของผูปฏิบัติงาน (PD) เป็นคู่มือการท างานที่ได้มีการตกลง
ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ซ่ึงได้มีการก าหนดเกณฑ์ในการวัด และประเมินผลไว้ชัดเจน 
ตามระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลงาน (PMS) ซ่ึงมีการประเมินทั้งในส่วนขิงผลการปฏิบัติงาน และประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน โดยในกระบวนการประเมินมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และประเมินเพื่อแสวงหาโอกาสใน
การพัฒนางานร่วมกัน จึงมีทั้ง การประเมินตนเอง ประเมินโดยหัวหน้างาน ประเมินโดยผู้ร่วมงาน และประเมินโดย
ผู้อ านวยการกอง ซ่ึงท าให้เชื่อม่ันได้ว่า ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ประเมินทุกส่วน จะสะท้อน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาเป็นรายบุคคลได้ชัดเจน 
  (3) การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
   กองกลาง ได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างผลงานที่เป็นความช านาญการในสาย
วิชาชีพที่รับผิดชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นสู่สายงานช านาญการ หรือช านาญการพิเศษ โดยส่งเสริมให้ 
ท าวิจัย สร้างเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และผลงานวิชาการอ่ืนๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ตนเอง และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางบริหารในสายงานที่รับผิดชอบ 
   ส่งเสริมให้เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
การบริหารงานโครงการ บริหารงบประมาณ ร่วมทั้งบริหารงานบุคคล อันเป็นสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการพัฒนาสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายวิชาชีพ 
 
  ค. การประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน 
   (1)  วิธีการประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน 
   กองกลางได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของบุลากรกอง
กลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรกองกลางที่มีต่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดปัจจัยส าคัญที่สร้างความผาสุก และสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสม การ
จัดท าแบบสอบถามครั้งนี้ กองกลาง ได้ส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากร สังกัดกองกลาง จ านวน 
209 ชุด ได้รับกลับคืนมา จ านวน 176 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.21 ซึ่งผลการส ารวจระดับความคิดเห็นความพึง
พอใจและความผาสุกของบุคลากรกองกลาง ทั้ง 7 ด้าน มีผลรวมคือ 3.53 คิดเป็นร้อยละ 70.62 อยู่ในระดับมาก 
โดยมีประเด็นการประเมินต่าง ๆ ดังน้ี   

1) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในการมอบหมายภาระงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และปริมาณ
งานที่ เหมาะสมกับต าแหน่ง รวมถึงความมีอิสระในการตัดสินใจ และได้รับการยอมรับ 

2) ด้านวัฒนธรรมองค์กร เป็นการส ารวจถึงความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของ
ผู้ปฏิบัติงาน ต่อบรรยากาศในการท างาน (การร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา)  ต่อการให้
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ความเคารพนับถือและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 
และพัฒนาการท างาน 

3) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นการส ารวจถึงความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุก
ของผู้ปฏิบัติงาน ต่อการจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เพียงพอและเหมาะสม ต่อวัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือส าหรับการปฏิบัติงานทีความเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ 

4) ด้านภาวะผู้น าองค์กร เป็นการส ารวจถึงความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของ
ผู้ปฏิบัติงาน เร่ืองการให้ความส าคัญต่อบุคลากร โดยมีการยกย่องชมเชยและให้ก าลังใจบุคลากรใน
โอกาสต่างๆ และการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของกองกลาง 

5) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกองกลาง และมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานโดยปราศจากอคติ 

6) ด้านสวัสดิการ ส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของบุลากรในประเด็น การ
จัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม และความสะดวกสบายในการขอรับสวัสดิการต่างๆของ
มหาวิทยาลัย 

7) การพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน เพื่อส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึง - 
พอใจ และความผาสุกของผู้ปฏิบัติงาน ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานอย่างเป็นระบบของกองกลาง และมีการส ารวจประเด็นความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากรในด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้บุคลากรได้แสดง ความคิดเห็น
อย่างเปิดกว้างตามความประสงค์ของบุคลากร โดยการส ารวจจะมีการก าหนดตัวชี้วัดเพือ่ใหท้ราบถงึ
ระดับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากร โดยก าหนดระดับความคิดเห็น
เป็นตัวบ่งชี้ระดับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร โดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ คือ 5) ดีมาก  4) ดี 3) ปานกลาง  2) พอใช้  1) น้อย เพื่อให้บุคลากรกองกลางมีช่องทางใน
การแสดงความคิดเห็นทั้งแบบที่เป็นทางการ คือ การส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึง
พอใจ และความผาสุกของบุคลากร และไม่เป็นทางการในหลาย ๆ ช่องทาง อาทิเช่น การพูดคุย 
ปรึกษาหารือทางโทรศัพท์ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผาสุกในการท างานของบุคลากรกองกลาง มิถุนายน 2554-พฤษภาคม 2555) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ 
ระดับความพึง

พอใจ 

ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ  
1 ได้รับมอบหมายงานท่ีตรงกับความสามารถและมี

ปริมาณท่ีเหมาะสม                                       
3.77 75.4 มาก 

2 มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจใน
บทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ                                                              

3.65 73 มาก 

รวม    3.71 74.2 มาก 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ 
ระดับความพึง

พอใจ 

วัฒนธรรมองค์กร 
3 บรรยากาศในการท างาน (มีการร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า 

ร่วมแก้ปัญหา)                                
3.69 73.8 มาก 

4 ให้ความเคารพนับถือและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 3.85 77 มาก 
5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการแก้ปัญหา และ

พัฒนาการท างาน  
3.66 73.2 มาก 

รวม  3.73 74.67 มาก 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
6 การจัดสถานท่ี สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย                   3.57 71.4 มาก 
7  วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับการปฏิบัติงานมีความ

เหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ     
3.2 64 ปานกลาง 

รวม  3.38 67.7 ปานกลาง 
ด้านผู้น า 
8 ให้ความส าคัญต่อบุคลากร โดยมีการยกย่องชมเชยและ

ให้ก าลังใจบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ       
3.50 70 มาก 

9 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
องค์กร และมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น                                                     

3.43 68.6 ปานกลาง 

รวม  3.47 69.3 ปานกลาง 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
10 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและเป็น

ธรรม                  
3.47 69.4 ปานกลาง 

11 มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับ ปรุงการ
ปฏิบัติงานโดยปราศจากอคติ              

3.47 69.4 ปานกลาง 

รวม  3.47 69.4 ปานกลาง 
ด้านสวัสดิการ 
12 การจัดสวัสดิการต่างๆ มีความเหมาะสม  3.22 64.4 ปานกลาง 
13 ความสะดวกสบายในการขอรับสวัสดิการต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย                                     
3.46 69.2 ปานกลาง 

รวม     3.34 66.8 ปานกลาง 
การพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน 
14 การสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้ารับการประชุม อบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน              
3.59 71.8 มาก 

15 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงาน                                         3.64 72.8 มาก 
รวม   3.61 72.3 มาก 
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   2)  การน าผลการประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ในหมวดที่ 7 
    กองกลางมีการด าเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบปีงบประมาณ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์ที่ได้ด าเนินการไป เพื่อเป็นโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ต้องด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อน ามาพัฒนาองค์กร 
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรผ่านที่ประชุมกองกลาง เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการมีส่วนร่วมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความผูกพันต่อองค์กร และผลักดันให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการผลักดันองค์กรให้ บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
กองกลาง และบรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
    จากระบบประเมินผลงานรายบุคคล ก าหนดตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์กองกลางตามที่ได้ตก
ลงกับหัวหน้างานและผู้อ านวยการกองกลางไว้ ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป็นประจ าทุก 6  9  
12 เดือน และหากเป็นไปตามแผน เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะได้รับผลการประเมินตามที่ตกลงกัน ซ่ึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรับผิดชอบต่อผลงานของกองกลาง และมีส่วนให้กองกลางประสบความส าเร็จในการท างานได้ 
 
  5.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environmental) 
  ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
   (1)  การประเมินขีดคามสามารถ ทักษะ สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน 
   ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ของแต่ละส่วนงาน ซ่ึงสมรรถนะโดยรวมเป็นผู้มีทักษะในการบริหารจัดการงานเอกสาร บริหารจัดการระบบงานบริการ 
และมีความสามาถขั้นสูงในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ และกระบวนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
   ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนทั้งสิ้น 214 คน อายุเฉลี่ย 49 ปี อายุราชการเฉลี่ย 20 ปี การศึกษาระดับปริญญา
โท 10 คน ระดับปริญญาตรี 10 คน ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 194 คน โดยสามารถจ าแนกประเภทผู้ปฏิบัติงาน ได้ดังน้ี 
 

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน จ านวน (คน) 
1. ข้าราชการ 21 
2. ลูกจ้างประจ า 99 
3. พนักงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 12 
4. พนักงาน (งบประมาณเงินรายได้) 14 
5. พนักงานราชการ 1 
6. ลูกจ้างชั่วคราว 12 
7. ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ (งานรักษาความปลอดภัย) 55 

รวม 214 
 
   (2)  การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาผู้ปฏิบัติงานใหม่ไว้ 
     การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในกองกลาง ได้ด าเนินการตามระเบียบและข้อก าหนดของ 
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการด าเนินการตามขั้นตอนโดยมีคณะกรรมการสรรหาร่วมพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความ
เหมาะสม ตลอดจนมีการว่าจ้างที่ก าหนดให้มีการจัดท าข้อตกลงการจ้างงาน เพื่อใช้จัดท าเอกสารแสดงภาระงาน (PD) 
แฟ้มสะสมงาน (PF) และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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     กองกลางมีการรักษาผู้ปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนในการเข้ารับการฝึกอบรม ร่วมการประชุม 
สัมมนาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยจากงานประจ าของบุคลากร 
สนับสนุนให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม โครงการ เป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างผลงานเพื่อความก้าวหน้าตาม
สายวิชาชีพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรมในการพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษประจ าปี โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา สนับสนุนงบประมาณเพื่อการปฏิบัติงานล่วงเวลา ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์ วัสดุ
และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี และเสริมสร้างความผกูพนัของ
ผู้ปฏิบัติงานของกองกลาง โดยการจัดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อให้บุคลากรรับรู้ถึงคุณค่า
ของงานที่ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบและรู้สึกถึงความเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
กองกลาง การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมเรียนรู้ สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานอันดีร่วมกัน  
     กองกลางมีการเตรียมแผนในการสรรหาบุคลากร โดยการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยคือ เม่ือผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหา บุคลากรจะได้รับการสอนงานจากผู้มีความรู้ความสามารถจากผู้
มีประสบการณ์โดยตรงตามภาระงานน้ัน ๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมในการปฏิบัติงาน 
และเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ตามหลักสูตรการอบรมของมหาวิทยาลัย และกองกลางยังส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าศึกษา ฝึกอบรม ตามโครงการและหลักสูตรที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้เสริมสร้างองค์ความรู้ 
รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานจากผู้มีความรู้ และประสบการณ์ เพื่อปลูกฝังแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการการ
ปฏิบัติงาน 
   (3) การบริหารและจัดโครงสร้างของผู้ปฏิบัติงาน 
     กองกลาง จัดระบบริหารและโครงสร้างโดยแบ่งความรับผิดชอบงานเป็น 8 งาน มีหัวหน้างาน
เป็นผู้ก ากับดูแล และรับผิดชอบผลการด าเนินงานโดยตรง โดยมีที่ประชุมกองกลาง เป็นช่องทางในการน าเสนอข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ผ่านผู้อ านวยการกอง ไปยังผู้บริหารระดับสูง ต่อไป   

งาน หน้าที ่
งานสารบรรณ บริหารจัดการระบบรับ สง่ เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการ และบริหารงานศูนย์ผลติ

เอกสาร 
งานประชาสัมพันธ ์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน สร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กร รับเร่ืองร้องเรียน และส่งเสริม

กิจการสังคม 
งานสภาอาจารย ์ สนับสนุนการด าเนินกิจการ และการจัดการประชุมของ สภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ 

พนักงานและลูกจ้าง 
งานเลขานุการ

ผู้บริหาร 
สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และประสานงาน
เพื่อการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับภาค ส่วนต่างๆ 

งานรักษาความ
ปลอดภยั 

พิทักษ์รักษาปกป้องทรัพย์สินของทางราชการ และทรัพย์สินส่วนบุคคล ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย 
บริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลส าคัญ ก ากับ ดูแลควบคุมการจราจร และการ
เดินรถภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย และปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์ 

งานประสานงาน
มหาวิทยาลัย 

อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และคณะ/หน่วยงาน ณ 
กรุงเทพมหานครประสานงานทางธุรกรรมระหว่างหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานครกับ
มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ กรุงเทพมหานคร อ านวยความ
สะดวกในการจัดท าหนังสือเดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
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งาน หน้าที ่
งานบริหารทั่วไป สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบรหิารจัดการ การอ านวยการด้านต่างๆ  ให้ทุกฝ่าย

สามารถปฏิบัติงานใหบ้รรลุตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสทิธิภาพ  ในการ
ด าเนินงานด้านงบประมาณ  การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  การบรหิารงานบุคคล การประกันคุณภาพ การ
บรหิารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  

งานบริหาร
ทรัพยากรกายภาพ 

บรหิารจัดการ ดูแลความเรียบร้อยอาคารสริิคุณากรส านักงานอธิการบดีอาคาร 2 และ
บริเวณรอบอาคาร รวมพื้นที่ใช้สอย 16,805 ตารางเมตร รวมทั้งดารซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
และดูแลปรบัปรุงภูมิทัศนร์อบอาคารสริิคุณากร 

 
   (4) การเตรียมผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมรับความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่เปลี่ยนไป 
    1) การพัฒนาบุคลากร  จากเป้าประสงค์ในแผนการปฏิบัติราชการกองกลาง เป้าหมายของตัวชี้วัด 
ในค ารับรองการปฏิบัติราชการกองกลาง ซ่ึงกองกลางได้น าผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการก าหนด ทิศ
ทางการพัฒนา เป้าประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงเชื่อมโยงสู่การ
ปฏิบัติ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  
    2) การให้การศึกษาและฝึกอบรม จัดสรรงบประมาณสนับสนุน และสนับสนุนการเข้ารับการศึกษา 
ฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ความจ าเป็นด้านทักษะการปฏิบัติงาน ตลอดจนองค์ความ รู้ที่สนับสนุนให้
เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
    3) การส่งเสริมน าความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมใช้ในการปฏิบัติงาน โดยในการพิจารณาจดัสง่ 
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมน้ัน กองกลางได้ยึดแนวทางการเข้ารับการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการ พัฒนา
สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน ให้โอกาสการปฏิบัติงานตรงตามความสามารถ และส่งเสริมให้น าความรู้จากเข้ารับการฝึกอบรม
มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
  ข. การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
   (1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อน าทักษะ ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยง
กับการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   (2) ติดตามการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ที่ได้ถ่ายทอดและมอบหมาย เพื่อร่วมแก้ปัญหา และสนับสนุน
ทรัพยากรในการด าเนินงาน 
   (3) ส่งเสริมให้หัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยง ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยใช้กลไกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเคร่ืองมือ 
   (4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน 
   (5) สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในกองกลางเอง และระหว่าง
กองกลางกับคณะ/หน่วยงาน น าไปสู่จัดการความรู้ และการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เข้ารับการศึกษา อบรมในหลักสูตรที่ตรงตามภาระงานที่รับผิดชอบ ในหลักสูตรต่างๆ ดังน้ี 
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ข้อมูลความเชี่ยวชาญและการเป็นวิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในกองกลางเอง และ
ระหว่างกองกลางกับคณะ/หน่วยงาน 
 
ล าดับที่ วันเดือนปี/เวลา/สถานที่ กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

1. วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 5 
อาคารศูนย์วิชาการ 

หลักสูตร “Score107 : การยกระดับคุณภาพผล
การปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ เลขานุการมือ
อาชีพ”  
หัวข้อ : “คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่ดีของ
เลขานุการ” และ “เคล็ดลับการท างานตาม
ภาระหน้าที่ของเลขานุการ” 
จัดโดยสถาบันทรัยากรมนุษย์ 

1.นางเกษศินี  ประภาศิริ 
2.นางสุภารัตน์  มูลศรี 

2. วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 
เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 5 
อาคารศูนย์วิชาการ 

หลักสูตร “Score107 : การยกระดับคุณภาพผล
การปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ เลขานุการมือ
อาชีพ”  
หัวข้อ : “การจัดการประชุมและการบันทึก
รายงานการประชุม” 
จัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ 

1.นางเกษศินี  ประภาศิริ 
2.นางสุภารัตน์  มูลศรี 

3. วันที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 
09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 
1301 อาคารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ประชุมเพื่อก าหนดและค้นหาโจทย์การวิจัยสถาบัน
และการพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย (Routine to 
Research) 
กลุ่มต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารและนิติกร 

1.นายสุรโกศล แก้วดี 

4. วันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 
13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 
1401 อาคารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ประชุมเพื่อก าหนดและค้นหาโจทย์การวิจัยสถาบัน
และการพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย (Routine to 
Research) กลุ่มต าแหน่งคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 
โสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 

1.นางวัชรา น้อยชมภู 
2.นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ 
3.นายธัญญา ภักดี 

5. วันที่ 13 และ 27 กันยายน 2554 
เวลา 10.45-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมกัลปพฤกษ์ 6 อาคารสิริ
คุณากร 

อภิปรายในหัวข้อ การประสานและการบริหาร
จัดการพัสดุ 
จัดโดยส านักงานอ านวยการกลาง 

1.นางสุภาพร แก้วดวงตา 

6. วันที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม
กัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร 

เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร” 
จัดโดยส านักงานอ านวยการกลาง 

1.นายอภิชาติ พัฒนจักร์ 
หัวหน้างานรักษาความ
ปลอดภัย 

7. วันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 
08.30-12.00 น. ณ เทศบาล
ต าบลด่านซ้าย  อ าเภอด่านซ้าย 

เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดการงานสารบรรณ”  
จัดโดย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ฯ 

1.นายนักสิทธ์ิ ศรีกุลชา 
หัวหน้างานสารบรรณ 
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ล าดับที่ วันเดือนปี/เวลา/สถานที่ กิจกรรม/หัวข้อบรรยาย วิทยากร 
จังหวัดเลย 

8. วันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 
09.00-16.30 น. ณ คณะ
วิทยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

เป็นวิทยากรพิเศษ “ แนวคิดในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ” 
บรรยายเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศกับการ
ให้บริการประชาชน” จัดโดยคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ม.สารคาม 

1.นายชุมพร  พารา 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

9. วันที่ 20-21 กันยายน 2554 
ณ จังหวัดหนองคาย 

เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “น าเสนอและสะท้อน
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานที่รับผิดชอบ” 
หลักสูตร Mcore 107: การยกระดับคุณภาพผล
การปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ เลขานุการมือ
อาชีพ 
จัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ 

1.นางพิจิตรา  
 เปรมชัยสวัสดิ์ 
หัวหน้างานประชุม 

10. วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 
เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง
ประชุมนครเป็งจาล ตึกกิจการ
สภา เทศบาลนครขอนแก่น 

ร่วมเป็นฑูตและร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน 
“ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม” จัดโดย
ส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น 

1.นางนิษฐ์ชลีย์  
วุทธิสิทธ์ิ 
งานประชาสัมพันธ์ 

 
 ข้อมูลการเข้าร่วมอบรมบุคลากรกองกลาง 
ที่ เรื่อง ชือ่บุคลากร หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี

1 Microsoft Access ส าหรับบุคลากร มข. นายนิคม  โพธิราช 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 
2-3 

 พ.ค. 54 

2 Microsoft Access ส าหรับบุคลากร มข. นางสาวณัฐธีรา  อินทโส 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 
2-3 

 พ.ค. 54 

3 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหน้างาน ส านักงานอธิการบดี 

นางเกษศินี  ประภาศิริ 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

4 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหน้างาน ส านักงานอธิการบดี 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

5 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหน้างาน ส านักงานอธิการบดี 

นางพิสมัย  พวงค า 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

6 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหน้างาน ส านักงานอธิการบดี 

นายอภิชาติ  พัฒนจักร 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

7 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหน้างาน ส านักงานอธิการบดี 

นางสาวผ่องศรี  บุญสามารถ 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

8 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหน้างาน ส านักงานอธิการบดี 

นายชุมพร  พารา 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

9 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหน้างาน ส านักงานอธิการบดี 

นายชินโชติ  นาไพรวัน 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 
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ที่ เรื่อง ชือ่บุคลากร หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี

10 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหน้างาน ส านักงานอธิการบดี 

นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

11 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหน้างาน ส านักงานอธิการบดี 

นางโพธ์ิศรี  ดลผาด 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

12 
Mcor 801 การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการระดับหัวหน้างาน ส านักงานอธิการบดี 

นางสุภารัตน์  มูลศรี 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 
19 พ.ค.- 

30 ก.ย. 54 

13 
Score 108 การยกคุณภาพผลการปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติการเลขานุการมืออาชีพ 

นางปริยา  โทณะพงษ์ 
สถาบันพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 
23 พ.ค.- 

21 ก.ย. 54 

14 
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

นายธัญญา  ภักดี ส านักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

15 
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

นางเกษศินี  ประภาศิริ ส านักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

16 
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ ส านักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

17 
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

นางพิสมัย  พวงค า ส านักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

18 
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

นางสาวผ่องศรี  บุญสามารถ ส านักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

19 
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

นายชุมพร  พารา ส านักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

20 
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

นายชินโชติ  นาไพรวัน ส านักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

21 
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

นายมรกต  สุบิน ส านักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

22 
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

นายนักสิทธิ์  ศรีกุลชา ส านักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

23 
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

นางโพธ์ิศรี  ดลผาด ส านักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

24 
สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

นางสถาพร  นาวานุเคราะห์ ส านักงานอธิการบดี 
21-23 
ก.ค. 54 

25 
พัฒนาทักษะด้านการต้อนรับผู้ติดต่อราชการ 
และคณะศึกษาดูงาน 

นางสาวพัชชิตา  พลเชียงสา 
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสาร

องค์กร 
17 มิ.ย. 54 

26 
พัฒนาทักษะด้านการต้อนรับผู้ติดต่อราชการ 
และคณะศึกษาดูงาน 

นางสาวสุจิตร  ประสมพืช 
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสาร

องค์กร 
17 มิ.ย. 54 

27 เพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  นางสุภาพร  แก้วดวงตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ก.ค. 54 

28 
เพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ “กฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” 

นางสมควร  พิรุณสุนทร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ก.ค. 54 

29 
การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Window 7 (Basic), Microsoft Access 2007 

นางสาวพัชชิตา  พลเชียงสา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
25-26 
ก.ค. 54 

30 การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นายมรกต  สุบิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-26 
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ที่ เรื่อง ชือ่บุคลากร หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี
Window 7 (Basic), Microsoft Access 2007 ก.ค. 54 

31 
อบรมสัมมนา “การบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังภาครัฐ” 

นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ 
 

กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1 ส.ค.54 

 

32 
อบรมสัมมนา “การบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังภาครัฐ” 

นางสุภารัตน์  มูลศรี กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1 ส.ค.54 

 

33 
อบรมสัมมนา “การบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังภาครัฐ” 

นางสาวพัชชิตา  พลเชียงสา กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1 ส.ค.54 

 
34 SSpec110:การพัฒนาทักษะการให้บริการท่ีดี นางสุภาพร  แก้วดวงตา สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 16 ส.ค.54 

35 SSpec110:การพัฒนาทักษะการให้บริการท่ีดี นายเกษม ภูธรรมะ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 16 ส.ค.54 

36 SSpec110:การพัฒนาทักษะการให้บริการท่ีดี นางสาวณัฐวิภา จันโทริ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 16 ส.ค.54 

37 
SSpec111:การใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

นางสถาพร  นาวานุเคราะห์ 
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 17-18 ส.ค. 54 

38 
SSpec202:การเขียนบทความทางวิชาการจาก
แนวปฏิบัติท่ีดี 

นายสุรโกศล  แก้วดี  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 23 ส.ค.54 

39 MSpec101: การบริหารจัดการท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์  นางสาวณัฐวิภา จันโทริ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 22 ส.ค.54 
40 MSpec602: Strategic Thinking นางสาวณัฐวิภา จันโทริ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 25 ส.ค.54 
41 MSpec303: การบริหารความเสี่ยง นางสาวณัฐวิภา จันโทริ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 26 ส.ค.54 

42 
ฟังอบรมบรรยายธรรมเร่ือง ปลูกฝัง
จรรยาบรรณกับหลักศาสนธรรม 

นางเกษศินี ประภาศิริ กองการเจ้าหน้าท่ี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ก.ย.54 

43 
ฟังอบรมบรรยายธรรมเร่ือง ปลูกฝัง
จรรยาบรรณกับหลักศาสนธรรม 

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์ กองการเจ้าหน้าท่ี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ก.ย.54 

44 
ฟังอบรมบรรยายธรรมเร่ือง ปลูกฝัง
จรรยาบรรณกับหลักศาสนธรรม 

นางสถาพร นาวานุเคราะห์ กองการเจ้าหน้าท่ี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ก.ย.54 

45 
ฟังอบรมบรรยายธรรมเร่ือง ปลูกฝัง
จรรยาบรรณกับหลักศาสนธรรม 

นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ กองการเจ้าหน้าท่ี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ก.ย.54 

46 
ฟังอบรมบรรยายธรรมเร่ือง ปลูกฝัง
จรรยาบรรณกับหลักศาสนธรรม 

นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ กองการเจ้าหน้าท่ี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ก.ย.54 

47 
ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้างประจ า 

นายสุเมธ  วงษ์โก 
 

งานสภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ก.ย.54 

48 
ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้างประจ า 

นายวิบูลย์ศิลป์ พินิจมนตรี 
 

งานสภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ก.ย.54 

49 
ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้างประจ า 

นายก าพล ชินเสนา 
 

งานสภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ก.ย.54 

50 
ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้างประจ า 

นายประสิทธิ์ ไทยอ่อน 
 

งานสภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ก.ย.54 

51 
ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้างประจ า 

นายสมพร อ่ านาเพียง 
 

งานสภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ก.ย.54 

52 
ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้างประจ า 

นายเกษม แก้วแก่น 
 

งานสภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ก.ย.54 

53 ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ นายสมปอง บุญตา งานสภาข้าราชการ พนักงานและ 23 ก.ย.54 
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ที่ เรื่อง ชือ่บุคลากร หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี
ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

54 
ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้างประจ า 

นายสุพิน ภูมิประเสริฐ 
 

งานสภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ก.ย.54 

55 
ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้างประจ า 

นายนิคม โพธิราช 
 

งานสภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ก.ย.54 

56 
ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้างประจ า 

นายมรกต สุบิน 
 

งานสภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ก.ย.54 

57 

อบรม “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรตามแนวทางการสร้างความสุขในท่ี
ท างาน และการส่งเสริมและสร้างกิจกรรม
เรียนรู้ของบุคลากร” (Happy Workplace 
and Happy Brain) 

นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ กองการเจ้าหน้าท่ี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 พ.ย.54 

58 

อบรม “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรตามแนวทางการสร้างความสุขในท่ี
ท างาน และการส่งเสริมและสร้างกิจกรรม
เรียนรู้ของบุคลากร” 

นางสาวพัชชิตา  พลเชียงสา กองการเจ้าหน้าท่ี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 พ.ย.54 

59 

อบรม “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรตามแนวทางการสร้างความสุขในท่ี
ท างาน และการส่งเสริมและสร้างกิจกรรม
เรียนรู้ของบุคลากร” (Happy Workplace 
and Happy Brain) 

นางณัฐรดา  เวทีวึฒาจารย์ กองการเจ้าหน้าท่ี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 พ.ย.54 

60 
การสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 

นางสาวผ่องศรี  บุญสามารถ 
ส านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30 พ.ย.-2ธ.ค.
54 

61 
การสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 

นางณัฐรดา  เวทีวุฒาจารย์ 
ส านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30 พ.ย.-2ธ.ค.
54 

62 

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

นางสาวผ่องศรี  บุญสามารถ 
ส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
9 มี.ค.55 

63 

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

นางณัฐรดา  เวทีวุฒาจารย์ 
ส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
9 มี.ค.55 

64 
ฝึกอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นท่ี 1 

นางสาวผ่องศรี  บุญสามารถ 
ส านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 เม.ย.55 

65 
ฝึกอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นท่ี 1 

นางณัฐรดา  เวทีวุฒาจารย์ 
ส านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 เม.ย.55 

66 
ฝึกอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นท่ี 1 

นางสาวชลวภรณ์  ชูกลิ่น 
ส านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 เม.ย.55 

67 ฝึกอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ นางสถาพร  นาวานุเคราะห์ ส านักงานประเมินและประกัน 23 เม.ย.55 
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ที่ เรื่อง ชือ่บุคลากร หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นท่ี 1 คุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

68 
ฝึกอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นท่ี 1 

นายมรกต  สุบิน 
ส านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 เม.ย.55 

69 
ฝึกอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นท่ี 1 

นางสาวณัฐวิภา  จันโทริ 
ส านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 เม.ย.55 

70 
ฝึกอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นท่ี 3 

นายธัญญา  ภักดี 
ส านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10-11 พ.ค.55 

  
ข. บรรยากาศการท างาน 
 
   (1) สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ปัจจัยพิจารณา ตัววัด เป้าประสงค์ 
1. สุขอนามัย 
   กองกลาง ด าเนินการสร้างมาตรการการดูแลสุขอนามัยของ 
   ผู้ปฏิบัติงานโดยจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสริมสร้างสุขอนามัยอันดี 
   ให้กับผู้ปฏิบัติงานเช่น เคร่ืองฟอกอากาศ เคร่ืองกรองน้ า และ 
   ท าน้ าร้อน น้ าเย็นที่ถูกสุขลักษณะ การจัดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน  
   ทีเ่ป็นสัดส่วน การสนับสนุนการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานที่ 
   มีความเสี่ยงสูง จัดกิจกรรมกีฬา แอโรบิคเพื่อสุขภาพ รวมทั้ง จัด 
   โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข เป็นต้น 

 
มีกิจกรรม โครงการ และ
การด าเนินงานที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามยัของ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

 
เพื่อให้มีมาตรการในการ 
ดูแลสขุอนามัยของ
ผู้ปฏิบตัิงานกองกลาง 
และส านักงานอธิการบด ี

2. ความปลอดภัย 
   กองกลาง ด าเนินการสร้างมาตรการการดูแลด้านความปลอดภัย 
   และความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรม- 
   การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในกองกลาง มีการ 
   จัดก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าอาคารส านักงาน  
   จัดระบบตรวจตราการเข้า ออก อาคารส านักงานโดยการใช้บัตร 
   แสดงตน มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยการส ารอง 
   ข้อมูลหลายชั้นกันความเสียหายที่จะเกิดกับข้อมูลส าคัญ 

มีกิจกรรม โครงการ และ
การด าเนินงานที่ส่งเสริม
มา ต รก า ร รักษ า ค ว า ม
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 
และส านักงานอธิการบดี 

เพื่อให้มีมาตรการในการ 
ดูแลด้านความปลอดภัย 
ของมหาวิทยาลัย  และ
ส านักงานอธิการบดี 

3. การป้องกันภัย 
   จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และเพิ่มพูนทักษะบุคลากรในการ 
   ป้องกันและระงับเหตุภัยพิบัติ ต่างๆ มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อ 
   ตราจตราเฝ้าระวังเหตุ มีข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกับสถานี 
   ต ารวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการบริหารจัดการด้าน 
   ความปลอดภัย และการจราจร 
 

มีกิจกรรม โครงการ และ
การด าเนินงานที่ส่งเสริม
มาตรการป้องกันภัยของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ
ส านักงานอธิการบดี 

เพื่อให้มีมาตรการในการ 
ดูแลด้านการป้องกันภัย 
ป้ อ ง กั น ภั ย ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ
ส านักงานอธิการบดี 
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   (2) นโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน 
     กองกลางได้ก าหนดปัจจัยที่ส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริการ และสิทธิ
ประโยชน์ โดยด าเนินการให้สวัสดิการด้านต่างๆ เช่น การตอบแทนค่าปฏิบัติการล่วงเวลา การเบิกค่ารักษาพยาบาลของ
ผู้ปฏิบัติงาน และครอบครัว การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร การรับสิทธิ์ในการขอรับทุน และกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาต่อ และสิทธิประโยชน์ในการตรวจสุขภาพส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่นผู้ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัย และจราจร และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ผลิตเอกสาร เป็นต้น 
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หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 
 
 6.1 วิธีการออกแบบระบบงาน 
  ก. การออกแบบระบบงาน 
   กองกลางได้ออกแบบระบบงาน โดยยึดพันธกิจหลักเป็นแนวทาง มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ระบุกฏ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการลดขั้นตอนเพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากร ใช้สารสนเทศเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพเชื่อถือได้ 
สร้างความร่วมมือการท างานเป็นเครือข่าย น าความต้องการของผู้รับบริการมาเป็นข้อมูล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกองกลางมีแนวคิดในการออกแบบระบบงาน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข. กระบวนการท างานหลัก 
    (1) จากการออกแบบระบบงานของกองกลางที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดโดยภาพรวมของกระบวนการ
ด าเนินภารกิจตามบริบทของพันธกิจทุกด้าน เพื่อให้ได้ผลผลิตการด าเนินงาน ที่สนองตอบเป้าหมายหลัก คือวิสัยทัศน์ของ

กระบวนการบริหารจัดการระบบ
สารบรรณและผลิตเอกสาร 

กระบวนการบริหารจัดการการ
ประชุมผู้บริหารระดับสูง 

กระบวนการส่ือสารองค์กรและ
กิจการสังคม 

กระบวนการสนับสนุนกิจการของ
ส ภ า ค ณ า จ า ร ย์  แ ล ะ ส ภ า
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 

กระบวนการด้านงานเลขานุการ
ผู้บริหาร 

กระบวนการด้านรักษาความ
ปลอดภัย และจัดการจราจร 

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

- ความต้องการและ 
  ความคาดหวังของ 
  ผู้รับบริการและผู้มี 
  ส่วนได้ส่วนเสีย 
- ข้อบังคับ กฎหมาย 
- ผลการด าเนินงาน 
  ตามค ารับรองปฏิบัติ 
  ราชการ 
- ผลประเมินคุณภาพ 
- สิ่งแวดล้อม 
- เทคโนโลย ี

 

การจัดการระบบรับ ส่ง เอกสารบริหารจัดการ
หนังสือราชการ และผลิตเอกสาร 

การจัดประชุม และสนับสนุนการด าเนินงานของที ่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณบด ี

การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานสร้างเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร และส่งเสริมกิจการสังคม 

การสนับสนุนการด าเนินกิจการ และการจัดการ
ประชุมของสภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ 

พนักงานและลูกจ้าง 

การอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
ประสานงานเพ่ือการบริหารงานของผู้บริหาร 

 
การด าเนินงานรักษาความปลอดภัย และจัด

การจราจร 

การประสานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ณ กรงุเทพมหานคร 

กระบวนการประเมิน ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน 

วิสัยทัศนก์องกลาง 
 
“กองกลางเป็น 
หน่วยงานสนบัสนนุการ
บริหารจัดการตายุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพื่อให้การด าเนินงานใน 
ทุกภารกิจเกดิประสิทธิ- 
ภาพสูงสดุ” 

 

Input Process Output Goal 
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กองกลาง และการที่จะด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหลักดังกล่าว กองกลางได้แปลงพันธกิจแตกย่อยเป็นกระบวนการ
ท างานหลัก เพื่อถ่ายทอดสู่ส่วนงานต่าง ให้มองเห็นภาพการท างานที่เป็นรูปธรรม ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี                                                                        
 

พันธกจิ ภารกจิหลักที่ให้บรกิาร กระบวนการท างานหลัก 
 
1. ด้านระบบงานสารบรรณ 

1.บริหารจัดการระบบรับ ส่ง เอกสาร  
  บริหารจัดการหนังสือราชการและ 
  ผลิตเอกสารราชการ 

กระบวนงานให้บริการระบบรับ ส่ง  
เอกสาร  บ ริหาร  จั ดการหนังสื อ
ราชการ และผลิตเอกสาร 

 
2. ด้านการบริหารจัดการการประชุม 
   ผู้บริหารระดับสูง 

2. บริหารจัดการ การจัดประชุม และ 
   สนับสนุนการด าเนินงานของที่  
   ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่  
   ประชุมคณบดี 

กระบวนงานให้บ ริการในการจัด
ประชุมและสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่ 
ประชุมประชุมคณบดี 

 
3. ด้านการสื่อสารองค์กร และ 
   กิจการสังคม 

3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน  
   สร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กร และ 
   ส่งเสริมกิจการสังคม 

กระบวนงานให้บริการเผยแพร่ผลงาน 
ส ร้ า ง เ ส ริ ม ภ า พ ลั ก ษ ณ์ อ ง ค์ ก ร
ภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกิจกรรม และ
จัดกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือสังคมและ
ชุมชน 

4. ด้านการสนับสนุนกิจการ 
   ของสภาคณาจารย์ และสภา  
   ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 

4. สนับสนุนการด าเนินกิจการ และ 
   การจัดการประชุมของ สภา   
   คณาจารย์ และสภาข้าราชการ  
   พนักงานและลูกจ้าง 

กระบวนงานให้บริการสนับสนุนการ
ด าเนินกิจการ และการจัดการประชุม
ข อ ง  ส ภ า ค ณ า จ า รย์  แ ล ะ ส ภ า
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 

 
 
5. ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร 

5. สนับสนุน และอ านวยความสะดวก 
   ในการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร 
   มหาวิทยาลัย และประสานงานเพื่อ 
   การบริหารงานของผู้บริหาร 
   มหาวิทยาลัยกับภาค ส่วนต่างๆ 

กระบวนงานบริการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และบริการประสานงาน
เพื่ อการบริหารงานของผู้ บ ริหาร
มหาวิทยาลัยกับผู้ติดต่อราชการ 

 
 
6. ด้านการรักษาความปลอดภัย  
    และจัดการจราจร 
 

6. พิทักษ์รักษาปกป้องทรัพย์สินของ 
   ทางราชการ และทรัพย์สินส่วน  
   บุคคล ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย   
   บริหารจัดการการรักษาความ 
   ปลอดภัยแก่บุคคลส าคัญ ก ากับ 
   ดูแล ควบคุมการจราจร และการ 
   เดินรถภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย  
   และปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์ 

กระบวนงานให้บริการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารส านักงาน นักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร และอ านวยความ
สะดวกในการจัดการจราจร สะดวก 
ปลอดภัย 
 

  
7. ด้านการประสานงาน 
   มหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร 

7. อ านวยความสะดวกและสนับสนุน 
   การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ 
   คณะ/หน่วยงาน ณ กรุงเทพ - 

กระบวนงานให้บริการผู้บริหาร คณะ/
หน่วยงาน และบุคลากร ในการเป็น
ผู้แทนมหาวิทยาลัยด าเนินธุรกรรม
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พันธกจิ ภารกจิหลักที่ให้บรกิาร กระบวนการท างานหลัก 
   มหานคร ประสานงานทางธุรกรรม 
   ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ 
   และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
   กับมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทน 
   มหาวิทยาลัยในการร่วมกิจกรรม 
   ต่างๆ ณ กรุงเทพมหานคร 
   อ านวยความสะดวกในการจัดท า 
   หนังสือเดินทางของบุคลากร 
   มหาวิทยาลัย 

ต่างๆ ณ กรุงเทพมหานคร 

 
  (2) ในการน ากระบวนการท างานหลักไปปฏิบัติน้ันกองกลางได้ค านึงถึงข้อก าหนดส าคัญที่เก่ียวข้อง และ
ก าหนดตัวชี้วัดเพื่อสร้างความเชื่อม่ันว่า กระบวนการท างานหลักที่ก าหนดน้ัน มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก และ
สามารถบรรเป้าหมายเชิงคุณภาพในมิติต่างดังที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีรายละเอียดดังแสดงต่อไปน้ี 
 
 

วิธกีารจัดท า 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ชื่อกระบวนการท างานหลกั ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ตัวชี้วัดการน ากระบวนการสู ่

การปฏิบัติ 
1) จากการส ารวจความพึง 
   พอใจจากผู้รับบริการและ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   (แบบสอบถามความพึง 
   พอใจผู้รับบริการ 
   กองกลางปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2553) 
2) จากข้อเสนอแนะ และมติ 
   ของที่ประชุมกรรมการชุด 
   ต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการ 
   ปฏิบัติงานกองกลาง 
3) จากการแสดงความคิดเห็น 
   ในช่องการรับฟังความ 
   คิดเห็นจากเว็บไซต์ 
   มหาวิทยาลัย และ 
   เว็บไซต์กองกลาง 
4) จากการจัดประชุม  
   สัมมนาระดมความคิดเห็น  

กระบวนงานให้บริการระบบ
รับ ส่งเอกสาร บริหาร จัดการ
หนังสือราชการ  และผลิต
เอกสาร 

- ระเบียบส านักนายก  
  รัฐมนตรีว่าด้วยงาน 

  สารบรรณ พ.ศ. 2526 

- ผลการประเมินในมิต ิ

  ต่างๆ 

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ป้องกันการสูญหาย 
ไ ด้ รั บ ค า แ น ะ น า ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ประกันคุณภาพงาน 

กระบวนงานให้บริการในการ
จัดประชุมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย และที่ ประชุม
ประชุมคณบดี 

- ข้อบังคับว่าด้วย การ 

 ประชุมสภมหาวิทยาลยั  
  พ.ศ. 2544 

- ผลการประเมินในมิต ิ

  ต่างๆ 

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
จากการบริการ 

กระบวนงานให้บริการ
เผยแพร่ผลงาน สร้างเสริม
ภาพลักษณ์องค์กรภาพลักษณ์
องค์กร ร่วมกิจกรรม และจัด
กิจกรรม เพื่อช่วยเหลือสงัคม
และชุมชน 

- พระราชบัญญัตขิ้อมูล 

  ขา่วสารของราชการ  
  พ.ศ. 2540 

- ผลการประเมินในมิต ิ

  ต่างๆ 

ความถูกต้อง ตรงเวลา เชื่อถือ
ได้ ลดขั้นตอน สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ด ีได้รับ
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์
สร้างความผูกพันกับชุมชน 

กระบวนงานให้บริการ
สนับสนุนการด าเนินกิจการ 

- พระราชบัญญัต ิ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
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วิธกีารจัดท า 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ชื่อกระบวนการท างานหลกั ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ตัวชี้วัดการน ากระบวนการสู ่

การปฏิบัติ 
5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ  
   ข้อบังคับ 
6) การเปลี่ยนแปลงของ 
    เทคโนโลยี 
7) ขีดความสามารถของ 
    กองกลางและจ านวน 
    บุคลากร 
8) ความสามารถในการ 
    ปรับเปลี่ยนและการ 
    ประสานงานกับส่วน 
    ราชการอ่ืน ๆ 
9) รายงานผลการด าเนินงาน 
    ของกองกลาง ทั้งจากค า 
    รับรองการปฏิบัติราชการ 
    ตรวจประเมินคุณภาพ 

และการจัดการประชุมของ 
สภาคณาจารย ์และสภา
ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง 

  พ.ศ. 2541 
- ผลการประเมินในมิต ิ

  ต่างๆ 

จากการบริการ 

กระบวนงานบริการอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัตงิาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
และบริการประสานงานเพื่อ
การบริหารงานของผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลัยกับผู้ตดิต่อ
ราชการ 

- พระราชบัญญัต ิ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  พ.ศ. 2541 
- ผลการประเมินในมิต ิ

  ต่างๆ 

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
จากการบริการ 

กระบวนงานให้บริการรักษา
ความปลอดภยัอาคาร
ส านักงาน นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร และอ านวยความ
สะดวกในการจัดการจราจร  

- ระเบียบวา่ด้วยการ 

  รักษาความปลอดภัย 

  แห่งชาต ิพ.ศ. 2517 

- ระเบียบวา่ด้วยการเดิน 

  รถโดยสารภายใน 

  มหาวิทยาลัย พ.ศ.  
  2533 

- ข้อบังคับว่าด้วยวินัย 
  นักศึกษาป ีพ.ศ.2551 
- ผลการประเมินในมิต ิ
  ต่างๆ 

ความปลอดภยั ความสะดวก 
ได้รับค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ 

กระบวนงานให้บริการ
ผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน 
และบุคลากร ในการเป็น
ผู้แทนมหาวิทยาลยัด าเนิน
ธุรกรรมต่างๆ ณ 
กรุงเทพมหานคร 

- พระราชบัญญัต ิ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  พ.ศ. 2541 
- ผลการประเมินในมิต ิ

  ต่างๆ 

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
จากการบริการ ได้รับ
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 

 

 
   (3) ในส่วนของกระบวนงานสนับสนุนกลยุทธ์ (Supporting Activities) กองกลางได้ออกแบบ
กระบวนงานสนับสนุนโดยการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ และกลไกการสนับสนุนจากหน่วยงานรอบข้าง โดยมีกระบวนงาน
สนับสนุน ข้อก าหนดส าคัญ และตัวชี้วัดการน ากระบวนการสนับสนุนไปปฏิบัติ ดังน้ี 
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กระบวนงานสนับสนุน 
ตัวชี้วัดการน ากระบวนงานสนับสนุน 

สู่การปฏิบัติ 
1) การบริหารงานบุคคล บุคลากรมีความสุข มีผลงานที่มีคุณภาพ 
2) การประกันคุณภาพ สามารถน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 
3) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สามารถควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงในการด าเนินงาน 
4) การเงิน การคลัง และพัสดุ มีความถูกต้อง ทันเวลา และคุ้มค่า 
5) ระบบสารบรรณ ความถูกต้อง รวดเร็ว ลดการสูญหาย 
6) งานด้านแผนและงบประมาณ แผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย งบประมาณ

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
7) งานด้านอาคารสนานที่ และทรัพยากร 
   กายภาพ 

สิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีทรัพยากรกายภาพที่
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 

8) งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความปลอดภัย และ
เชื่อถือได้ 

 
 ค. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
  กองกลางเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการให้การด าเนินการเป็นไปอย่างราบร่ืนในภาวะฉุกเฉิน โดยให้มีการ
ส ารองไฟล์ เก็บเอกสารต้นฉบับโดยการ scan เป็นไฟล์เก็บไว้ เก็บเอกสารในห้องแยกจากห้องปฏิบัติงานและให้มี
ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ 
 
  6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนงาน 
   ก. การออกแบบกระบวนการท างาน 
     กองกลางมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดเวลา ระยะทางการส่งข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของผลงานและเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่
เก่ียวข้องอย่าง สม่ าเสมอ 
   ข. การจัดการระบวนการท างาน 
     กองกลางมีการจัดการกระบวนการท างานโดยค านึงถึงผู้รับบริการ โดยการส ารวจความพึงพอใจ 
การรับ ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้น ามาจัดกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   ค. การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
     กองกลางก าหนดวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ได้ผลดีขึ้น โดยการน าข้อเสนอจาก
ผู้รับบริการมาทบทวนเป็นประจ า ดังน้ี 
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วิธกีารรวบรวมข้อเสนอ 

 
ความถี่ในการทบทวน 

 
ผลการปรับปรุง 

  
1) การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มี 
    ส่วนได้ส่วนเสีย 

1 คร้ัง / ป ี - มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ เช่น 
การจัดท าระบบปฏิทินกิจกรรม KKU 
Event Update บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 

2) การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการ 
   ประชุมสัมมนาที่กองกลางจัด 

มีการด าเนินการ 6 คร้ัง/ป ี - ได้รวบรวมเป็นข้อมูลและสารสนเทศ 
  ประกอบการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

3) มีการน าผลการด าเนินงานที่รายงานไว้ท้ังค า 
   รับรองการปฏิบัติราชการ รายงานการ 
   ประเมินตนเอง PMR เพื่อพิจารณาทบทวน  
   ปรับปรงการด าเนินงาน การก าหนดหน้าที่ 
   ความรับผิดชอบและแนวทางด าเนินการที่ 
   เหมาะสม 

ระบบการรายงานผลแต่ละ 
ส่วน ซ่ึงได้จัดท า 1 คร้ัง / 
ปี 

- มีข้อมูลและสารสนเทศเพื่อทบทวน 
  ผลการด าเนินงาน การวางแผนการ 
  พัฒนากองกลาง 

4) มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากกิจกรรมและ- 
   เปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านสารบรรณ และ 
   ประชาสัมพันธ ์

2 คร้ัง / ปี สร้างความผูกพัน ชี้แจงการด าเนินงาน 
และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะ / 
หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องและตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
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หมวด 7  ผลลพัธก์ารด าเนนิงาน 

 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไดด้ าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในกองกลาง ประจ าปีการศึกษา 2553
เพื่อตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการตรวจประเมินมาพฒันาปรับปรุงคุณภาพของ
หน่วยงานน้ัน กองกลางได้รับคะแนนระดับ ดี ในการตรวจประเมิน เท่ากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.0000 ดังน้ี 

 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 

รายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 

ผลการด าเนินงาน ปี 2553 

2551 2552 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%) 

สัดส่วน 
จ านวน

ข้อ 

ผล
ประเมิน
ตนเอง 
(1-5) 

ผลโดย
กรรมการ

ตรวจ
ประเมิน 
(1-5) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน  5.0000 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  NA 5   5 4  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 5.0000 
7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของคณะ/

หน่วยงาน  
NA 5   5 5  

7.2 มีการพัฒนาคณะ/หน่วยงาน สู่องค์กร
เรียนรู้  

5 5   5 4  

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 5   5 5  

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 5   2 1  
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.0000 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  5 5   5 5  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.0000 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  5 5   5 4  

รวม 4.57 4.00  

 
เปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 ระดับหน่วยงาน 

อันดับ หน่วยงาน ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5.00) 
1 ส านักวิทยบริการ 4.86 
2 ศูนย์บริการวิชาการ 4.70 
3 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.57 
4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4.38 
5 กองการเจ้าหน้าที ่ 4.25 
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อันดับ หน่วยงาน ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5.00) 
6 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 4.22 
7 ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ 4.00 
8 กองกลาง 4.00 
9 กองแผนงาน 3.85 
10 ส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน 3.80 
11 กองกิจการนักศึกษา 3.73 
12 ส านักงานตรวจสอบภายใน 3.71 
13 ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ 3.43 
14 กองอาคารและสถานที ่ 3.43 
15 สถาบันขงจื้อ 3.20 
16 ส านักบริหารการวิจัย 3.00 
17 อีสานซอฟท์แวร์ปาร์ค 2.86 
18 กองคลงั 2.86 
19 สถาบันวิจัยและพฒันา 2.73 
20 ส านักงานวิเทศสัมพันธ ์ 2.56 
21 ส านักวัฒนธรรม 2.30 
22 สถาบันภาษา 1.72 

 
เปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 ระดับกอง 

อันดับ หน่วยงาน ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5.00) 
1 กองการเจ้าหน้าที ่ 4.25 
2 กองกลาง 4.00 
3 กองแผนงาน 3.85 
4 กองกิจการนักศึกษา 3.73 
5 กองอาคารและสถานที ่ 3.43 
6 กองคลงั 2.86 
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 ในส่วนของการรายงานผลลัพธก์ารด าเนินงานตามเกณฑ ์EdPEx  

ประจ าปีการศึกษา 2554 กองกลางได้ด าเนินการ ดังน้ี 
การแยกผลลัพธ์การด าเนินงานตามเกณฑ์  EdPEx ออกเป็น 6 ด้าน โดยใช้ตัวช้ีวัด IQA 43 ตัวช้ีวัด 

 

ตัวชี้วัด 

7.1
 ด

้าน
กา

รเร
ียน

รู้ข
อง

ผู้เ
รีย

น 

7.2
 ด

้าน
กา

รมุ่
งเน้

นล
ูกค

า้ 

7.3
 ด

้าน
งบ

ปร
ะม

าณ
 ก

าร
เงิน

 แ
ละ

ตล
าด

 

7.4
 ด

้าน
กา

รมุ่
งเน้

นผ
ู้ปฏ

ิบัต
งิา

น 

7.5
 ด

้าน
ปร

ะสิ
ทธิ

ภา
พข

อง
อง

ค์ก
ร 

7.6
 ด

้าน
กา

รน
 าอ

งค
์กร

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน       
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
2 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร       
3 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก       
4 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ       
5 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน       
6 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้       
7 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน       
8 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต       
9 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา       
10 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี       
11 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         

12 2.11 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่       
13 2.12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์       
14 2.13 ร้อยละของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
      

15 2.14 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

      

องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมพัฒนานักศึกษา 
16 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร       
17 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา       
18 3.3 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า        
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องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย   
19 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์        
20 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์       
21 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า 
      

22 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่       
23 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์       
24 4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ       
25 4.7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร       
26 4.8 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน 

refereed  journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ 
       

27 4.9 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนท าวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

      

องค์ประกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 
28 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม       

29 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม        

30 5.3 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียน การสอนหรือการวิจัย       

31 5.4 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก       
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
32 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       
33 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม       
34 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม       
องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 
35 7.1 ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของคณะ/

หน่วยงาน 
      

36 7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้       
37 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ       
38 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง       
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   
39 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
40 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน        
41 9.2 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ

การจัดตั้งคณะ       

42 9.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของคณะ       
43 9.4  ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆของคณะ       
 
 จากการศึกษาแยกผลลัพธ์การด าเนินงานตามเกณฑ์  EdPEx ออกเป็น 6 ด้าน โดยใช้ตัวชี้วัด IQA 43 
ตัวชี้วัดตามข้อก าหนดของส านักงานประเมินและประกันคุณภาพข้างต้น พบว่าการรายงานผลลัพธ์การด าเนินงานตาม
เกณฑ์  EdPEx โดยใช้ตัวชี้วัด IQA ที่สอดคล้องกับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 ของหน่วยงานสนับสนุน ทั้งสิ้น 5 ด้านคือ 
 

1) ผลลัพธ์ 7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  
2) ผลลัพธ์ 7.3 ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 
3) ผลลัพธ์ 7.4 ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
4) ผลลัพธ์ 7.5 ด้านประสิทธิภาพขององค์การ และ 

            5)  ผลลัพธ์ 7.6 ด้านการน าองค์การ 
   

 ดังน้ัน จึงขอน าเสนอผลลัพธ์การด าเนินงานตามเกณฑ์  EdPEx เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



 

Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2554 : KKU 

 

 

-73- 

 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน –ไม่มี- 
 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลกูค้า  
 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(1)  ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 

ตัวชี้วดั เป้า 
หมาย 

Level 
(จ านวนร้อยละ) 

Trends 
(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 

52 53 54 55 

อง
ค์ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ 

ข้อมูล ผล 
เปรียบ 

เทียบ (+/-
) 

1 ร้อยละระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ    

≥ ร้อยละ 
85 

85.64 81.46 81.55 84.75 + - - - 

 

      
 

    กองกลาง ได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านผลของการให้บริการ (รายงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด  
ก. ผลลัพธ์ด้านการงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 (1)  ผลการด าเนินการด้านงบประมาณ และการเงินของกองกลาง 

 
 

ตัวชี้วดั เป้า 
หมาย 

Level 
(ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับ) 

Trends 
(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 

53 54 55 

อง
ค์ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ 

ข้อมูล ผล 
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

1 งบประมาณที่กองกลางได้รับ
ทั้งหมด   

 3 ล้านบาท 81.66 100 100 + - - - 

      
 
2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ 
ร้อยละ 80 99.48 84.84 99.76 + - - - 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน  
ก. ผลลัพธ์ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 (1)  ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความผาสุกของผู้ปฏิบัติงาน 

 
 

ตัวชี้วดั 

เป้า 
หมาย 

Level 
(จ านวนร้อยละ) 

Trends 
(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 
 

52 53 54 55 

อง
ค์ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ 

ข้อมูล ผล 
เปรียบ 
เทียบ  
(+/-) 

1 ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุก
ของผู้ปฏิบัติงาน 
- ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ร้อยละ  
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
71.10 

 
 
74.20 

+ 

 

 

 

- สภาพแวดล้อมในการท างานและ
วัฒนธรรมองค์กร 

N/A N/A 66.13 71.18 

- ด้านผู้น า N/A N/A 61.70 69.30 
- ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน N/A N/A 60.40 69.40 
- ด้านสวัสดิการ N/A N/A 59.20 66.80 
- การพัฒนาบุคลากร/การสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน 

N/A N/A 63.28 72.30 

 

 
 

          ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผาสุกของผู้ปฏิบัติงานในปี 2555 พบว่า ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 
คิดเป็นร้อยละ 74.20  สภาพแวดล้อมในการท างานและวัฒนธรรมองค์กร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 คิดเป็นร้อยละ 71.18 

ด้านผู้น า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 คิดเป็นร้อยละ 69.30 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47  คิดเป็นร้อยละ 69.40 

ด้านสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34  คิดเป็นร้อยละ 66.80 และการพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.61 คิดเป็นร้อยละ 72.30  สรุป ในภาพรวม ระดับความคิดเห็นความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรกองกลาง ทั้ง 6 ด้าน 
มีผลรวมคือ 3.53 คิดเป็นร้อยละ 70.62 อยู่ในระดับมาก 
 



 

Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2554 : KKU 

 

 

-76- 

 
 

ตัวชี้วดั เป้า 
หมาย 

Level 
(จ านวนประเด็น) 

Trends 
(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 

52 53 54 55 

อง
ค์ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ 

ข้อมูล ผล 
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

2 จ านวนข้อเสนอแนะต่อการ
บริหารงาน 
 

 30 ประเด็น N/A N/A 17 23 
 - - - 

 

      
 

จากผลการศึกษาในครั้งน้ี กองกลางได้น าข้อมูลส่วนหน่ึงประกอบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานของกองกลาง ซ่ึงข้อมูลที่ได้น้ีจะ
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และสร้ างความพึงพอใจและความผาสุกในการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรในองค์กรต่อไป และเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและข้อบกพร่องในการด าเนินงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2554 : KKU 

 

 

-77- 

7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ  
ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 
 (1)  ผลการด าเนินการด้านการปฏิบัติการของระบบงาน รวมทั้งการเตรียมระบบงาน และสถานที่ท างาน
ให้พร้อมเมื่อเกิดภัยพบิัติและภาวะฉุกเฉิน 

 
 

ตัวชี้วดั เป้า 
หมาย 

Level 
(จ ำนวนคร้ัง) 

Trends 
(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 

52 53 54 55 

อง
ค์ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ 

ข้อมูล ผล 
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

1 จ านวนครั้งการรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณต่อคณะ
กรรมการบริหารกองกลาง 

4 ครั้ง 2 3 4 3 
 - - - 
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(2)  ผลการด าเนินการด้านกระบวนการท างานที่ส าคัญ รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา และผลของตัววัดอื่นที่เหมาะสมด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการ ประสิทธิภาพ และนวัตกรรม 

 
 
 

ตัวชี้วดั เป้า 
หมาย 

Level 
(จ ำนวนแหล่งข้อมูล) 

Trends 
(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 

52 53 54 

อง
ค์ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ 

ข้อมูล ผล 
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

1 จ านวนแหล่งอ้างอิงข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารงาน 

8 6 6 7 
 - - - 
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7.6 ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น า  
ก. ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 (1)  ผลลัพธ์ความส าเร็จตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกองกลาง 

 
 
 

ตัวชี้วดั เป้า 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) 

Trends 
(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 

51 52 53 54 

อง
ค์ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ 

ข้อมูล ผล 
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
ราชการ 

85 94 92 95 98 
+ - - - 

 

      
2 ผลการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการ 
4 คะแนน 4.2733 4.0201 4.5601 4.2141 

 - - - 
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ตัวชี้วดั เป้า 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) 

Trends 
(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 

51 52 53 54 

อง
ค์ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ 

ข้อมูล ผล 
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

1 จ านวนช่องทางในการรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน 

≥ 5 
ช่องทาง 

N/A 5 5 6 
 - - - 

 

 
 

           ในปี 2554 มีช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน 5 ช่องทาง ได้แก่ 1) อีเมล  2) สัมมนารับฟังความคิดเห็น 3) ส ารวจ
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 4) มาด้วยตนเอง 5) facebook และ 6) แจ้งผ่านทางโทรศัพท์   
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ส่วนที่ 3 ประเมินตนเอง 
 
หมวด 1 :  การน าองค์การ 

1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัการน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 
1. การมีส่วนในการก าหนด วิสยัทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ร่วมกัน 
2. การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบตัิ และมีการก ากับตดิตามอย่างเป็นระบบ 
3. การด าเนินงานในทุกภารกิจ ด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดส าคญั เช่น กฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
4. มีโครงสร้างองค์กรที่สะท้อนความสัมพันธ์ในแต่ละภารกิจอยา่งชัดเจน 
5. การสื่อสาร สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง ตรงกันในองค์กร 

 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 ผู้น าระดับสูง เป็นแบบอย่างที่ดีในดา้นความมุ่งม่ันด าเนินงานทุกภารกิจ 
2 ผู้น าระดับสูงใช้รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่หลากหลายชอ่งทาง 
3 ความสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้อง ความเอ้ืออาทร ระหว่างผู้น าระดบัสูง กับผู้ปฏิบตัิงาน 

 

ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ความแตกต่าง หลากหลายของบุคลากร ท าให้การสื่อสารเพื่อท าความเขา้ใจร่วมกัน มีข้อจ ากัด 

ต้องปรับกระบวนการสื่อสารให้มปีระสิทธิภาพ และมีอ านาจครอบคลุมมากขึ้น 
 

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 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบใหเ้ห็น มี
สารสนเทศเพยีงผิวเผนิ 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  
 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ ์ 

       

D 

 
ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพยีงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซ่ึงเปน็
อุปสรรคต่อการบรรลขุ้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น 
  

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริม่ต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเปน็อย่างดี 
ถึงแม้การปฏบิัติอาจแตกต่าง 
กันในบางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน  
 
 
 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเปน็อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคญั  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบรูณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 
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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% 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรบัปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีการ 
เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 
ปัญหามาเปน็แนวคิดใน 
การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่ม ี
แนวทางอย่างเปน็ระบบใน 
การประเมนิและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริม่มีการ
เรยีนรู้ในระดับสถาบนัซ่ึง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช ้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   
เป็นเครื่องมือส าคญัในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 
อันเปน็ผลเนื่องมาจากการ 
วิเคราะห์ และการเรียนรูร้ะดับ 
องค์กร  

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม  
เป็นเครื่องมือส าคญัที่ใช้ทั่วท้ัง
องค์กรในการจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อันเป็น
ผลเนื่องมาจากการวเิคราะห์
และแบ่งปัน 
  

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอ่ืน โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมคีวามสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด
อ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ 

 
แนวทางมีบรูณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด
อ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีบรูณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 
1.2  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม      

ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม      
1. การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 
2. การจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมตามกลยุทธ์ที่รับผิดชอบ 
3. ระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยั 
4. การเป็นแบบอยา่งทีด่ีของผู้น าระดับสูงในการประพฤติ ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย 
5. การรับฟัง และห่วงใย ดูแลสังคม 

 
 

ล าดับ
ที ่

จุดแข็ง (Strengths) 

1 มหาวิทยาลัยมีแนวปฏบิัติในการบริหารจดัการทีด่ี เป็นแบบแผนให้หน่วยงานยดึถือปฏิบัตติาม 
2 มหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบภายใน และระบบใหค้ าปรึกษาที่เข้มแข็ง 

    

 

  

      

 

 

 

   
4 
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ล าดับ
ที ่

จุดแข็ง (Strengths) 

3 ผู้ปฏิบตัิงาน มีทัศนคติทีด่ี ต่อการประพฤติ ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของมหาวทิยาลัย 
4 มีความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีกับสังคม และชุมชนรอบขา้ง 

 

ล าดับ
ที่ 

โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

   1 ผู้ปฏิบตัิงานรุ่นใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฏ ระเบยีบ แนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 
ต้องสร้างโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยเร่งด่วน 

 
 
 

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 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบใหเ้ห็น มี
สารสนเทศเพยีงผิวเผนิ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  
 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ ์ 

       

D 

 
ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพยีงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซ่ึงเปน็
อุปสรรคต่อการบรรลขุ้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริม่ต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด 
เพื่อน าไปปฏิบัติเปน็อย่างดี 
ถึงแม้การปฏบิัติอาจแตกต่าง 
กันในบางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเปน็อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคญั  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบรูณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรบัปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีการ 
เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 
ปัญหามาเปน็แนวคิดใน 
การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่ม ี
แนวทางอย่างเปน็ระบบใน 
การประเมนิและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริม่มีการ
เรยีนรู้ในระดับสถาบนัซ่ึง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช ้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 
ระดับสถาบัน  ซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   
เป็นเครื่องมือส าคญัในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 
อันเปน็ผลเนื่องมาจากการ 
วิเคราะห์ และการเรียนรูร้ะดับ 
องค์กร  

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย 
ใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้
ในระดับสถาบนัผ่านนวัตกรรม  
เป็นเครื่องมือส าคญัที่ใช้ทั่วท้ัง
องค์กรในการจัดการ มีหลักฐาน 
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร  
อันเปน็ผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน  
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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% 

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอ่ืน โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมคีวามสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ 

 
แนวทางมีบรูณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ  
 

   
แนวทางมีบรูณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการ 
ของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 
 
หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยทุธ ์

 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์   
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัการจัดท ากลยุทธ์   

1. การวิเคราะห์สิง่แวดล้อมขององค์กร ที่มีผลต่อการตดัสินใจจัดท ากลยุทธ์ 
2. การวิเคราะห์จดุแขง็จดุอ่อนขององค์กร 
3. ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่ใช้ประกอบการจัดท ากลยุทธ์ 
4. ผลการตรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ใช้ประกอบการจัดท ากลยุทธ์ 
5. การตัดสินใจโดยค านึงถึงแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัเป็นเป้าหมายหลัก 

 

ล าดับ
ที ่

จุดแข็ง (Strengths) 

1 ผู้น าระดับสูงมีทักษะในการมองภาพโดยรวมของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั และถ่ายทอดแนวคดิต่อได้ 
2 ผู้ปฏิบตัิงานตระหนักรู้ และใหค้วามส าคญัในการจัดท ากลยุทธ์ 
3 มีแหลง่ข้อมูลสารสนเทศประกอบการจดัท ากลยุทธ์ ทีส่ืบค้นและอ้างอิงได้สะดวก 

 

ล าดับ
ที ่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 
ผู้ปฏิบตัิงานส่วนใหญข่าดทักษะในการใช้เทนโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล จึงเป็นข้อจ ากัดใน
การจัดท ากลยุทธ์ ต้องอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็น 

 

      

 

 

   
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% 

A 

 
ไม่มีแนวทางอย่าง 
เป็นระบบใหเ้หน็  
มีสารสนเทศ 
เพียงผิวเผิน 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มี
แนวทางอย่างเปน็
ระบบที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน 
ของหัวข้อ 
 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้ออย่างสมบูรณ ์ 

       

D 

 
ไม่มีการน า 
แนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ  
หรือมเีพียง 
เล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเพยีงอยู่ในขัน้
เริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน  ซ่ึงเปน็
อุปสรรคต่อการบรรล ุ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อนั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ 
ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้น
เริ่มต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไป 
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
เป็นอย่างดี  ถึงแม้การ
ปฏิบัติอาจแตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไปปฏบิัติ 
เป็นอย่างดี  โดยไม่มคีวาม
แตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

 
มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
อย่างสมบูรณ์  โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่าง
ที่ส าคัญระหว่างส่วนหรือ
หน่วยงาน 

       

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรบัปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากการต้ัง
รับปัญหามาเปน็
แนวคิดในการปรับปรุง
แบบพืน้ ๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่ม ี
แนวทางอย่างเปน็ระบบใน 
การประเมนิและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใชข้้อมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรยีนรู้ในระดับสถาบนั 
ซ่ึงรวมถึงนวัตกรรมเปน็ 
เครื่องมือส าคญัในการ
ด าเนินการ  มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนา 
อันเปน็ผลเนื่องมาจาก 
การวิเคราะหแ์ละการ
เรยีนรู้ระดับองค์กร 
  

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรยีนรู้ในระดับสถาบนัผ่าน
นวัตกรรม  เปน็เครื่องมือ
ส าคัญที่ใช้ทั่วท้ังองค์กรใน
การจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร  
อันเปน็ผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน  

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ  
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน
กับส่วนหรือหน่วยงาน
อ่ืน โดยส่วนใหญ่เกิด
จากการร่วมกันแก้ 
ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมคีวาม
สอดคล้องกับความต้องการ
พื้นฐานของสถาบนั ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และเกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและ 
เกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ 

 
แนวทางมีบรูณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด 
อ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีบรูณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่ระบุไว ้
ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ 
 

       

สรุป
ช่วง

คะแนน 
 

   

4 
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สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 50 % ............ % ............ % 

 
 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสูก่ารปฏิบัติ  
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
1. แผนกลยุทธ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบคุลากรในองค์กร 
2. การสื่อสารท าความเข้าใจในรายละเอียด และความส าคญัของกลยุทธ์ 
3. การสื่อสารให้ผูป้ฏิบตังิานเห็นความส าคัญของตนเอง ในการเป็นส่วนส าคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร 
4. การให้ความส าคัญกับทุกต าแหน่งงาน 
5. การพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อมในการรองรับการเปลีย่นแปลง หรือแนวปฏิบตัิใหม่ๆ 
 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 การมีส่วนร่วมในการจัดท ากลยุทธ์ ท าให้ผู้ปฏบิัตงิานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกลยทุธ์ที่เก่ียวข้อง 
2 ผู้น าระดับสูงมีโอกาสในการพบปะ สร้างความเข้าใจในแนวคดิการถ่ายทอดกลยทุธ์สู่การปฏิบัติ 
3 มีการประชุมกองประจ าทุกเดือน เป็นโอกาสในการ หารือกับหัวหน้างาน เพื่อวางแผนน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 
การเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วของกลยุทธ์มักจะสร้างความสบัสน กังวลใจให้กับผูป้ฏิบตัิงาน ต้องปรับภาษา หรือ
ระดับการสื่อสารให้เป็นรูปธรรม ตรงกับธรรมชาติของกลุ่มผู้ปฏบิัติงาน 

 
 
 

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 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบใหเ้ห็น 
 มีสารสนเทศ 
เพียงผิวเผิน 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 
 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ ์ 
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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 

 
ไม่มีการน า 
แนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ  
หรือมเีพียงเล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพยีงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน  ซ่ึงเปน็
อุปสรรคต่อการบรรลขุ้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ  ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริม่ต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเปน็อย่างดี 
ถึงแม้การปฏบิัติ 
อาจแตกต่างกันในบางส่วน 
หรือบางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเปน็อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคญั  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบรูณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรบัปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่า 
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 
จากการต้ังรับปัญหามาแปน็
แนวคิดในการปรับปรุง 
แบบพืน้ๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่ม ี
แนวทางอย่างเปน็ระบบ 
ในการประเมินและปรบัปรุง 
กระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมี
การเรยีนรู้ในระดับสถาบนั 
ซ่ึงรวมถึงนวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุงประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ
ที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช ้
ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้ใน 
ระดับสถาบัน  ซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   
เป็นเครื่องมือส าคญัในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 
อันเปน็ผลเนื่องมาจากการ 
วิเคราะห์ และการเรียนรูร้ะดับ 
องค์กร  

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่านนวัตกรรม  
เป็นเครื่องมือส าคญัที่ใช้ทั่วท้ัง
องค์กรในการจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร  อันเป็น
ผลเนื่องมาจากการวเิคราะห์
และแบ่งปัน  
 

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่า 
มีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน 
ในระดับสถาบนั  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอ่ืน โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมคีวามสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ 

 
แนวทางมีบรูณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีบรูณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด 
อ่ืน ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 55 % ............ % ............ % 
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หมวด 3 : การมุ่งเน้นผู้รบับรกิาร 
 

3.1 ความผูกพันของผูร้ับบริการ 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัความผูกพันของผู้รับบริการ 
1. ข้อมูลของผู้รับบริการ เช่นความต้องการ ความคาดหวงัที่มีตอ่การบริการขององค์กร 
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพื่อใหผู้้รับบริการรู้สึกเป็นสว่นหน่ึงขององค์กร 
3  แนวคดิการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อครองใจผู้รับบริการ 
4. ทักษะการเป็นผู้บริการมืออาชีพของผู้ปฏิบตัิงาน 
5. การรวบรวมสารสนเทศที่จ าเป็นในการให้บริการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ผู้ปฏิบตัิงานส่วนใหญ่มีความเอ้ืออาทรต่อผู้รับบริการ 
2 ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 สถานที่ท างานมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกส าหรับรับรองผู้รับบริการ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
 

1 
คุณลักษณะของบุคลากรบางส่วนไม่เหมาะสมกับการท างานส่วนหน้า ซ่ึงอาจสร้างความไม่ประทับใจให้กับ
ผู้รับบริการได้ ต้องเพิ่มพูลทักษะด้านการให้บริการ หรือจัดส่วนงานให้เหมาะสมโดยยดึผู้รับบริการเป็น
ส าคัญ 

 
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 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบใหเ้ห็น มี
สารสนเทศเพยีงผิวเผนิ 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มี
แนวทางอย่างเปน็
ระบบที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 
 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนว 
ทางอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ ์ 

       

D 

 
ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมเีพยีง
เล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเพยีงอยู่ในขัน้
เริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซ่ึงเปน็
อุปสรรคต่อการบรรลุ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อนั้น  

 
มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ 
ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้น
เริ่มต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเปน็อย่างดี 
ถึงแม้การปฏบิัติอาจแตกต่าง
กันในบางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 
โดยไม่มีความแตกต่าง 
ของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคญั  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่าง
สมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 
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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% 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิด
ในการปรับปรุง  
มีการปรบัปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่ 
มีการเปลี่ยนแปลง 
จากการต้ังรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ 
ปรับปรุงแบบพืน้ๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่ม ี
แนวทางอย่างเปน็
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริม่มีการ
เรยีนรู้ในระดับสถาบนัซ่ึง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุงประสทิธิภาพ 
และประสิทธิผลของ 
กระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง และมีการ 
เรยีนรู้ในระดับสถาบนัซ่ึง 
รวมถึงนวัตกรรมเปน็ 
เครื่องมือส าคญัในการ 
จัดการ มีหลักฐานชัดเจน 
ของการพัฒนาอันเป็นผล 
เนื่องมาจากการวิเคราะห ์
 และการเรียนรูร้ะดับ 
องค์กร  

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้
ในระดับสถาบนัผ่าน
นวัตกรรม  เปน็เครื่องมือ
ส าคัญที่ใช้ทั่วท้ังองค์กรในการ
จัดการ มีหลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและนวัตกรรม 
ทั่วทั้งองค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห ์
และแบ่งปัน  
 

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความ
สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันในระดับสถาบัน  
แต่ละส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงานอ่ืน   
โดยส่วนใหญเ่กิด 
จากการร่วมกัน 
แก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมคีวาม
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กร  และ
เกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ 

 
แนวทางมีบรูณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด 
อ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีบรูณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ 
 

       

สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 

3.2 เสียงของผู้รับบรกิาร 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัเสียงของผูร้ับบรกิาร 
1. เคร่ืองมือในการส ารวจข้อคดิเห็นของผู้รับบริการ 
2. ช่องทางสื่อสารที่หลากหลายส าหรับให้ผู้รับบริการสะท้อนถึงคุณภาพการใหบ้ริการ 
3. ระบบการตอบรับข้อเสนอแนะ ทีส่ร้างความ่ันใจให้ผู้รับบริการ ว่ามีผู้รับฟงัปญัหาหรือข้อเสนอแนะ 
4. ระบบการแก้ไขปัญหา หรือสนองตอบข้อเสนอแนะโดยพฒันาการให้บริการในทันทีที่ได้รับข้อมูล 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 มีช่องทางหลากหลาย และได้ประชาสัมพันธ์ใหผู้้รับบริการทราบถึงช่องทางแจง้ข้อคดิเห็นดงักล่าว 
2 ผู้ปฏิบตัิงานมีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาการท างานทันทีเมื่อได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
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ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

    1 
ผู้รับบริการหลายส่วนยงัไม่เขา้ใจถงึมาตรฐานการให้บริการและกระบวนงาน จึงท าให้ความหวงัไม่ตรงกับ
การให้บริการจริง ต้องแก้ไขโดยจดัท าคู่มือการรับบริการในแตล่ะกระบวนงานให้ชัดเจน เป็นรูปธรรมที่สดุ 

 
 

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 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบใหเ้ห็น  
มีสารสนเทศ 
เพียงผิวเผิน 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง 
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม 
ของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด 
โดยรวมของหัวข้ออย่าง 
สมบูรณ ์ 
 

       

D 

 
ไม่มีการน าแนวทาง 
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมเีพยีง
เล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพยีงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน  ซ่ึงเปน็
อุปสรรคต่อการบรรลขุ้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ  ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วยงาน 
เพิ่งอยู่ในขั้นเริม่ต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเปน็อย่างดี 
ถึงแม้การปฏบิัติอาจ 
แตกต่างกันในบางส่วน 
หรือบางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเปน็อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคญั  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบรูณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่า 
มีแนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรบัปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีการ 
เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 
ปัญหามาเปน็แนวคิดใน 
การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่ม ี
แนวทางอย่างเปน็ระบบใน 
การประเมนิและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริม่มีการ
เรยีนรู้ในระดับสถาบนัซ่ึง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ  โดยใช ้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   
เป็นเครื่องมือส าคญัในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 
อันเปน็ผลเนื่องมาจากการ 
วิเคราะห์ และการเรียนรูร้ะดับ 
องค์กร  

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่านนวัตกรรม  
เป็นเครื่องมือส าคญัที่ใช้ทั่วท้ัง
องค์กรในการจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อันเป็น
ผลเนื่องมาจากการวเิคราะห์
และแบ่งปัน  
 

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ 
  

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอ่ืน  โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมคีวามสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน  
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ 

 
แนวทางมีบรูณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด
อ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีบรูณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ 
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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% 

สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 
 

หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห ์และการจดัการความรู้ 
 

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ และตวัชี้วัดหลักของกองกลาง พ.ศ. 2553 (รายงานหมวด 7) 
2. ข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณ 
3. ข้อมูลการบริหารจัดการอัตราก าลงั 
4. ข้อมูลสภาพแวดล้อมทีเ่ก่ียวข้อง 
5. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกีย่วข้อง 

 

ล าดับ
ที ่

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศประกอบการวดัและวิเคราะห์ไว้อย่างเป็นระบบใชง้านได้สะดวก 
2. มีการตรวจตดิตามคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพสามารถน าผลมาเป็นข้อมูลด าเนินการได ้
3. มีการประชุมกองเป็นประจ าทุกเดือน ซ่ึงสามารถใช้เป็นเวทีในการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์และปรับปรุงผล

การด าเนินงานได ้
  

ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1. ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผน เช่น งานเร่งด่วน กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 

การเผชิญเหตุ ที่ไม่ไดค้าดการณ์ล่วงหน้า เม่ือวัด วิเคราะห์ตามเกณฑ์แล้วท าใหง้านไม่บรรลุเป้าหมายตาม
แผน  ต้องแก้ไขโดย จัดท าแผนการบริหารความเสีย่งที่จะมีผลกระทบกับแผนงานหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
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% 

A 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบใหเ้ห็น มี
สารสนเทศเพยีงผิวเผนิ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 
 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ ์ 

       

D 

 
ไม่มีการน าแนวทาง 
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมเีพยีง
เล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพยีงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน  ซ่ึงเปน็
อุปสรรคต่อการบรรลขุ้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ  ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริม่ต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเปน็อย่างดี 
ถึงแม้การปฏบิัติอาจ 
แตกต่างกันในบางส่วน 
หรือบางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเปน็อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคญั  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบรูณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรบัปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีการ 
เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 
ปัญหามาเปน็แนวคิดใน 
การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่ม ี
แนวทางอย่างเปน็ระบบ 
ในการประเมินและปรบัปรุง 
กระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริม่มีการ
เรยีนรู้ในระดับสถาบนัซ่ึง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช ้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 
ระดับสถาบัน  ซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   
เป็นเครื่องมือส าคญัในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 
อันเปน็ผลเนื่องมาจากการ 
วิเคราะห์  และการเรียนรูร้ะดับ 
องค์กร  

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่านนวัตกรรม  
เป็นเครื่องมือส าคญัที่ใช้ทั่วท้ัง
องค์กรในการจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อันเป็น
ผลเนื่องมาจากการวเิคราะห์
และแบ่งปัน  
 

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอ่ืน โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมคีวามสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ 

 
แนวทางมีบรูณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามทีร่ะบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีบรูณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % 45 % ............ % ……… % ……………% 
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4.2  การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการจัดการความรู ้
1. ประสิทธิภาพของหน่วยงานบริการกลาง เช่น ศูนยค์อมพิวเตอร์ ส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน 
2. ความสามารถ และทักษะของผู้ปฏบิัตงิานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้และใชท้รัพยากรร่วมกัน 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีประสิทธิภาพสงูทัง้ตวับุคคล ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
2 โครงข่ายระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัมีความทันสมัย 
3 บุคลากรกองกลางมีความสามารถเขียนโปรแกรมประยุกตเ์พื่อใช้ในการท างานไดเ้อง 
4 มีการท างานในลักษณะเครือข่ายที่สามารถแลกเปลีย่นเรียนรู้และใช้ทรัพยากรด้านสารสนเทศร่วมกัน 

 

ล าดับ
ที ่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

 ระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีรูปแบบ (Format) ที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ 
เป็นข้อจ ากัดในการบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน ต้องแก้ไขโดยมหาวิทยาลัยพฒันาหรือจดัหาซอฟท์แวร์
กลางที่เป็น Format เดยีวกันทั้งมหาวิทยาลัยในแต่ละกระบวนงานและให้คณะ/หน่วยงานใช้ร่วมกัน 

 

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 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบใหเ้ห็น มี
สารสนเทศเพยีงผิวเผนิ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มี
แนวทางอย่างเปน็ระบบ
ที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าม ี
แนวทางอย่างเปน็ระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด 
โดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ ์ 

       

D 

 
ไม่มีการน า 
แนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
เพียงอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
ในเกือบทุกส่วนหรือ
หน่วยงาน ซ่ึงเป็น
อุปสรรคต่อการบรรล ุ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อนั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ 
ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้น
เริ่มต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติเปน็อย่างดี ถึงแม้
การปฏิบัติอาจแตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดย
ไม่มีความแตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญ  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติอย่างสมบรูณ์โดยไม่
มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วนหรือ
หน่วยงาน 
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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% 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรบัปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่การ 
เปลี่ยนแปลงจากการ
ต้ังรับปัญหามาเป็น
แนวคิดในการปรับปรุง
แบบพืน้ๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่ม ี
แนวทางอย่างเปน็ระบบ 
ในการประเมินและ 
ปรับปรุงกระบวนการที ่
ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรยีนรู้ในระดับสถาบนัซ่ึง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย 
ใช้ข้อมูลจริง และมีการ 
เรยีนรู้ในระดับสถาบนัซ่ึง 
รวมถึงนวัตกรรมเปน็เครื่อง 
มือส าคัญในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการ 
พัฒนาอันเป็นผลเนื่อง 
มาจากการวิเคราะห์และ 
การเรยีนรูร้ะดับองค์กร  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่านนวัตกรรม  เปน็
เครื่องมือส าคญัที่ใช้ทั่วท้ังองค์กร
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองค์กร อันเป็นผลเนื่องมาจาก
การวิเคราะหแ์ละแบ่งปนั  

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่า 
มีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ  
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน
กับส่วนหรือหน่วยงาน
อ่ืน โดยส่วนใหญ่เกิด
จากการร่วมกันแก้ 
ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมคีวาม
สอดคล้องกับความต้องการ
พื้นฐานของสถาบนั ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และเกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และเกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ 

 
แนวทางมีบรูณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีบรูณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ 
 
 

       
 

สรุปช่วง 
คะแนน 

      

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

 
 

หมวด 5 : การมุ่งเน้นผูป้ฏบิัติงาน(Workforce Focus) 
 

5.1 การผกูใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Engagement) 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัการผูกใจผูป้ฏิบัติงาน 
1. การมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ 
2. การส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้เพื่อพฒันางาน 
3. การได้รับรางวัล ยกย่องชมเชย เม่ือปฏิบตัิชอบ 
4. การมองเห็นความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 
 

       

   

4 
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ล าดับ
ที ่

จุดแข็ง (Strengths) 

1 ผู้น าระดับสูงมีความใกล้ชดิ เป็นกันเองกับผูป้ฏิบตังิานในทุกส่วนงาน 
2 บุคลากรกองกลางมีความผูกพันระหว่างกันเหมือนพี่น้อง มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
3 มีระบบการประเมินผลการปฏิบตังิานที่โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละผลการประเมินน าไปสู่สิทธิประโยชน์ 
4 มหาวิทยาลัยจดัหลักสูตรการพฒันาผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานทุกระดับ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ประเภทของบุคลากรที่หลากหลายอยู่รวมกัน และได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดบรรยากาศ
ไม่พึงประสงค์ในองค์กร ต้องแก้โดยพยายามพัฒนาให้บุคลากรมีความก้าวหน้าขึ้นสู่ต าแหน่งที่มีสิทธิ
ประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน หรือหาระบบค่าตอบแทนอ่ืนๆ ชดเชย หรือพยายามสร้างความเข้าใจ 

 

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 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบใหเ้ห็น  
มีสารสนเทศ 
เพียงผิวเผิน 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 
 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง 
อย่างเป็นระบบและม ี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ ์ 
 

       

D 

 
ไม่มีการน าแนวทาง 
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมเีพยีง
เล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพยีงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซ่ึงเปน็
อุปสรรคต่อการบรรลขุ้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ  ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริม่ต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเปน็อย่างดี 
ถึงแม้การปฏบิัติอาจ 
แตกต่างกันในบางส่วน 
หรือบางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเปน็อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคญั  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบรูณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรบัปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่ม ี
การเปลีย่นแปลงจากการต้ัง
รับปัญหามาเปน็แนวคิดใน 
การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่ม ี
แนวทางอย่างเปน็ระบบใน 
การประเมนิและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง  และเริม่มีการ
เรยีนรู้ในระดับสถาบนัซ่ึง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช ้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   
เป็นเครื่องมือส าคญัในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 
อันเปน็ผลเนื่องมาจากการ 
วิเคราะห์ และการเรียนรูร้ะดับ 
องค์กร  

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่านนวัตกรรม  
เป็นเครื่องมือส าคญัที่ใช้ทั่วท้ัง
องค์กรในการจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อันเป็น
ผลเนื่องมาจากการวเิคราะห์
และแบ่งปัน   
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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% 

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอ่ืน โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมคีวามสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน  
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ 

 
แนวทางมีบรูณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด
อ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีบรูณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 
5.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environment) 

ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ท่ีสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.  ระบบการรักษาความปลอดภัยในส านักงาน 
2.  สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
3.  กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย 
 

ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
3 มีระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั้งตัวอาคาร และทั้งพื้นที่มหาวิทยาลัย  
4 มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น 
5 มีกิจกรรมแอโรบิค และโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 

 

ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
    1. การจัดแบ่งพื้นที่หน่วยงานในอาคารสิริคุณากรไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และไม่เอ้ือต่อการให้บริการ ต้องแก้ไข

โดย ท าข้อเสนอกรณีปัญหาเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารในการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน 
 

      

 

 

   
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% 

A 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบใหเ้ห็น 
มีสารสนเทศ 
เพียงผิวเผิน 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง 
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ  
 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ ์ 

       

D 

 
ไม่มีการน าแนวทาง 
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมเีพยีง
เล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เริ่มต้นในเกือบทุกส่วนหรือ
หน่วยงาน  ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อนั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ  ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริม่ต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเปน็อย่างดี 
ถึงแม้การปฏบิัติอาจ 
แตกต่างกันในบางส่วน 
หรือบางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเปน็อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคญั  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบรูณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่า 
มีแนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรบัปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีการ 
เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 
ปัญหามาเปน็แนวคิดใน 
การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่ม ี
แนวทางอย่างเปน็ระบบใน 
การประเมนิและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริม่มีการ
เรยีนรู้ในระดับสถาบนัซ่ึง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช ้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   
เป็นเครื่องมือส าคญัในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 
อันเปน็ผลเนื่องมาจากการ 
วิเคราะห์ และการเรียนรูร้ะดับ 
องค์กร  

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่านนวัตกรรม  
เป็นเครื่องมือส าคญัที่ใช้ทั่วท้ัง
องค์กรในการจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อันเป็น
ผลเนื่องมาจากการวเิคราะห์
และแบ่งปัน  
 

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอ่ืน โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมคีวามสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและ 
เกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ 

 
แนวทางมีบรูณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด
อ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีบรูณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 50 % ............ % ............ % 
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หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ(Process Management) 
 
6.1  การออกแบบระบบงาน   
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัการออกแบบระบบงาน   
1.  ผลการประเมินจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
2.  ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
3.  ผลการประเมินความพงึพอใจ และความผาสุกของบุคลากร 
4.   กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกีย่วข้อง 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 บุคลากรมีทัศนคติทีด่ตี่อการร่วมคิด ร่วมออกแบบ ระบบการท างาน 
2. มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ และเชื่อถือได ้ส าหรับประกอบการออกแบบระบบงาน 
3. มหาวิทยาลัยมีผู้เชีย่งชาญในการออกแบบระบบงาน ที่สามารถให้ค าปรึกษาได ้

    4.  หน่วยงานระดับกองมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนกระบวนงานสนับสนุนระหว่างกัน 
 

ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
 สมรรถนะของบุคลากรยงัไม่สอดคล้องกับบางกระบวนงาน ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดส าคัญในการขบัเคลื่อนงาน

ตามท่ีได้ออกแบบระบบไว้ ต้องแก้ไขโดยพฒันาทักษะบคุลากร หรือทบทวนรูปแบบกระบวนงานใหม ่
 
 
 
 

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 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบใหเ้ห็น มี
สารสนเทศเพยีงผิวเผนิ 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  
 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ ์ 

       

D 

 
ไม่มีการน าแนวทาง 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพยีงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซ่ึงเปน็
อุปสรรคต่อการบรรลขุ้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น 
  

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริม่ต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเปน็อย่างดี 
ถึงแม้การปฏบิัติอาจแตกต่างกัน
ในบางส่วนหรือบางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเปน็อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคญั  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบรูณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 
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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% 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่า 
มีแนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรบัปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีการ 
เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 
ปัญหามาเปน็แนวคิดใน 
การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่ม ี
แนวทางอย่างเปน็ระบบใน 
การประเมนิและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริม่มีการ
เรยีนรู้ในระดับสถาบนัซ่ึง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช ้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   
เป็นเครื่องมือส าคญัในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 
อันเปน็ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์  
และการเรียนรูร้ะดับองค์กร  

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่านนวัตกรรม  
เป็นเครื่องมือส าคญัที่ใช้ทั่วท้ัง
องค์กรในการจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อันเป็น
ผลเนื่องมาจากการวเิคราะห์
และแบ่งปัน  

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอ่ืน โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมคีวามสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ 

 
แนวทางมีบรูณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด
อ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีบรูณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 
 

6.2 กระบวนการท างาน 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบักระบวนการท างาน 
1. การจัดท าเอกสารมอบหมายงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผูป้ฏิบตัิงาน 
2. การมอบหมายงานเป็นรายบุคคลโดยก าหนดมาตรฐานงานทีช่ัดเจน วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ฟังเสยีงผู้รับบริการ ประกอบการออกแบบกระบวนการท างาน 
 

ล าดับ
ที ่

จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อถือได้ส าหรบัประกอบการตดัสนิใจ 
2 มีการส ารวจ และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการออกแบบกระบวนงาน 
3 เป็นการท างานแบบมสี่วนร่วม ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายจึงมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกระบวนงานร่วมกัน 

 

    

 

  

    

 

 
 

 

 

   
4

4 
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ล าดับ
ที ่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

 
1 

ยังขาดการร่วมออกแบบกระบวนงานระหว่างกอง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการกระบวนงาน
ร่วมกัน เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถลดทอนบางกระบวนงานที่ซ้อนทับกันได้  
ต้องผลักดันในระดับส านักงานอธิการบด ีเพื่อให้เกิดภาพความร่วมมือน้ีขึ้น 

 

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  
ไม่มีแนวทางอย่าง 
เป็นระบบใหเ้หน็  
มีสารสนเทศ 
เพียงผิวเผิน 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
 

 
แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ ์ 

       

D 

 
ไม่มีการน าแนวทาง 
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมเีพยีง
เล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพยีงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซ่ึงเปน็
อุปสรรคต่อการบรรลขุ้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริม่ต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเปน็อย่างดี 
ถึงแม้การปฏบิัติอาจ 
แตกต่างกันในบางส่วนลหรือ
บางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเปน็อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคญั  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบรูณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรบัปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีการ 
เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 
ปัญหา  มาเปน็แนวคิดใน 
การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริม่มีแนงทาง 
อย่างเป็นระบบในการ
ประเมินและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริม่มีการ
เรยีนรู้ในระดับสถาบนัซ่ึง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคญั  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช ้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม   
เป็นเครื่องมือส าคญัในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 
อันเปน็ผลเนื่องมาจากการ 
วิเคราะห์และการเรียนรูร้ะดับ 
องค์กร  

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่านนวัตกรรม  
เป็นเครื่องมือส าคญัที่ใช้ทั่วท้ัง
องค์กรในการจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อันเป็น
ผลเนื่องมาจากการวเิคราะห์
และแบ่งปัน  
 

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอ่ืน โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมคีวามสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอ่ืน ๆ 

 
แนวทางมีบรูณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ  
 

 
แนวทางมีบรูณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอ่ืน ๆ 
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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% 

สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 
 

หมวด 7 : ผลลพัธ ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้/สร้างคุณค่าของผู้รับบรกิาร 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัผลลัพธ์ด้านการเรียนรู ้
ความเห็นจากผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการ 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้บริการ 
2 มีฐานข้อมูลทีต่อบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการสื่อสาร และการให้บริการ ต้องแก้ไขโดยหาโอกาสพฒันาทักษะให้
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 ไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธ์ท่ี
ไม่ดีในเรื่องทีร่ายงานไว ้

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันเพยีง
บางเรื่อง และเริม่มีระดับผล
การด าเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ส าคัญต่อสถาบัน ตามทีร่ะบุ

ไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่

มีความส าคัญต่อสถาบนั ตามที่

ระบุไว้ในข้อก าหนด 

ของหัวข้อ 

Le มีการรายงานผลการด าเนนิการที่

ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มคีวามส าคัญต่อ

ข้อก าหนดของหัวข้อเปน็ 

ส่วนใหญ ่

มีการรายงานผลการด าเนินการที่

ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อ

ข้อก าหนดของหัวข้อเปน็ 

ส่วนใหญ ่

       

T 
 

ไม่มีการรายงานข้อมูล
ที่แสดงแนวโนม้ หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ

ข้อมูลบางเรื่อง  บางเรื่อง

แสดงแนวโนม้ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูล
ส่วนใหญ่ทีแ่สดงนั้นมี
แนวโนม้ที่ดี  

แสดงถึงแนวโนม้ที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ท่ีมี
ความส าคญัต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง

ต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุพนัธ

กิจของสถาบันไว้ได้เป็น 
     ส่วนใหญ ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลพุันธกิจของ
สถาบัน 

   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% 

  
    

 

C ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ 

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ 

ผลการด าเนนิการในปัจจุบัน

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ตัวเปรียบเทยีบ และ/หรือ

ระดับเทยีบเคียง 

มีการเปรียบเทยีบแนวโนม้และ 

ระดับผลการด าเนินการในปัจจุบัน 

เป็นจ านวนมากหรือส่วนมากกับ 

ตัวเปรียบเทยีบ และ/หรือระดับ 

เทียบเคยีงรวมทั้งแสดงถึงความ 

เป็นผูน้ าในเรื่องต่าง ๆ และม ี

 ผลการด าเนนิการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเปน็ผูน้ าในวง

การศึกษาและเป็นระดับ

เทียบเคยีงให้สถาบนัอ่ืนใน

หลายเรื่อง 

       

I ไม่มีการรายงานผลลพัธ์

ในเรื่องที่มีความส าคัญ

ต่อการบรรลพุันธกิจ

ของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธเ์พยีง
บางเรื่องที่มคีวามส าคญัต่อ
การบรรลุพนัธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความส าคญัต่อ
การบรรลุพนัธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ

ด าเนินการของสถาบันใน

ข้อก าหนดที่ส าคัญเปน็ส่วน

ใหญ่  เก่ียวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ตลาด และ

กระบวนการ 

มีการรายงานผลการด าเนินการ

ของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคญั

เป็นส่วนใหญ่  เก่ียวกับผู้เรียน ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน 

การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ

คาดการณ์ผลการด าเนนิงานใน

อนาคตในบางเรื่องด้วย 

มีการรายงานผลการด าเนินการ

ของสถาบันในข้อก าหนดที่

ส าคัญทั้งหมด  ทีเ่ก่ียวกับ

ผู้เรยีน ผูม้ี ส่วนได้ส่วนเสยี 

ตลาด กระบวนการ และแผน 

ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ

คาดการณ์ผลการด าเนนิงานใน

อนาคต 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผูร้ับบริการ 

ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลกูค้า 
1.  กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ 
2.  การติดตาม ทบทวน และปรับปรุงการใหบ้ริการ 
 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ผู้ปฏิบตัิงานมีทัศนคติที่ดตี่อการให้บริการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นส าคญั 
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ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ในบางกระบวนงาน ยงัมีข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการไม่เพียงพอ ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการพัฒนา

กระบวนการให้บริการ  ต้องพฒันาโดยเร่งจดัท าข้อมูลที่จ าเป็นของผู้รับบริการ เช่น ความคาดหวัง ความ
ต้องการที่เป็นลักษณะพิเศษของผู้รับบริการ 

 
 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 ไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธ์ท่ี
ไม่ดีในเรื่องทีร่ายงานไว ้

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันเพยีง
บางเรื่อง และเริม่มีระดับผล
การด าเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ส าคัญต่อสถาบัน ตามทีร่ะบุ

ไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่

มีความส าคัญต่อสถาบนั ตามที่

ระบุไว้ในข้อก าหนด 

ของหัวข้อ 

Le มีการรายงานผลการด าเนนิการที่

ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มคีวามส าคัญต่อ

ข้อก าหนดของหัวข้อเปน็ 

ส่วนใหญ ่

มีการรายงานผลการด าเนินการที่

ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อ

ข้อก าหนดของหัวข้อเปน็ 

ส่วนใหญ ่

       

T 
 

ไม่มีการรายงานข้อมูล
ที่แสดงแนวโนม้ หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ

ข้อมูลบางเรื่อง  บางเรื่อง

แสดงแนวโนม้ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูล
ส่วนใหญ่ทีแ่สดงนั้นมี
แนวโนม้ที่ดี  

แสดงถึงแนวโนม้ที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ท่ีมี
ความส าคญัต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง

ต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุพนัธ

กิจของสถาบันไว้ได้เป็น 
     ส่วนใหญ ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลพุันธกิจของ
สถาบัน 

  
    

 

C ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ 

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ 

ผลการด าเนนิการในปัจจุบัน

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ตัวเปรียบเทยีบ และ/หรือ

ระดับเทยีบเคียง 

มีการเปรียบเทยีบแนวโนม้และ 

ระดับผลการด าเนินการในปัจจุบัน 

เป็นจ านวนมากหรือส่วนมากกับ 

ตัวเปรียบเทยีบ และ/หรือระดับ 

เทียบเคยีงรวมทั้งแสดงถึงความ 

เป็นผูน้ าในเรื่องต่าง ๆ และม ี

 ผลการด าเนนิการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเปน็ผูน้ าในวง

การศึกษาและเป็นระดับ

เทียบเคยีงให้สถาบนัอ่ืนใน

หลายเรื่อง 

       

I ไม่มีการรายงานผลลพัธ์

ในเรื่องที่มีความส าคัญ

ต่อการบรรลพุันธกิจ

ของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธเ์พยีง
บางเรื่องที่มคีวามส าคญัต่อ
การบรรลุพนัธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความส าคญัต่อ
การบรรลุพนัธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ

ด าเนินการของสถาบันใน

ข้อก าหนดที่ส าคัญเปน็ส่วน

ใหญ่  เก่ียวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ตลาด และ

กระบวนการ 

มีการรายงานผลการด าเนินการ

ของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคญั

เป็นส่วนใหญ่  เก่ียวกับผู้เรียน ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน 

การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ

คาดการณ์ผลการด าเนนิงานใน

อนาคตในบางเรื่องด้วย 

มีการรายงานผลการด าเนินการ

ของสถาบันในข้อก าหนดที่

ส าคัญทั้งหมด  ทีเ่ก่ียวกับ

ผู้เรยีน ผูม้ี ส่วนได้ส่วนเสยี 

ตลาด กระบวนการ และแผน 

ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ

คาดการณ์ผลการด าเนนิงานใน

อนาคต 
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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
ช่วง

คะแนน 

      

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

 
7.3  ผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัผลลัพธก์ารด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
1. แผนขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
2. การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน 
3. การด าเนินงานภายใต้กฏ ระเบียบโดยเคร่งครัด 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ ตามตัวชี้วดัทีช่ัดเจน 
2 มีระบบการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าบงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 

 
 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 ไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธ์ท่ี
ไม่ดีในเรื่องทีร่ายงานไว ้

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันเพยีง
บางเรื่อง และเริม่มีระดับผล
การด าเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ส าคัญต่อสถาบัน ตามทีร่ะบุ

ไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่

มีความส าคัญต่อสถาบนั ตามที่

ระบุไว้ในข้อก าหนด 

ของหัวข้อ 

Le มีการรายงานผลการด าเนนิการที่

ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มคีวามส าคัญต่อ

ข้อก าหนดของหัวข้อเปน็ 

ส่วนใหญ ่

มีการรายงานผลการด าเนินการที่

ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อ

ข้อก าหนดของหัวข้อเปน็ 

ส่วนใหญ ่

       

T 
 

ไม่มีการรายงานข้อมูล
ที่แสดงแนวโนม้ หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ

ข้อมูลบางเรื่อง  บางเรื่อง

แสดงแนวโนม้ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูล
ส่วนใหญ่ทีแ่สดงนั้นมี
แนวโนม้ที่ดี  

แสดงถึงแนวโนม้ที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ท่ีมี
ความส าคญัต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง

ต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุพนัธ

กิจของสถาบันไว้ได้เป็น 
     ส่วนใหญ ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลพุันธกิจของ
สถาบัน 

  
    

 

C ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ 

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ 

ผลการด าเนนิการในปัจจุบัน

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ตัวเปรียบเทยีบ และ/หรือ

ระดับเทยีบเคียง 

มีการเปรียบเทยีบแนวโนม้และ 

ระดับผลการด าเนินการในปัจจุบัน 

เป็นจ านวนมากหรือส่วนมากกับ 

ตัวเปรียบเทยีบ และ/หรือระดับ 

แสดงถึงความเปน็ผูน้ าในวง

การศึกษาและเป็นระดับ

เทียบเคยีงให้สถาบนัอ่ืนใน

หลายเรื่อง 

   
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% 

เทียบเคยีงรวมทั้งแสดงถึงความ 

เป็นผูน้ าในเรื่องต่าง ๆ และม ี

 ผลการด าเนนิการที่ดีมาก 

       

I ไม่มีการรายงานผลลพัธ์

ในเรื่องที่มีความส าคัญ

ต่อการบรรลพุันธกิจ

ของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธเ์พยีง
บางเรื่องที่มคีวามส าคญัต่อ
การบรรลุพนัธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความส าคญัต่อ
การบรรลุพนัธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ

ด าเนินการของสถาบันใน

ข้อก าหนดที่ส าคัญเปน็ส่วน

ใหญ่  เก่ียวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ตลาด และ

กระบวนการ 

มีการรายงานผลการด าเนินการ

ของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคญั

เป็นส่วนใหญ่  เก่ียวกับผู้เรียน ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน 

การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ

คาดการณ์ผลการด าเนนิงานใน

อนาคตในบางเรื่องด้วย 

มีการรายงานผลการด าเนินการ

ของสถาบันในข้อก าหนดที่

ส าคัญทั้งหมด  ทีเ่ก่ียวกับ

ผู้เรยีน ผูม้ี ส่วนได้ส่วนเสยี 

ตลาด กระบวนการ และแผน 

ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ

คาดการณ์ผลการด าเนนิงานใน

อนาคต 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 

 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผูป้ฏิบัติงาน 

ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
1. การมอบหมายงานที่ตรงกับความสนใจ และความสามารถ 
2. การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏบิัตงิาน 
3. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
4. การประเมินความผาสุกของบุคลากร 

 
ล าดับ

ที ่
จุดแข็ง (Strengths) 

1 บุคลากรมีทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน  
2 บุคลากรมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค ์
3 บุคลากรมีความรัก และรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร 
4 บุคลากรมีความเชื่อม่ัน กลา้แสดงความคิดเห็น 

 

    

 

  

      

 

 

 

   
4 
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ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 บุคลากรสายลูกจ้างชั่วคราว มีระดับขวญัก าลงัใจต่ า ต้องแก้ไขโดยสง่เสริมให้พัฒนาสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

หรือชดเชยด้วยสวสัดิการด้านอ่ืน 

 
 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 ไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธ์ท่ี
ไม่ดีในเรื่องทีร่ายงานไว ้

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันเพยีง
บางเรื่อง และเริม่มีระดับผล
การด าเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ส าคัญต่อสถาบัน ตามทีร่ะบุ

ไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่

มีความส าคัญต่อสถาบนั ตามที่

ระบุไว้ในข้อก าหนด 

ของหัวข้อ 

Le มีการรายงานผลการด าเนนิการที่

ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มคีวามส าคัญต่อ

ข้อก าหนดของหัวข้อเปน็ 

ส่วนใหญ ่

มีการรายงานผลการด าเนินการที่

ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อ

ข้อก าหนดของหัวข้อเปน็ 

ส่วนใหญ ่

       

T 
 

ไม่มีการรายงานข้อมูล
ที่แสดงแนวโนม้ หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ

ข้อมูลบางเรื่อง  บางเรื่อง

แสดงแนวโนม้ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูล
ส่วนใหญ่ทีแ่สดงนั้นมี
แนวโนม้ที่ดี  

แสดงถึงแนวโนม้ที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ท่ีมี
ความส าคญัต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง

ต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุพนัธ

กิจของสถาบันไว้ได้เป็น 
     ส่วนใหญ ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลพุันธกิจของ
สถาบัน 

  
    

 

C ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ 

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ 

ผลการด าเนนิการในปัจจุบัน

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ตัวเปรียบเทยีบ และ/หรือ

ระดับเทยีบเคียง 

มีการเปรียบเทยีบแนวโนม้และ 

ระดับผลการด าเนินการในปัจจุบัน 

เป็นจ านวนมากหรือส่วนมากกับ 

ตัวเปรียบเทยีบ และ/หรือระดับ 

เทียบเคยีงรวมทั้งแสดงถึงความ 

เป็นผูน้ าในเรื่องต่าง ๆ และม ี

 ผลการด าเนนิการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเปน็ผูน้ าในวง

การศึกษาและเป็นระดับ

เทียบเคยีงให้สถาบนัอ่ืนใน

หลายเรื่อง 

       

I ไม่มีการรายงานผลลพัธ์

ในเรื่องที่มีความส าคัญ

ต่อการบรรลพุันธกิจ

ของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธเ์พยีง
บางเรื่องที่มคีวามส าคญัต่อ
การบรรลุพนัธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความส าคญัต่อ
การบรรลุพนัธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ

ด าเนินการของสถาบันใน

ข้อก าหนดที่ส าคัญเปน็ส่วน

ใหญ่  เก่ียวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ตลาด และ

กระบวนการ 

มีการรายงานผลการด าเนินการ

ของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคญั

เป็นส่วนใหญ่  เก่ียวกับผู้เรียน ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน 

การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ

คาดการณ์ผลการด าเนนิงานใน

อนาคตในบางเรื่องด้วย 

มีการรายงานผลการด าเนินการ

ของสถาบันในข้อก าหนดที่

ส าคัญทั้งหมด  ทีเ่ก่ียวกับ

ผู้เรยีน ผูม้ี ส่วนได้ส่วนเสยี 

ตลาด กระบวนการ และแผน 

ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ

คาดการณ์ผลการด าเนนิงานใน

อนาคต 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

    

 

  

    

 

  

    

 

  

      

 

 

 

 

 

   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% 
สรุป

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

 
 
 
 

7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 
1. ออกแบบกระบวนงานให้สอดคล้องกับวสิัยทศัน์และพันธกิจ 
2. ระบบการปรับปรุงการปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ 
3. ระบบธรรมาภิบาลในกระบวนการท างาน 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 กองกลางมีแผนกลยุทธ์ท่ีสนองตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั และมีเกณฑ์การวัด และประเมินผล
ที่ชัดเจน 

 
 

 
 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 ไม่มีการรายงาน
ผลการด าเนนิการ
ของสถาบัน และ/ 
หรือมีผลลพัธ์ท่ีไม่
ดีในเรื่องที่
รายงานไว ้

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันเพยีง
บางเรื่อง และเริม่มีระดับผล
การด าเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ส าคัญต่อสถาบัน ตามทีร่ะบุ

ไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่

มีความส าคัญต่อสถาบนั ตามที่

ระบุไว้ในข้อก าหนด 

ของหัวข้อ 

Le มีการรายงานผลการด าเนนิการที่

ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มคีวามส าคัญต่อ

ข้อก าหนดของหัวข้อเปน็ 

ส่วนใหญ ่

มีการรายงานผลการด าเนินการที่

ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อ

ข้อก าหนดของหัวข้อเปน็ 

ส่วนใหญ ่

       

T 
 

ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโนม้ หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโนม้ในทาง
ลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ

ข้อมูลบางเรื่อง  บางเรื่อง

แสดงแนวโนม้ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูล
ส่วนใหญ่ทีแ่สดงนั้นมี
แนวโนม้ที่ดี  

แสดงถึงแนวโนม้ที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ท่ีมี
ความส าคญัต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง

ต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุพนัธ

กิจของสถาบันไว้ได้เป็น 

ส่วนใหญ ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลพุันธกิจของ
สถาบัน 
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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% 

C ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ 

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ 

ผลการด าเนนิการในปัจจุบัน

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ตัวเปรียบเทยีบ และ/หรือ

ระดับเทยีบเคียง 

มีการเปรียบเทยีบแนวโนม้และ 

ระดับผลการด าเนินการในปัจจุบัน 

เป็นจ านวนมากหรือส่วนมากกับ 

ตัวเปรียบเทยีบ และ/หรือระดับ 

เทียบเคยีงรวมทั้งแสดงถึงความ 

เป็นผูน้ าในเรื่องต่าง ๆ และม ี

 ผลการด าเนนิการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเปน็ผูน้ าในวง

การศึกษาและเป็นระดับ

เทียบเคยีงให้สถาบนัอ่ืนใน

หลายเรื่อง 

       

I ไม่มีการรายงาน

ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี

ความส าคญัต่อ

การบรรลุพนัธกิจ

ของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธเ์พยีง
บางเรื่องที่มคีวามส าคญัต่อ
การบรรลุพนัธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความส าคญัต่อ
การบรรลุพนัธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ

ด าเนินการของสถาบันใน

ข้อก าหนดที่ส าคัญเปน็ส่วน

ใหญ่  เก่ียวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ตลาด และ

กระบวนการ 

มีการรายงานผลการด าเนินการ

ของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคญั

เป็นส่วนใหญ่  เก่ียวกับผู้เรียน ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน 

การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ

คาดการณ์ผลการด าเนนิงานใน

อนาคตในบางเรื่องด้วย 

มีการรายงานผลการด าเนินการ

ของสถาบันในข้อก าหนดที่

ส าคัญทั้งหมด  ทีเ่ก่ียวกับ

ผู้เรยีน ผูม้ี ส่วนได้ส่วนเสยี 

ตลาด กระบวนการ และแผน 

ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ

คาดการณ์ผลการด าเนนิงานใน

อนาคต 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

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

7.6 ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น า 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กบัผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น า 
1. การมองภาพองค์รวมของมหาวิทยาลยั ของผู้น า 
2. การเป็นแบบอยา่งทีด่ีในการครองคน ครองคน และครองงาน 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ผู้น ามีความมุ่งม่ันในการปฏิบตัิงาน แสวงหาแนวทางเพื่อพฒันาองค์กรอยู่เสมอ 
2 ผู้น ามีเครือข่ายความร่วมมือหลากหลายระดบัที่เอ้ือต่อการพฒันองค์กร 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ผู้น ายังต้องการการเพิ่มพูนทักษะในการบริหารจดัการดา้นการเงนิ การคลงั และการวางแผนงบประมาณ 
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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 ไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธ์ท่ี
ไม่ดีในเรื่องทีร่ายงานไว ้

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของ
สถาบันเพียงบางเรื่อง 
และเริ่มมรีะดับผล
การด าเนินการที่ดีใน
บางเรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผล
การด าเนินการที่ดีในบาง
เรื่องที่ส าคญัต่อสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนด
ของหัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่มี
ความส าคญัต่อสถาบัน ตามทีร่ะบุ
ไว้ในข้อก าหนด 
ของหัวข้อ 

Le มีการรายงานผลการ
ด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่
มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของ
หัวข้อเปน็ 
ส่วนใหญ ่

มีการรายงานผลการด าเนินการ
ที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคญั
ต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ ่

       

T 
 

ไม่มีการรายงานข้อมูลที่
แสดงแนวโนม้ หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้ม
ของข้อมูลบางเรื่อง  
บางเรื่องแสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูล
ส่วนใหญ่ทีแ่สดงนั้นมี
แนวโนม้ที่ดี  

แสดงถึงแนวโนม้ที่ดีอย่างชัดเจน
ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีความส าคัญต่อ
การบรรลุพนัธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบันไว้ได้เปน็ 
ส่วนใหญ ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้
ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่อง
ส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลพุันธ
กิจของสถาบัน 

       

C ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ 

แทบไม่มี หรือไม่มี
การรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบ 

ผลการด าเนนิการในปัจจุบันใน
บางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัว
เปรยีบเทยีบ และ/หรือระดับ
เทียบเคยีง 

มีการเปรียบเทยีบแนวโนม้
และระดับผลการ
ด าเนินการในปัจจุบัน 

เป็นจ านวนมากหรือส่วนมาก
กับตัวเปรยีบเทยีบ 
และ/หรือระดับ 

เทียบเคยีงรวมทั้งแสดงถึง
ความเป็นผูน้ าในเรื่อง
ต่าง ๆ และม ี

 ผลการด าเนนิการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเปน็ผูน้ าในวง
การศึกษาและเป็นระดับ
เทียบเคยีงให้สถาบนัอ่ืนใน
หลายเรื่อง 

       

I ไม่มีการรายงานผลลพัธ์
ในเรื่องที่มีความส าคัญ
ต่อการบรรลพุันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์
เพียงบางเรื่องที่มี
ความส าคญัต่อการ
บรรลพุันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความส าคญั
ต่อการบรรลพุันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลการด าเนินการ
ของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคญั
เป็นส่วนใหญ่  เก่ียวกับผู้เรียน ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และ
กระบวนการ 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญเปน็ส่วน
ใหญ่  เก่ียวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน 
การและแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคตในบาง
เรื่องด้วย 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด  ที่
เก่ียวกับผูเ้รยีน ผูม้ี ส่วนได้
ส่วนเสยี ตลาด กระบวนการ 
และแผน 
ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวม
การคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

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

หัวข้อ คะแนนประเมินตนเอง(%) 
หมวด 1  

1.1 50 
1.2 50 

หมวด 2  
2.1 50 
2.2 55 

หมวด 3  
3.1 45 
3.2 50 

หมวด 4  
4.1 45 
4.2 50 

หมวด 5  
5.1 50 
5.2 50 

หมวด 6  
6.1 50 
6.2 50 

หมวด 7  
7.1 50 

7.2 50 

7.3 50 
7.4 55 
7.5 50 
7.6 50 

คะแนนรวม 900 
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