ส่วนที่ 1
โครงร่างองค์การของกองกลาง
Organization Profile (OP)
1. ลักษณะองค์การของกองกลาง
กองกลาง เป็ น หน่ ว ยงานที่ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น พร้อ มกั บ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ในปี พ.ศ. 2517
สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุมถึง ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านการ
วางแผนพัฒนา ด้านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบ่งส่วนราชการของ
สานักงานอธิการบดีออก เป็น 5 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการการศึกษา กองห้องสมุด และศูนย์เลี้ยง
สัตว์
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด้าน รวมถึงการปรับ
โครงสร้า งองค์ก าร เพื่ อ ให้สอดคล้องและเพิ่ ม ประสิทธิภ าพให้สามารถสนับสนุนการ บริ หารจัดการในภารกิจต่า ง ๆ
กองกลางเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหาร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยในปี 2555
กองกลางมีหน่วยงานในสังกัด จานวน 8 งาน ประกอบด้วย

1. งานสารบรรณ
2. งานประชาสัมพันธ์
3. งานสภาอาจารย์
4. งานเลขานุการผู้บริหาร
5. งานรักษาความปลอดภัย
6. งานประสานงานมหาวิทยาลัย
7. งานบริหารทั่วไป
8. งานบริหารทรัพยากรกายภาพ
ก. สภาพแวดล้อมของกองกลาง
ก (1) ผลผลิต บริการ และวิธีให้บริการ
กองกลางเป็นส่วนงานที่มีหน้าที่หลักในการประสานงานในระดับหน่วยงานสนับสนุน ให้เกิดความคล่องตัวของ
การบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางกฏ ระเบียบ หรือตัวบททางราชการ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร อานวยความสะดวกแก่สายงานบริหารในสานักงานอธิการบดี อานวยการความ
ปลอดภัยภายในองค์กร รวมถึงเผยแพร่ผลงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ควบคู่ไปด้วย โดยมีกลุ่ม
ผู้รับบริการ รูปแบบ/วิธีการให้บริการ ทั้งนี้เป็นการจัดบริการตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ดังนี้
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ลักษณะบริการที่จัด ผู้รับบริการ และวิธีการจัดการ
พันธกิจ
ผลผลิต/บริการ
1.บริหารจัดการระบบรับ - บริการระบบรับส่ง
ส่ง เอกสาร บริหาร
หนังสือกลาง
จัดการหนังสือราชการ - บริการระบบบริหาร
และผลิตเอกสารราชการ จัดการเอกสารกลาง
- บริการศูนย์ผลิตเอกสาร

2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ - บริการเผยแพร่ ข่าวสาร
ผลงาน สร้างเสริม
ผลงาน
ภาพลักษณ์องค์กร และ - สื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมกิจการสังคม
- กิจกรรมสร้างเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร
- กิจกรรมส่งเสริมกิจการ
สังคม

3. สนับสนุนการดาเนิน
กิจการ และการจัดการ
ประชุมของสภา
คณาจารย์ และสภา
ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง และ
สนับสนุนกิจการ
และการจัดการประชุม
ของที่ประชุมประธาน
สภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปอมท.)

- สนับสนุนการดาเนิน
กิจการ และการจัดการ
ประชุมสภาคณาจารย์
- สนับสนุนการดาเนิน
กิจการ และ การจัดการ
ประชุมสภาข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง
- สนับสนุนการดาเนิน
กิจการ และการจัดการ
ประชุมของ ปอมท. และ
ปขมท.
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ผู้รับบริการ
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. คณบดี ผู้อานวยการ
ศูนย์ สถาบัน สานัก
3. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสารบรรณของ
คณะ/หน่วยงาน
4. หน่วยงานสังกัด
สานักงานอธิการบดี
5. หน่วยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. คณบดี ผู้อานวยการ
ศูนย์ สถาบัน สานัก
3. นักวิจัย
4. สื่อมวลชน
5. เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ภาคนักศึกษา
6. เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ของคณะ/หน่วยงาน
7. หน่วยงาน องค์กร
ชุมชนภายนอก ทั้ง ภาครัฐ
และเอกชน

รูปแบบและวิธีการให้บริการ
ให้บริการระบบรับ ส่งเอกสาร
บริ ห ารจั ด การ
หนั ง สื อ
ราชการและผลิ ต เอกสาร
ราชการ

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

ให้บริการสนับสนุนการดาเนิน
กิจการ และการจัดการ
ประชุ ม ของ สภาคณาจารย์
และสภาข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง

ให้ บ ริ ก ารเผยแพร่ ผ ลงาน
สร้างเสริม ภาพลักษณ์องค์กร
ร่วมกิจกรรม และจัดกิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชน
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พันธกิจ
และที่ประชุม
ประธานสภาข้าราชการ
และลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย
(ปขมท.)
4. สนับสนุน และอานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย และ
ประสานงานเพื่อการ
บริหารงานของผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัยกับภาค
ส่วนต่างๆ
5. พิทักษ์รักษาปกป้อง
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ และทรัพย์สิน
ส่วนบุคคล ในเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัย บริหาร
จัดการการรักษาความ
ปลอดภัยแก่บุคคล
สาคัญ กากับ ดูแล
ควบคุมการจราจร และ
การเดินรถภายในพื้นที่
มหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติการด้านมวลชน
สัมพันธ์
6. อานวยความสะดวก
และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของผูบ้ ริหาร
และคณะ/หน่วยงาน ณ
กรุงเทพมหานคร
ประสานงานทาง
ธุรกรรมระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ

ผลผลิต/บริการ

ผู้รับบริการ

รูปแบบและวิธีการให้บริการ

- สนับสนุนและอานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
- ประสานงานเพื่อ
สนับสนุนการบริหารงาน
ของผู้บริหาร

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. คณบดี ผู้อานวยการ
ศูนย์ สถาบัน สานัก
3. หน่วยงานสังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. หน่วยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

บริการอานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย และบริ ก าร
ประสานงานเพื่อการ
บริหารงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยกับผู้ติดต่อ
ราชการ

- พิทักษ์รักษาปกป้อง
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ และทรัพย์สิน
ส่วนบุคคล ในเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัย
- บริหารจัดการการรักษา
ความปลอดภัยแก่บุคคล
สาคัญ
- กากับ ดูแลควบคุม
การจราจร และการเดิน
รถภายในพื้นที่
มหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติการด้านมวลชน
สัมพันธ์
- สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและคณะ/
หน่วยงาน
- ประสานงานทางธุรกรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายนอก
- เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย
ในการร่วมกิจกรรม ณ

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

ให้บริการรักษาความปลอดภัย
อาคารส านั ก งาน นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
รวมทั้งอานวยความสะดวกใน
การจั ด การจราจร สะดวก
ปลอดภัย

Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2555 : KKU

ให้ บ ริ ก ารผู้ บ ริ ห าร คณะ /
หน่ ว ยงาน และบุ คลากร ใน
การเป็ น ผู้ แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย
ด า เนิ น ธุ ร ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ณ
กรุงเทพมหานคร
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พันธกิจ
และเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครกับ
มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทน
มหาวิทยาลัยในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ ณ
กรุงเทพมหานคร
อานวยความสะดวกใน
การจัดทาหนังสือ
เดินทางของบุคลากร
มหาวิทยาลัย
7. สนับสนุนการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้าน
งบประมาณ การจัดทา
แผนปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน การ
บริหารงานบุคคล การ
ประกันคุณภาพ การ
บริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน

ผลผลิต/บริการ
กรุงเทพมหานคร
- บริการประสานงานการ
จัดทาหนังสือเดินทาง

ผู้รับบริการ
6. บุคลากร
7. หน่วยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

- บริการผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในการจัดซื้อพัสดุ
ครุภัณฑ์
- บริการบุคลากรด้านการเงิน
พัสดุ และสวัสดิการ
- สนับสนุนการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การอานวยการด้านต่างๆ ให้
ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุตามแผนและเป้าหมายที่
กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ให้บริการผู้บริหาร และ
2. หน่วยงานในสังกัด
บุคลากรกองกลาง รวมทัง้
กองกลาง
สนับสนุนการดาเนินงาน
3. บุคลากรในสังกัดกองกลาง เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หน่วยงานในสังกัดกองกลาง
และอานวยความสะดวก ให้
ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุตามแผน

8. บริหารจัดการ ดูแล
ความเรียบร้อยอาคารสิริ
คุณากรสานักงาน
อธิการบดีอาคาร 2 และ
บริเวณรอบอาคาร รวม
พื้นที่ใช้สอย 16,805
ตารางเมตร รวมทั้งดาร
ซ่อมแซม บารุงรักษา และ
ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อาคารสิริคุณากร

- บริหารจัดการดูแลความ
เรียบร้อยอาคารสิริคุณากร
สานักงานอธิการบดีอาคาร 2
และบริเวณรอบอาคาร

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. บุคลากร
3. นักศึกษา
4. หน่วยงาน ทีป่ ฏิบัตงิ าน
ภายในอาคารสิริคุณากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. หน่วยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
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รูปแบบและวิธีการให้บริการ

- บริหารจัดการดูแลความ
เรียบร้อยอาคารสิริคุณากร
สานักงานอธิการบดีอาคาร 2
และบริเวณรอบอาคาร
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ก (2) วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และสมรรถนะหลัก ของกองกลาง
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
เราสร้างความพึงพอใจในทุกบริการ
ค่านิยม (Core Values)

HEALTHY
Human resource come first
Efficiency
Accountability
Learning organization
Trust
Happiness
Yield

: ให้ความสาคัญแก่ผู้ปฏิบัตงิ านทุกระดับ
: มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
: รับผิดชอบต่อสังคม
: มุ่งเน้นการเรียนรู้
: มีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน
: ทางานอย่างมีความสุข
: มุ่งเน้นผลลัพธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“กองกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อให้การดาเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”
พันธกิจ (Mission)
1. บริหารจัดการระบบรับ ส่ง เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการและผลิตเอกสารราชการ
2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน สร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กร และส่งเสริมกิจการสังคม
3. สนับสนุนการดาเนินกิจการ และการจัดการประชุมของ สภาคณาจารย์ และสภา
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
4. สนับสนุน และอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
5. บริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของทางราชการ ทรัพย์สินส่วนบุคคล กากับ ดูแล
ควบคุมการจราจร และปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์
6. อานวยความสะดวก และสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร
7. อานวยความสะดวก และสนับสนุนการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองกลาง
8. บริหารจัดการทรัพยากรกายภาพของสานักงานอธิการบดี ให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
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สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของกองกลาง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
สมรรถนะหลักของกองกลาง
1. มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการระบบเอกสาร
2. มีองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร
องค์กร
3. มีทักษะขั้นสูงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ระบบบริหารจัดการที่ดี
สภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง
4. มีทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงานด้านเลขานุการ
5. มีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการรักษาความ
ปลอดภัย และจัดการจราจร
6. มีทักษะขั้นสูงในการประสาน ดาเนินงานในฐานะ
ผู้แทนมหาวิทยาลัย
7. มีทักษะขั้นสูงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กองกลาง
8. มี อ งค์ ค วามรู้ ใ นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
กายภาพของสานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : ด้านชุมชนสัมพันธ์
มีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการกิจกรรมด้าน
ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์
ก (3) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของแต่ละ
ส่วนงาน ซึ่งลักษณะโดยรวมเป็นผู้มีทักษะในการบริหารจัดการงานเอกสาร บริหารจัดการระบบงานบริการ และมีความสามาถ
ขั้นสูงในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ และกระบวนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร
ผู้ปฏิบัติงานมีจานวนทั้งสิ้น 209 คน อายุเฉลี่ย 43 ปี อายุราชการเฉลี่ย 15 ปี การศึกษาระดับปริญญาโท 13 คน
ระดับปริญญาตรี 45 คน ต่ากว่าระดับปริญญาตรี 151 คน โดยสามารถจาแนกประเภทผู้ปฏิบัติงาน ได้ดังนี้
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
จานวน (คน)
1. ข้าราชการ
21
2. ลูกจ้างประจา
99
3. พนักงาน (งบประมาณแผ่นดิน)
13
4. พนักงาน (งบประมาณเงินรายได้)
14
5. พนักงานราชการ
6
6. ลูกจ้างชั่วคราว
54
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ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
7. ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ (งานรักษาความปลอดภัย)
รวม

จานวน (คน)
2
209

ก (4) เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญ
กองกลาง ได้นาเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุพันธ
กิจ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกองกลาง ดังนี้
ด้าน

เทคโนโลยี

อุปกรณ์สานักงาน

สิ่งอานวยความสะดวก และ
ความปลอดภัย

รายการ
1. ระบบบริหารจัดการเอกสาร (e - Document)
2. ระบบประชุมทางไกล (Video conference)
3. ระบบสืบค้นข้อมูลจากกล้องวงจรปิดโครงค่ายทั้งมหาวิทยาลัย
4. ระบบวิทยุสื่อสารย่านความถี่ 142.525 MHz
5. สถานีแม่ข่ายวิทยุสื่อสาร “ศูนย์สีฐาน”
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
1. ระบบโทรศัพท์แม่ข่ายภายในสานักงานอธิการบดี
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. โทรศัพท์เคลื่อนที่
4. ระบบอินเตอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สาย
5. เครื่องถ่ายเอกสาร ก๊อปปี้ปรินท์ เครื่องพิมพ์สี เรียงพิมพ์ และเข้าเล่ม
6. เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง
7. อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม
8. LCD Projector
9. กล้องถ่ายภาพนิ่ง
10. กล้องถ่ายวิดีทัศน์
11. ชุดอุปกรณ์ตัดต่อรายการวิทยุ และโทรทัศน์
1. ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์การประชุม
2. ยานพาหนะบริการ และรักษาความปลอดภัย
3. รถน้าดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง
4. ระบบกล้องวงจรปิด (IP Camera) โครงค่ายทั้งมหาวิทยาลัย
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ก (5) เงื่อนไข ข้อบังคับ มาตรฐาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองกลาง บรรลุพันธกิจ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปราศจาก
ความเสี่ยงต่อความสูญเสีย ความเสียหาย และปัญหาในการปฏิบัติงาน กองกลางจึงใช้ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ดังนี้
กฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ

เนื้อหาสาระสาคัญ

1. พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541

มาตรา 20 การกาหนดให้
มหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเป็นผูม้ ี
อานาจในการบริหาร
มาตรา 23 ขอบเขตอานาจ และหน้าที่
ในการบริหาร มหาวิทยาลัย
การแบ่งส่วนราชการ การแต่งตัง้
อานาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ

2. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
5. ข้อบังคับว่าด้วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
6. ระเบียบว่าด้วยการเดินรถโดยสาร
ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
7. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
ปี พ.ศ.2551
8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
9. ข้อบังคับฯว่าด้วยสภาคณาจารย์
พ.ศ.2552
10. ข้อบังคับฯว่าด้วยสภาข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ.2552
11. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย

การจัดทาหนังสือราชการ การจัดเก็บ
การทาลาย
การรักษาความสงบเรียบร้อยใน
สถานทีส่ ่วนราชการ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เป็นแนว
ปฏิบัติในการจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
การควบคุมดูแล การเดินรถโดยสารใน
มหาวิทยาลัย
การตัดคะแนนความประพฤตของ
นักศึกษา
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ
ในการดาเนินงานสภาคณาจารย์
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ
ในการดาเนินงานสภาข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้าง
กาหนดหลักเกณฑ์ จรรยาบรรณการ
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หน่วยงานที่เป็นผู้รักษาการตาม
กฎหมาย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สานักนายกรัฐมนตรี

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

สานักนายกรัฐมนตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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สานักนายกรัฐมนตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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กฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ
ขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2552
12. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (บับที่ 2-7)
13. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
14. คาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
1266/2546 เรื่อง มอบอานาจให้
ปฏิบัติราชการแทน

เนื้อหาสาระสาคัญ

หน่วยงานที่เป็นผู้รักษาการตาม
กฎหมาย

ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การบริหารจัดการงานพัสดุ
สานักนายกรัฐมนตรี
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
อธิการบดีมอบอานาจให้ผู้อานวยการ
กอง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ราชกิจจานุเบกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
ข (1) โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาล
กองกลาง มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล คือ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้
โดยมีการดาเนินงานภายใต้การกากับดูแล และติดตามผลของคณะกรรมการ ต่างๆ ดังนี้
1. กรรมการบริหารกองกลาง ประกอบด้วย ผู้อานวยการกองกลาง หัวหน้างานทุกงาน โดยมีหน้าที่
กาหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการนาองค์กรสู่เป้าหมายที่เป็นเลิศ การจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา
บุคลากร และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
2. ที่ประชุมกองกลาง ประกอบด้วยประกอบด้วย ผู้อานวยการกองกลาง หัวหน้างานทุกงาน หัวหน้า
ส่วนงานด้านยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และผู้อานวยการสานักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน ทา
หน้าที่ในการ มอบหมาย ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกองกลาง
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ในส่วนของโครงสร้างองค์กร กองกลาง มีสายบังคับบัญชาจากอธิการบดี และรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
ดังแสดงตามโครงสร้างต่อไปนี้

ส่วนการบริหารองค์การ กองกลางมีโครงสร้างการบริหารองค์การ เพื่อเอื้อต่อการมอบหมาย กากับ ติดตาม
รายงาน และประเมินผล ให้เป็นไปตามระบบธรรมาภิบาล ดังโครงสร้างต่อไปนี้
ผู้อานวยการกองกลาง
เสนอพิจารณา

มอบหมาย หรือสั่งการ
ตามภารกิจ

เสนอที่ประชุม
กองกลาง

หัวหน้างานในสังกัด
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ประจาเดือน
1. ปัญหา/อุปสรรค
2. การแก้ไข
3. ข้อเสนอแนะ

ประเมินการปฏิบัติงาน
ทุก 6 เดือน

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน
Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2555 : KKU
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ข (2) ประเภทผู้รบั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่กองกลางให้ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะ
ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งกองกลางได้จาแนกกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไว้ดังนี้
ผู้รับบริการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผลผลิต/บริการ
- การรักษาความปลอดภัยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่
- การตรวจสอบ นาส่ง และเสนอความเห็นใน
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย หนังสือราชการ และการผลิตเอกสาร
อธิการบดี
- การเผยแพร่ผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร
- การอานวยความสะดวก และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของผูบ้ ริหาร
- การรับรองผู้บริหาร ณ กรุงเทพมหานคร
- การรักษาความปลอดภัยผู้บริหาร
คณะ/หน่วยงานภายใน
- การตรวจสอบแก้ไข หนังสือ/คาสั่ง/ประกาศ
มหาวิทยาลัย
ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม
- การสืบค้น ติดตามหนังสือภายในและหนังสือ
ภายนอก
- การกาหนดเลขที่หนังสือภายนอก
- การส่งหนังสือเอกสารราชการทางบริษทั
ไปรษณีย์และการบินไทย
- การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงาน
- การรักษาความปลอดภัยอาคารสานักงาน
- การจัดการระบบจราจร
หน่วยงานภายในกองกลาง
- การคุมยอดใช้จ่ายเงิน
- การจัดซื้อ/จัดจ้าง
- การเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- บริการผลิตเอกสาร
บุคลากรสังกัดกองกลาง
- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่า
เล่าเรียนบุตร
- การออกหนังสือรับรอง
บุคคลภายนอก บริษัท ห้าง
- การเบิกจ่ายเงินค่าบริการ
ร้าน ผูป้ ระกอบการ
- การติดตามหนังสือราชการ
- การแจ้งเรื่องร้องเรียน
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ความต้องการ และความคาดหวัง
- ความสะดวก สบาย ปลอดภัย
- ความสะดวก ปลอดภัย
- ความรวดเร็ว ถูกต้อง
- ผลงานได้รับการเผยแพร่ในวง
กว้าง และตรงกลุ่มเป้าหมาย

- ความรวดเร็ว ถูกต้อง
- ผลงานได้รับการเผยแพร่ในวง
กว้าง และตรงกลุ่มเป้าหมาย
- ความสะดวก ปลอดภัย

- ความถูกต้อง
- ความรวดเร็ว
- คาแนะนาที่เป็นประโยชน์
- ความถูกต้อง
- ความรวดเร็ว
- คาแนะนาที่เป็นประโยชน์
- การเข้าถึงบริการได้อย่างเสมอ
ภาค
- ความถูกต้อง
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ผู้รับบริการ

นักเรียน นักศึกษา

สื่อมวลชน

คณาจารย์/นักวิจัย

ผลผลิต/บริการ
- การบริการข้อมูล และติดต่อสอบถาม
- การรักษาความปลอดภัย และอานวยความ
สะดวกด้านการจราจร
- การแจ้งเรื่องร้องเรียน
- การบริการข้อมูล และติดต่อสอบถาม
- การรักษาความปลอดภัย และอานวยความ
สะดวกด้านการจราจร
- การบริการข้อมูล และติดต่อสอบถาม
- การส่งมอบข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
- การเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์/นักวิจัย
- การรักษาความปลอดภัย
- การอานวยความสะดวกด้านการจราจร

ความต้องการ และความคาดหวัง
- ความรวดเร็ว
- คาแนะนาที่เป็นประโยชน์
- ความถูกต้อง
- ความรวดเร็ว
- คาแนะนาที่เป็นประโยชน์
- ความถูกต้อง
- ความรวดเร็ว
- คาแนะนาที่เป็นประโยชน์
- ความสะดวก ปลอดภัย
- ผลงานได้รับการเผยแพร่ในวง
กว้าง และตรงกลุ่มเป้าหมาย

ข (3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยเหตุผลที่กองกลาง มีพันธกิจที่หลากหลาย มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมหลายกลุ่ม จึงมีความจาเป็นต้องจับ
คู่ความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างกัน และจาแนกผู้ส่งมอบใน
สายงาน โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ส่วนคือ
1. คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
2. คู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ
3. ผู้ส่งมอบ
โดยมีรายละเอียดความร่วมมือดังนี้
ข้อกาหนดในการปฏิบตั ิงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บทบาทที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางสื่อสาร
ร่วมกัน
1. คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
1.1 เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน เป็นกลุ่มผูป้ ฏิบัติงานด้าน
ร่วมแก้ปัญหา และพัฒนา
- การประชุมเครือข่าย
ด้านสารบรรณ
ระบบรับส่งเอกสารกลาง
ระบบรับส่งเอกสารกลางของ - ศูนย์รับส่งเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัย
- การอบรมสัมมนา
1.2 สมาคมสื่อมวลชน
เป็นช่องทางรับ และเผยแพร่ สนับสนุบการดาเนินงานด้าน - การประชุมร่วม
จังหวัดขอนแก่น
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
- หนังสือราชการ
- e-mail
1.3 สถานีตารวจภูธรย่อย เป็นส่วนงานของสานักงาน
รักษาความสงบ เรียบร้อย ใน - การประชุมร่วม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตารวจแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น - หนังสือราชการ
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และชุมชนรอบข้าง ร่วมกัน
Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2555 : KKU
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ข้อกาหนดในการปฏิบตั ิงาน
ร่วมกัน
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบ เป็นหอพักเอกชนใกล้พื้นที่
ร่วมหาแนวทางรักษาความ
การหอพักรอบข้าง มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาพัก สงบ เรียบร้อยของหอพัก
มหาวิทยาลัย
อาศัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
นักศึกษา
1.5 เครือข่าย
เป็นกลุ่มผูป้ ฏิบัติงานด้าน
ร่วมกันคิด หาแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ของ คณะ/
พัฒนากระบวนงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย
1.6 เครือข่าย
เป็นกลุ่มนักศึกษาฝ่าย
พัฒนาทักษะด้าน
ประชาสัมพันธ์ภาค ประชาสัมพันธ์ของ สโมสร
ประชาสัมพันธ์ และ
นักศึกษา
นักศึกษาคณะต่างๆ
เสริมสร้างภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย แก่นักศึกษา
1.7 เครือข่ายอาสาสมัคร เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีจิตอาสา พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะใน
รักษาความปลอดภัย และมีความสนใจในงานด้าน การเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือ
และจราจร
รักษาความปลอดภัย และ
ภารกิจด้านรักษาความ
จราจร
ปลอดภัย และจราจร
1.8 กองกลาง สานักงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุน ของ ประสาน สนับสนุน การ
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลง
ดาเนินงาน ระหว่างกัน
มหาวิทยาลัย สงขลา ความร่วมมือระหว่างกัน
นครินทร์
1.9 กองกลาง สานักงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุน ของ ประสาน สนับสนุน การ
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลง
ดาเนินงาน ระหว่างกัน
มหาวิทยาลัย
ความร่วมมือระหว่างกัน
มหาสารคาม
2. คู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ
2.1 หน่วยงานระดับกอง เป็นหน่วยงานระดับกอง
ประสาน สนับสนุน การ
สังกัดสานักงาน
สังกัดสานักงานอธิการบดี
ดาเนินงาน ระหว่างกัน
อธิการบดี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.2 คณะ/หน่วยงาน ใน
มหาวิทยาลัย

บทบาทที่เกี่ยวข้อง

เป็นหน่วยงานระดับกอง และ ประสาน สนับสนุน การ
ระดับคณะใน
ดาเนินงาน ระหว่างกัน
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ช่องทางสื่อสาร
- การประชุมร่วม
- หนังสือราชการ
- จดหมายข่าว
มหาวิทยาลัย
- การประชุมร่วม
- หนังสือราชการ
- การสัมมนา
- e-mail
- face book
- การประชุมร่วม
- การสัมมนา
- e-mail
- face book
- การประชุมร่วม
- การสัมมนา
- e-mail
- face book
- e-mail
- หนังสือราชการ

- e-mail
- หนังสือราชการ

- e-mail
- หนังสือราชการ
- การประชุมกรรมการ
ประจาสานักงาน
อธิการบดี
- e-mail
- หนังสือราชการ
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทบาทที่เกี่ยวข้อง

ข้อกาหนดในการปฏิบตั ิงาน
ร่วมกัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.3 สื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น เป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนของ
และสื่อมวลชน
องค์กรสื่อสารมวลชนทั้ง
ส่วนกลาง
ภาครัฐ และเอกชน
3. ผู้ส่งมอบ
3.1 ผู้บริหารวิทยาลัย

3.2 หน่วยงานภายนอก

3.3 คณะ/หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย

3.4 หน่วยงานสังกัด
สานักงานอธิการบดี

สนับสนุนการเผยแพร่ข่าสาร
ของมหาวิทยาลัย และ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ระหว่างกัน

ส่งมอบคาร้องขอรับบริการ

ปฏิบัติงานตามข้อกาหนดใน
เอกสารกากับกระบวนงาน

- ส่งมอบคาร้องขอรับบริการ
- ส่งมอบหนังสือราชการ
- ส่งมอบคาขอข้อมูลข่าวสาร
- ส่งมอบเอกสารร้องเรียน
- ส่งมอบคาร้องขอรับบริการ
- ส่งมอบหนังสือราชการ
- ส่งมอบคาขอข้อมูลข่าวสาร
- ส่งมอบเอกสารร้องเรียน
- ส่งมอบคาร้องขอรับบริการ
- ส่งมอบหนังสือราชการ

ปฏิบัติงานตามข้อกาหนดใน
เอกสารกากับกระบวนงาน

ปฏิบัติงานตามข้อกาหนดใน
เอกสารกากับกระบวนงาน

ปฏิบัติงานตามข้อกาหนดใน
เอกสารกากับกระบวนงาน

ช่องทางสื่อสาร
- การประชุมผู้อานวยการ
/หัวหน้าสานักงาน
คณบดี
- e-mail
- face book
- หนังสือราชการ

- e-mail
- หนังสือราชการ
- การประชุม
- ด้วยวาจา
- e-mail
- หนังสือราชการ
- ด้วยวาจา
- จดหมาย
- e-mail
- หนังสือราชการ
- ด้วยวาจา
- การประชุม
- e-mail
- หนังสือราชการ
- ด้วยวาจา
- การประชุม

2. สภาวการณ์ขององค์กร (OP2)
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
กองกลาง เป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบปฏิบั ติ ง านสนั บ สนุ น การบริห ารจั ด การ และภารกิ จ บริ การ ซึ่ ง
ขับเคลื่อนภารกิจด้วยหน่วยงานในสังกัดถึง 8 งาน ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มผู้รับบริการ ตาม
ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด แต่ด้วยการเคลื่อนตัวที่รวดเร็วของมหาวิทยาลัยในสภาพการแข่งขันปัจจุบัน จึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกองกลาง ให้อยู่ในวงกรอบของการแข่งขันเช่นกัน
ก (1) การแข่ ง ขั น ภายใน เป็ น การแข่ ง ขั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การบริ ห าร และบริ ก ารใน
มหาวิ ทยาลั ย อาทิ หน่ วยงานระดับกอง ศูน ย์ สถาบัน สานั ก โดยมิติของการแข่ง ขันได้ แก่ ความเชี่ยวชาญของบุค ลากร
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ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลสาคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าว เมื่อเทียบเคียงกับหน่วยงานที่เป็นคู่แข่งขันแล้ว กองกลางยังมีโอกาสในการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในแต่
ละปัจจัย ให้พร้อมแข่งขัน และพร้อมปรับตัวพัฒนาสู่มาตรฐานที่มุ่งหวัง
ก (2) การแข่งขันภายนอก ด้วยกองกลางมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งปัจจุบันองค์กรการศึกษามีการแข่งขันทางการตลาดเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรที่เข้มข้น มีการ
ทุ่มงบประมาณเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ตรงใจลูกค้า จึงเป็นประเด็นพัฒนาสาคัญในอนาคตที่กองกลางต้องวิเคราะห์กลุ่ม
ลูกค้า และปรับกระบวนงานด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ด้วยกลไกการตลาดให้ตรงกลุ่มลูกค้า และจับคู่แข่งขันที่เป็นคู่แท้
ทั้งนี้เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด
ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ประเด็น
1. พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร ตรงตามความ
รับผิดชอบของภาระงาน

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
- จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ส่งเสริมการศึกษา อบรม ดูงาน
- ส่งเสริมการพัฒนาสู่ R2R

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
- มีคู่ความร่วมมือที่มีความพร้อมสูง
- บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวก และ
พร้อมรับการพัฒนา
- นโยบายการสนับสนุน R2R ของ
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ - ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสาร - ผู้บริหารมีความเห็นสอดคล้อง
บริหารจัดการ และการบริการ
ตามผลการประเมิน
- มีผู้บริหารด้าน IT เป็นที่ปรึกษาใน
- พัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาระบบ
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นสาคัญ
- ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน IT ของ
- พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิคส์
มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพสูง
3. บริหารจัดการข้อมูลสาคัญเพื่อ
- จัดทาฐานข้อมูลด้านการเงิน
- ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน IT ของ
ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร
- จัดทาฐานข้อมูลบุคลากร
มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพสูง
- จัดทาสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- ผู้รับผิดชอบมีทัศนคติเชิงบวก และ
ความเสี่ยง
พร้อมร่วมมือพัฒนา
- จัดทาสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
4. การเสริมสร้างภาพลักษณ์
- จัดทากลยุทธ์ ด้านการส่งเสริม
- บุคลากรมีความพร้อมสูง
มหาวิทยาลัย
ภาพลักษณ์ ตามแนวยุทธศาสตร์
- อุปกรณ์สนับสนุนการดาเนินงานมี
มหาวิทยาลัย
คุณภาพสูง
- ความเข้มแข็งของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
- ความเข้มแข็งของเครือข่ายสื่อมวลชน
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
แนวทางในการปรับปรุงผลการดาเนินงานของกองกลาง เกิดขึ้นจาก การนาผลการประเมินรายบุคคลตาม
ระบบบริหารและพัฒนาบุคคล ผลการประเมินหน่วยงานจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เป็นฐานคิดใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปีถัดไป ทาการวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดทาแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์กลยุทธ์ กาหนด
เป้าหมาย ถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติ และมีการทบทวน ตรวจสอบ เป็นรายเดือนในวาระการประชุมของที่ประชุมกองกลาง โดย
ดาเนินการปรับปรุงผลการดาเนินงานตามกระบวนการ PDCA

วางแผนเพื่อการพัฒนา

แก้ไข พัฒนา
ถอดบทเรียน

ยุทธศาสตร์
กองกลาง

ถ่ายทอดแผนสู่
การปฏิบัติ

ติดตาม ตรวจสอบ

การดาเนินการดังกล่าว กองกลางได้จัดทาควบคู่ไปกับ การพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้เข้ารับ
การศึกษา อบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการปรับปรุงผลการดาเนินงาน และส่งเสริมให้สร้างองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติงานประจา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในชุมชนการเรียนรู้ ของกองกลาง
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการดาเนินการของกองกลาง
หมวด 1 : การนาองค์กร
1.1 การนาองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง
ผู้นาระดับสูงของกองกลางตามโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ ผู้อานวยการกองกลาง หัวหน้างานสาร
บรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานสภาอาจารย์ หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
หัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป และหัวหน้างานบริหารทรัพยากรกายภาพ
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
(1) การกาหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม ดาเนินการดังนี้
กองกลาง ใช้กระบวนการประชุมสัมมนากองในแต่ละปี เป็นโอกาสให้บุคลากรได้ระดมความคิดเห็น
ทบทวนผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการพัฒนาของกองกลาง
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการประเมินความพึงพอใจ และความผาสุกของ
บุคลากร ร่วมกับการศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสังเคราะห์เป็น วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร มีการ
ประกาศ เผยแพร่ และถ่ายทอดสู่ทุกส่วนงาน เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติต่อไป
(2) การสร้างบรรยากาศให้มีการประพฤติ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และจริยธรรม โดยผู้นาระดับสูง
ผู้อานวยการกอง และหัวหน้างาน ดารงตนตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย และหลักจรรยาบรรณของ
ราชการโดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เข้าทางานสาย มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน สละเวลา แรงกาย
แรงใจ ในการพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ
(3) การสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน
จากวิสัยทัศน์อันเป็นเป้าหมายที่ ผู้นาระดับสูง และบุคลากรเข้าใจตรงกัน ได้ถูกแปลงเป็นแผนปฏิบัติ
การ มอบหมาย ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติเป็นรายบุคคล ซึ่งในแต่ละภารกิจจะมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นแนวทางกากับ มีการ
ประเมิน และติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ผลการประเมินทั้งในระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน จะ
นามาเป็นข้อมูลสาคัญในการสะท้อนประเด็นที่จะต้องพัฒนาในแต่ละรอบปี ความยั่งยืนองค์กรของกองกลางจึงเกิดจาก การ
สื่อสารอย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้นาระดับสูง และผู้ปฏิบัติ ประกอบกับให้ความสาคัญกับวงรอบในการมอบหมาย ติดตาม กากับ
ดูแล ให้คาปรึกษา พัฒนาแนวปฏิบัติในขั้นที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง
ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์กร
(1) การสื่อสาร และสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบตั ิงานทั้งองค์กรของผู้นาระดับสูง
ผู้อานวยการกอง และหัวหน้างานมีการสื่อสารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติ และมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่ วน
เสีย เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี และความผูกพันระหว่างกันดังนี้
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เรื่องที่สื่อสาร
บุคลากรผูป้ ฏิบัติงาน
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กร
2. แผนกลยุทธ์
ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์
เป้าประสงค์ และ
การคาดการณ์ผล
การดาเนินงาน
3. การตัดสินใจที่
สาคัญ
4. นโยบายและ
แนวทางพัฒนา
บุคลากร
5. การเสริมสร้าง
ความผูกพัน
องค์กร

5.เรื่องส่วนบุคคล

กลุ่มบุคคล

ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

- คณะกรรมการ
ประจากองกลาง
- บุคลากรกองกลาง

- การประชุม
- เว็บไซต์
- หนังสือเวียน

ทุกเดือน

- ผู้อานวยการกอง
- หัวหน้างาน

/

- คณะกรรมการ
ประจากองกลาง
- บุคลากรกองกลาง

- การประชุม
- เว็บไซต์
- หนังสือเวียน

ทุกเดือน 6
เดือน

- ผู้อานวยการกอง
- หัวหน้างาน

/

- คณะกรรมการ
ประจากองกลาง
- บุคลากรกองกลาง
- คณะกรรมการ
ประจากองกลาง
- บุคลากรกองกลาง

- การประชุม
- เว็บไซต์
- หนังสือเวียน
- การประชุม
- เว็บไซต์
- หนังสือเวียน
- ประชุมสัมมนา
- เว็บไซต์
- หนังสือเวียน
- e-mail
- กิจกรรมเสริม

ตามโอกาส/
ทันทีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

- ผู้อานวยการกอง
- หัวหน้างาน

/

ทุกเดือน

- ผู้อานวยการกอง
- หัวหน้างาน

/

- ผู้อานวยการกอง
- หัวหน้างาน

/

- การพูดคุยเป็น
- บุคลากรกองกลาง
การส่วนตัว

ในโอกาสที่
เหมาะสม

- ผู้อานวยการกอง
- หัวหน้างาน

/

- ผู้อานวยการกอง
- หัวหน้างาน

/

- บุคลากรกองกลาง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ - บุคคลภายนอก
ค่านิยม
- องค์กรภายนอก
วัฒนธรรมองค์กร - สื่อมวลชน
2. รายละเอียดการ
บริการ

วิธีการสื่อสาร

การสื่อสาร
2
1
ทาง ทาง

- บุคคลภายนอก
- องค์กรภายนอก

- เว็บไซต์
- สื่อป้าย
- วิทยุ โทรทัศน์
- e-mail
- เว็บไซต์
- หนังสือราชการ
- กิจกรรมเสริม
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เรื่องที่สื่อสาร

กลุ่มบุคคล

3.การประสานความ - บุคคลภายนอก
ร่วมมือ
- องค์กรภายนอก
- สื่อมวลชน

4.การเสริมสร้าง
ความผูกพัน

- บุคคลภายนอก
- องค์กรภายนอก
- สื่อมวลชน

วิธีการสื่อสาร
- เว็บไซต์
- หนังสือราชการ
- e-mail
- จัดการแถลง
ข่าว
- การร่วมงานใน
โอกาสต่างๆ
- การสนับสนุน
กิจกรรม

การสื่อสาร
2
1
ทาง ทาง

ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

ในโอกาสที่
เหมาะสม

- ผู้อานวยการกอง
- หัวหน้างาน

/

ในโอกาสที่
เหมาะสม

- ผู้อานวยการกอง
- หัวหน้างาน

/

(2) การปรับปรุงผลการดาเนินงาน
ผู้อานวยการกอง และหัวหน้างาน ได้มีข้อตกลงร่วมกันเป็นมติของที่ประชุมกองกลางในการมอบหมาย
ให้แต่ล ะส่วนงานจัด ทาแผนปฏิบั ติการ โดยมี การรายงาน ทบทวนการดาเนิ นงานอย่างสม่าเสมอเป็ นประจ าในที่ ประชุ ม
กองกลางซึ่งเป็นการประชุมประจาเดือน โดยมีวาระในการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของแต่ละส่วนงานเพื่อ
ปรับปรุงกรดาเนินงาน นอกจากนั้นยังได้มีการติดตามตัวชี้วัดสาคัญที่ได้ถ่ายทอดสู่ทุกส่วนงานเป็นประจาทุกเดือน เพื่อปรับปรุง
แผน และวิธีการทางาน ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักของกองกลาง

1.2 ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
ก. ระบบธรรมาภิบาลขององค์การ
กองกลาง ยึดหลักการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็นการบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วม คานึงถึงความคุ้มค่า และยึดหลักนิติธรรม โดยคานึงถึงประเด็นหลัก ในการบริหารองค์กร ดังนี้
ประเด็นธรรมาภิบาล
วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
มีการสั่งการ กากับ ดูแล ตามลาดับชั้นการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการตามโครงสร้างการ
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
บริหารงานของกองกลาง ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
กองกลาง
และได้ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
- ระบบการรับการตรวจประเมินคุณภาพจาก
กองกลาง
ระบบบริหารงานที่เอื้ออานวยให้มีการ
มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบได้
- ระบบการรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ
- การรายงานทางด้านการเงิน
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ประเด็นธรรมาภิบาล

การบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม

การดาเนินงานโดยคานึงถึงความคุ้มค่า
การบริหารงานโดยหลักนิติธรรม

วิธีการ
- การควบคุมภายใน และการควบคุมความเสี่ยง
- ระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
- บุคลากรร่วมกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
- การมอบหมายการปฏิบัตงิ าน และความ
รับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล
- การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
บุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร
- การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์กร
- การจัดสรรงบประมาณไปยังส่วนงานตามกลยุทธ์
และแผนปฏิบัตงิ าน
- การประเมินผลรายโครงการ/กิจกรรม
ทุกส่วนงานดาเนินงานภายใต้กฎหมาย ประกาศ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ หลักปฏิบตั ิ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ทุกส่วนงานในสังกัด
กองกลาง

กองกลาง
ทุกส่วนงานในสังกัด
กองกลาง

(ข) การประพฤติ ปฏิบัตติ ามกฎหมายและจริยธรรม
ทุกส่วนงานของกองกลาง ได้ประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
อาทิ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ระเบียบว่าด้วยการเดินรถ
โดยสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา ปี พ.ศ.2551 และพระ ราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 นอกจากนั้นยั งปฏิบั ติตามข้อบังคับสภามหาวิ ทยาลัย ขอนแก่น ว่ าด้วยจรรยาบรรณของบุ คลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 โดยเคร่งครัดอีกด้วย
(ค) ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ เป็นภารกิจสาคัญในพันธกิจหลักของกองกลาง
โดยมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่ 2 ส่วนงานคือ งานประชาสัมพันธ์ และงานรักษาความปลอดภัย
ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ ด้านการสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรนอกจากจะเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแล้ว
ยังมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และชุมชนในยามที่ประสบเหตุภัยภิบัติ อุบัติ เหตุต่างๆ
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัย และครอบครัว ที่ประสพเหตุร้าย หรือมีความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน
ในครอบครัวอย่างทั่วถึง ในส่วนของการสนับสนุนชุมชน การร่วมกิจกรรม งานพิธี โอกาสเฉลิมฉลองสาคัญของจังหวัด หรือใน
ระดับประเทศ เป็นภารกิจหนึ่งที่กองกลางเป็นผู้ประสานการดาเนินการในฐานะ
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ผู้แทนของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในงานเทศกาลไหม การจัดรายการเผยแพร่
ความรู้จากงานวิจัย มข. สู่ชุมชน ทาง KKU Channel การดาเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัย และ
อานวยการจราจรในมหกรรมต่างๆ อาทิ งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้าง เช่นการ
ริเริ่มโครงการเครือข่ายผู้ประกอบการหอพัก เครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยร่วมกัน การอานวยความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของชุมชนมหาวิทยาลั ยตามโครงการฝากบ้านกับงานรักษา
ความปลอดภัย โครงการฝากรถกับงานรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุด การร่วมปฏิบัติงานในการบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
ชุมชนรอบข้างทั้งอัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงการตั้งจุดบริการประชาชนบนถนนมิตรภาพเพื่ออานวยความสะดวก
และความปลอดภัยในการเดินทาง ในช่วงวันหยุดเทศกาล
ในส่วนของการเปิดช่องทางรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ ของประชาชน กองกลางได้จัดสายตรงอธิการบดี บนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย มีเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียน และดาเนินการสานักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนทาง
เอกสาร และเรื่องร้องเรียนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยผู้อานวยการกองกลาง เป็นผู้อานวยการสานักงานประสานและ
จัดการเรื่องร้องเรียนอีกตาแหน่งหนึ่ง ซึ่งการรับเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทางจะมีระบบการประสานการดาเนินงาน และแจ้ง
ตอบความคืบหน้าของการร้องเรียน ถึงผู้ร้องโดยตรงทุกกรณี
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หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์
(1) การจัดทากลยุทธ์ของกองกลาง ดาเนินการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ เป็นองค์ประกอบในการ
วิเคราะห์ ได้แก่
- สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
กฎหมาย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง
- จุดแข็ง และจุดอ่อนของกองกลาง
- ผลการตรวจประเมินคุณภาพ พ.ศ. 2554
- ผลการประเมินตามตัวชี้วัด พ.ศ. 2554
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. 2555
- รายงานการประเมินความผาสุกของบุคลากร พ.ศ. 2555
- แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554-2558
โดยทาการวิเคราะห์ SWOT ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการร่วมกัน ผ่านการ
ทบทวนพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองกลาง และนาไปสู่การปฏิบัติทุกหน่วยงานในสังกัดกองกลางโดย
การถ่ายทอดแผนและกาหนดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและตัวชี้วดั ระดับบุคคล ซึง่ มีกระบวนการจัดทากลยุทธ์ ดังนี้
ลาดับขั้นตอน

1. การเตรียมการ

2. การรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรม
- แต่งตั้งคณะทางาน
- ระบุผู้เกี่ยวข้อง
- ศึกษาประเด็นสารสนเทศที่เกีย่ วข้อง
- จัดการประชุมสัมมนา ระดมความ
คิดเห็น
- วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ
ที่เป็นองค์ประกอบในการจัดทากล
ยุทธ์ (ดังที่แสดงไว้ข้างต้น)
- ประชุม สัมมนาผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วม
แสดงความคิดเห็น ความคาดหวัง
ความต้องการ และข้อเสนอแนะ
- วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของ
กองกลาง
- ประเมินความเสี่ยงในการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ
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ระยะเวลา

ม.ค.-มี.ค. 55

เม.ย. 55

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพกองกลาง
- คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพกองกลาง
- บุคลากรกองกลาง
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ลาดับขั้นตอน
3. การจัดทาแผนกล
ยุทธ์

4. การถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

5. ดาเนินงานตามกล
ยุทธ์ ติดตาม
ทบทวน และ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน

กิจกรรม
- ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
- กาหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ และ
เป้าหมาย

- กาหนดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ ตัวชี้วัด และส่วนงาน
ผู้รับผิดชอบ
- ส่วนงานมอบหมายสู่ TOR รายบุคคล
- สรุปแผนปฏิบัติราชการประจาปี
นาเสนอในที่ประชุมกองกลาง
- ติดตามผลการดาเนินงานรอบ 6
เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
- ประเมินและทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน
- พิจารณาปรับแผนปฏิบตั ิราชการเพื่อ
ดาเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง

ระยะเวลา

ก.ค.-ส.ค. 55

ก.ย. 55

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพกองกลาง
- บุคลากรกองกลาง
- คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพกองกลาง

- คณะกรรมการบริหาร
ก.ย. 55
กองกลาง
โดยนาแผนไป
- คณะกรรมการประกัน
ปฏิบัติใน
คุณภาพกองกลาง
ปีงบประมาณ
2556

จากการผลการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย การ
ประเมินความผาสุกของบุคลากร รวมทั้งผลจากการทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนทาให้กองกลางพบประเด็นที่เป็นความท้า
ทายเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็นท้าทาย
กระบวนการเชิงกลยุทธ์
ที่มาของความท้าทายเชิงกลยุทธ์
1. พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ
- จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของบุคลากร ตรงตามความ
- ส่งเสริมการศึกษา อบรม ดูงาน
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
รับผิดชอบของภาระงาน
- ส่งเสริมการพัฒนาสู่ R2R
ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- นโยบายการสนับสนุน R2R ของ
มหาวิทยาลัย
- ผลการประเมินความผาสุกของบุคลากร
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ - ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสาร - ผลการประเมินคุณภาพภายใน
บริการจัดการ และการบริการ
ตามผลการประเมิน
- การทบทวนผลการปฏิบัตงิ าน
- พัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสาร
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นสาคัญ
- พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิคส์
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ประเด็นท้าทาย
3. บริหารจัดการข้อมูลสาคัญเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร

4. การเสริมสร้างภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

กระบวนการเชิงกลยุทธ์
- จัดทาฐานข้อมูลด้านการเงิน
- จัดทาฐานข้อมูลบุคลากร
- จัดทาสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ความเสี่ยง
- จัดทาสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
- จัดทากลยุทธ์ ด้านการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ ตามแนวยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ที่มาของความท้าทายเชิงกลยุทธ์
- ผลการประเมินคุณภาพภายใน
- การทบทวนผลการปฏิบัตงิ าน

- การทบทวนผลการปฏิบัตงิ าน
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาพแสดงกระบวนการจัดทากลยุทธ์กองกลาง
รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล

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

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

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

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

จัดทาแผน และ
ถ่ายทอดแผนสู่
การปฏิบัติ

เริ่มใช้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
กองกลางกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้รับบริการทีส่ ะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว
มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยมีเป้าประสงค์หลักคือ
1. เป็นองค์กรที่ให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลสาคัญเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
2. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี
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เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. เป็นองค์กรที่ให้บริการด้วยความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูล
สาคัญเพื่อประกอบการ ตัดสิน ใจเชิง
บริหาร และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่พงึ
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategies)
1.1 พัฒนาระบบงานหลัก

2. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี

2.1 พัฒนาศักยภาพองค์กร
และบุคลากร
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โครงการ (Projects)
1.1.1 พัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส์
1.1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรใน
งานเทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยว
1.1.3 พัฒนากระบวนทัศน์ สู่การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2.1.1 พัฒนาระบบงานและโครงสร้าง
องค์กร
2.1.2 พัฒนาทักษะระบบงานสารบรรณ
สาหรับเครือข่ายงานสารบรรณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.1.3 เพิ่มพูนทักษะการเขียนข่าว
ขั้นสูงสาหรับเครือข่ายประชา
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.1.4 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสาร
สนเทศสาหรับงานรักษาความ
ปลอดภัย
2.1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบกายภาพ
เพื่อสุขภาวะในการทางาน
2.1.6 พัฒนาเทคนิคการทาหน้าที่ครูฝึก
สาหรับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย
2.1.7 พัฒนาทักษะในการระงับ
เหตุอัคคีภัยสาหรับเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
2.1.8 พัฒนาทักษะด้านระเบียบวินัย
จราจร สาหรับเจ้าหน้าที่รกั ษา
ความปลอดภัย
2.1.9 พัฒนาทักษะสาหรับอาสาสมัคร
แจ้งเหตุ
2.1.10 พัฒนาทักษะสาหรับนักศึกษา
อาสาสมัครป้องกันอาชญากรรม
2.1.11 ขยายเขตบริการเพื่อแสวงหา
ความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย
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เป้าประสงค์หลัก (Goals)

กลยุทธ์ (Strategies)

โครงการ (Projects)
รักษาความปลอดภัยกับชุมชนรอบ
ข้างมหาวิทยาลัย ในลักษณะ CSR

2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและนาไปสูก่ ารปฏิบัติ
(1) จากแผนกลยุทธ์แปลงสู่การปฏิบัติโดย จัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก งบประมาณ ผลผลิต และ
กาหนดตัวชี้วัดหลัก (KPI) เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามผลงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
(2) กองกลางได้คานึ ง ถึง ปัจ จั ย ที่ มี ความส าคัญ ต่อการน ากลยุ ท ธ์ สู่ การปฏิบั ติ คือ วั ฒ นธรรมองค์ กร
กระบวนการสร้างความร่วมมือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารบุคคลและบริหารผลงาน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ได้นามาประกอบการวางแนวทางการบัติบัติงาน และเป็นปัจจัยเสริมที่
ดาเนินการไปพร้อมๆกับการปฏิบัติงาน
(3) การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่ผู้ปฏิบัติ ดาเนินการโดยระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กาหนดเป็นตัวชี้วัด
ของผู้ปฏิบัติเป็นรายบุคคลใน Position Description (PD) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดทุก 6 เดือน โดยผล
การประเมินได้นามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษ และการต่อสัญญาจ้าง
(ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย)
(4) กองกลางจะทบทวนกระบวนการให้บริการ โดยการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ร่วมกับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในการดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนงานให้สนองตอบ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้สอดรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติให้ได้ รับการพัฒนาตามภารงานที่รับผิดชอบ และจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน โดยรวบรวมองค์
ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ไว้ให้บุคลากรผู้ปฏบัติสามารถสืบค้น อ้างอิง เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้
(5) จัดให้มีส่วนงานที่อานวยความสะดวกด้านการเงิน พัสดุ และการประสานอานวยความสะดวกด้านธุรการ
ไว้ที่ส่วนกลางของกองกลาง เพื่ออานวยความสะดวกแก่บุคคลากรผู้ปฏิบัติงาน
(6) กองกลาง ใช้ที่ประชุมกองซึ่งมีการประชุมประจาทุกเดือน เป็นเวทีในการระดมความเห็นเพื่อปรับปรุง
เป้าหมาย แผนงาน โดยประชุมหัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดหลัก (KPI) ระดับ
กลยุทธ์
1. โครงการตอบสนองโครงการยุทธศาสตร์ 315 โครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลาดับ

สนอง 315 โครงการ

ชื่อโครงการ กิจกรรม

1. 63. พัฒนา website โครงการพัฒนาเว็บไซต์
สาหรับการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายในเป็นการเฉพาะ
เพื่อให้สามารถสื่อสาร
ข้อมูลภายในเป็นการ
เฉพาะได้ เพื่อลด
ภาระของเว็ปไซด์
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.มีเอกสารแสดงขั้นตอน
1. มีนาคม
การศึกษารูปแบบและ
2555
งาน
แนวทางดาเนินการปรับปรุง
ประชาสัม เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
พันธ์
2. จานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่
มากขึ้น
2.เพิม่ ขึ้นไม่ตา่
กว่า
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ลาดับ

สนอง 315 โครงการ

ทางการ และทา
ให้เว็ปไซด์ทางการ
เป็นที่น่าสนใจสาหรับ
กลุ่มเป้าหมาย
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 5 มาตรการ 3 )
2. 58.เพิ่มช่องทางใน
การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
ผ่านช่องทางที่เปิดเผย
ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถส่งข้อมูลได้
โดยง่ายละมีความ
มั่นใจ(ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ 5 มาตรการ
2)
3. 57. เพิ่มช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ สู่
บุคลากร นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 5 มาตรการ 2 )
4. 247. สร้างเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์กับ
สื่อมวลชนระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นใน
การเผยแพร่กิจกรรม
และโครงการบริการ
วิชาการที่
มหาวิทยาลัย
ดาเนินการตลอดจน

ชื่อโครงการ กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ร้อยละ 20
3. ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75

ประชากรมหาวิทยาลัย และ
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ผ่านสื่อเครือข่ายสังคม
เพิ่มขึ้น

มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นไม่ต่า
กว่า
ร้อยละ 25

โครงการขยายช่องทางสื่อสาร
องค์กร ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่อ
อิเล็กทรอนิคส์

1. มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สื่ออิเล็กทรอนิคส์ เพิ่มขึ้น
งาน
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาสัม
ผู้รับข้อมูลข่าวสาร
พันธ์

1. อย่างน้อย
2 ระบบ

โครงการ สื่อมวลชนสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

1. ไม่น้อยกว่า
10 กิจกรรม

โครงการพัฒนาการสื่อสารผ่าน
สื่อเครือข่ายสังคม (Social
Network Media) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กร
งาน
ประชาสัม
พันธ์
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2. ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

2. เพิ่มขึ้นไม่
ต่ากว่าร้อยละ
20
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ลาดับ

สนอง 315 โครงการ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน
Social Network
(ยุทธศาสตร์ 5 กล
ยุทธ 1 มาตรการ 5 )
5. 18. ขยายผลโครงการ
ฝึกอบรมนักศึกษา
อาสาสมัครสืบสวน
พิเศษ (TSI) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อ
สร้างให้นักศึกษาเป็น
ผู้มีจิตสาธารณะใน
การทาประโยชน์
เพื่อส้งคม รณรงค์เมา
ไม่ขับ รณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยไร้
แอลกอฮอล์
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 1 มาตรการ 5 )
6. 8. รณรงค์ ส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ
สร้างจิตสานึกในเรื่อง
วินัยจราจร และ
ดาเนินการกวดขัน
วินัยจราจรเอื้ออาทร
และพิจารณาลงโทษ
ผู้กระทาผิดในแบบ
เอื้ออาทรโดยจัด
อบรมเพิ่มพูนความรู้
ด้านกฎหมายจราจร/
การบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 1 มาตรการ 2 )
7. 20. รณรงค์
ดาเนินการให้การคัด
แยกขยะและของ

ชื่อโครงการ กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการฝึกอบรมนักศึกษา
อาสาสมัครสืบสวนพิเศษ
(Tactics of Special
Investigation) : TSI
งานรักษา
ความ
ปลอดภัย

โครงการอบรมระเบียบวินัยด้าน
การจราจร โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

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

จานวน
นักศึกษา TSI
ที่เข้าร่วม
โครงการ
80 % ของ
ผู้เข้าร่วม
อบรม
2. ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 90

1. มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ด้านการขับขี่ปลอดภัย และ
กฎหมายจราจร
2. ผู้เข้ารับการอบรมทดสอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรหลังการอบรม

1. อย่างน้อย
2 รุ่น รุ่นละไม่
ต่ากว่า 80 คน
2. ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 90

ปริมาณการใช้กระดาษใหม่
ศูนย์ผลิตเอกสารลดลง

ลดลงไม่ตา่
กว่า
ร้อยละ 2

งานรักษา
ความ
ปลอดภัย

โครงการ การจัดทาบันทึก
ข้อความ และสมุดบันทึก ขนาด
ต่าง ๆ โดยกระดาษใช้แล้ว 1
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งานสาร
บรรณ
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ลาดับ

สนอง 315 โครงการ

เหลือใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ และ
สร้างพฤตินิสยั ที่
เหมาะสมให้แก่
นักศึกษา บุคลากร
และเป็นตัวอย่างของ
ชุมชน (ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ 1 มาตรการ
6)
8. 9. กาหนดมาตรการ
และแนวปฏิบตั ิเพื่อ
ลดการใช้พลังงานใน
พื้นที่อาคารโดยมี
เป้าหมายลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานลงอย่าง
น้อย 10 % ต่อปี
พร้อมดาเนินการ
รณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง (ยุทธศาสตร์
1 กลยุทธ 1
มาตรการ 3)
9. 15. อนุรักษ์พื้นที่สี
เขียว และรักษาระบบ
นิเวศฯของพื้นที่ให้
สอดคล้องกับสภาพ
ธรรมชาติดั้งเดิม มี
การสารวจพันธุ์ไม้เพื่อ
ทาทะเบียน และการ
พัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้สาคัญ
ด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชของ

ชื่อโครงการ กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน้า

โครงการ อาคารสีเขียว

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ ไม่ต่ากว่า
อาคารสิริคุณากรลดลงจากปี ร้อยละ 10
2554

งานบริหาร
ทรัพยากร
กายภาพ

โครงการ ต้นไม้เพื่อพ่อ 84 ต้น
ถวายเป็นพระราชกุศล 84
พรรษา
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มีทะเบียนต้นไม้สาคัญที่
มีนาคม 2555
มหาวิทยาลัยประกาศเป็นไม้
อนุรักษ์
งาน
ประชาสัม
พันธ์
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ลาดับ

10.

11.

12.

13.

สนอง 315 โครงการ
มข. (ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ 1 มาตรการ
4)
21. การรณรงค์การ
ทิ้งขยะในสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยจัดให้
พร้อมทั้งจัดหาถังขยะ
ให้มีจานวนที่เพียงพอ
โดยเฉพาะในช่วงที่มี
การจัดงานสาคัญ
และมีผู้เข้าร่วมงาน
เป็นจานวนมาก
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 1 มาตรการ 7)
22.จัดระบบโซนนิ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่บดบัง
ทัศนียภาพที่สวยงาม
ของมหาวิทยาลัย
ช่วยลดอุบัติเหตุ และ
มลพิษทางสายตาของ
ผู้สญ
ั จรไปมา
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 1 มาตรการ 7)
41. ดาเนินการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของที่
ทางานให้มี
บรรยากาศของการ
ทางานที่ดี เพื่อสร้าง
ความสุขในที่ทางาน
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 2 มาตรการ 4)
42. สร้าง
กระบวนการมีส่วน

ชื่อโครงการ กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการถังขยะ มข.รักษ์โลก

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

มีถังขยะชนิดแยกประเภท ถังขยะ มข.
ขยะที่เพียงพอต่อการใช้งาน รักษ์โลก
ในพื้นที่โดยรอบอาคารสิริ
15 ชุด
คุณากร
งานบริหาร
ทรัพยากร
กายภาพ

โครงการจัดระเบียบป้าย
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีการปรับปรุงระเบียบการ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
และจัดพื้นที่การติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
งาน
เสริมสร้างทัศนียภาพที่
ประชาสัม สวยงาม
พันธ์

โครงการ Happy Workplace

มกราคม
2555

ความพึงพอใจของบุคลากร

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

ความพึงพอใจของบุคลากร
สังกัดสานักงานอธิการบดีที่

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

งานบริหาร
ทั่วไป

โครงการแปลงผักปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมีสุข
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กองกลาง
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ลาดับ

สนอง 315 โครงการ

ชื่อโครงการ กิจกรรม

ร่วมของบุคลากรใน
การสร้างความสุขในที่
ทางาน (ยุทธศาสตร์
1 กลยุทธ 2
มาตรการ 4)
14. 75. สนับสนุนการใช้ โครงการพัฒนาระบบการ
ทรัพยากรร่วมกันกับ ให้บริการห้องประชุมอาคารสิริ
หน่วยงานภายนอกทั้ง คุณากร
ส่วนที่เป็น
สถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
องค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ 5 มาตรการ
6)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เข้าร่วมโครงการ

สัดส่วนการให้บริการห้อง
ไม่ต่ากว่า
ประชุมแก่หน่วยงาน
ร้อยละ 10
ภายนอกเพิ่มขึ้นจากปี 2554
งานบริหาร
ทรัพยากร
กายภาพ
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2. โครงการตอบสนอง NEED กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ลาดับ

ชื่อโครงการ กิจกรรม

1.

โครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบตั ิงานสาย
สนับสนุนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
โครงการสัมมนาเพี่อเพิ่มพูนความรู้แนวปฏิบัติ และ
กฎระเบียบด้านงานสารบรรณ และการจัดการงานเอกสาร

2.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป

งานสารบรรณ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีคู่มือแนวปฏิบตั ิใน
การจัดการหนังสือ
และเอกสาร
มีคู่มือแนวปฏิบตั ิใน
การรับ-ส่งหนังสือ
และเอกสาร

ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80

3.

โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการรับ ส่ง เอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสานึกใน
การให้บริการ มีความเข้าใจในระบบงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ สามารถให้คาแนะนาผูใ้ ช้บริการได้อย่างดี

งานสารบรรณ

4.

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน สาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับ ส่ง เอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
บริหารงาน ระบบบริหารจัดการเอกสาร

งานสารบรรณ

การชารุด สูญหาย
ของเอกสารลดลง

งานสารบรรณ

1. มีฐานข้อมูลใน
การสืบค้นเป็น
ปัจจุบัน
2. ความพึงพอใจผู้
ใชระบบ
ผู้เข้าเยีย่ มชม
นิทรรศการผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
ตลอด 12 วัน
ผู้เข้ารับการอบรม
ทดสอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของ
หลักสูตรหลังการ
อบรม

6.

7.

โครงการเผยแพร่ผลงานในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูก
เสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น

งาน
ประชาสัมพันธ์

8.

โครงการอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย อาคารสิริ
คุณากร

งานบริหาร
ทรัพยากร
กายภาพ

มีนาคม 2555

พฤษภาคม
2555

การชารุดสูญ
หายไม่เกิน
ร้อยละ 1
1. เมษายน
2555
2. ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
ไม่ต่ากว่า
6,000 คน

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

ข. การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน
กองกลางคาดการณ์ผลการดาเนินการโดยเทียบเคียงกับผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา และเพิ่มความท้า
ทายโดยยกระดับผลการดาเนินงานให้สูงขึ้น ซึ่งมีระบบการติดตามผลอย่างสม่าเสมอ โดยมีตัวชี้วั ดหลักตามเป้าประสงค์หลัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้
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เป้าประสงค์หลัก (Goal)
ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicator)
1. เป็นองค์กรที่ให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 1.1 มี และใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์เพื่อบริหาร
เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลสาคัญเพื่อประกอบการตัดสิน
จัดการการรับส่งเอกสารราชการกลางของมหาวิทยาลัย
ใจเชิงบริหาร และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่พึง
1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยที่สนองตอบความต้องการของ
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย ด้วยระบบ เทคโนโลยี
ชุมชน และเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแก่ผู้ร่วม
สารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพ
ชมนิทรรศการไม่น้อยกว่า 3,000 คน
1.3 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนากระบวนทัศน์
สู่การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ของ
จานวนเครือข่ายทั้งหมด
2. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี
2.1 ระบบงานและโครงสร้างองค์กรเอื้อต่อการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
2.2 เครือข่ายงานสารบรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ
การพัฒนาทักษะระบบงานสารบรรณไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจานวนเครือข่ายทั้งหมด
2.3 เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับการเพิ่มพูนทักษะการเขียนข่าวขั้นสูง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 ของจานวนเครือข่ายทั้งหมด
2.4 บุคลากรงานรักษาความปลอดภัยได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
2.5 บุคลากรงานรักษาความปลอดภัยได้รับการพัฒนา
ทักษะในการระงับเหตุอัคคีภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
2.6 บุคลากรงานรักษาความปลอดภัยได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านระเบียบวินัยจราจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
2.7 พัฒนาทักษะสาหรับอาสาสมัครแจ้งเหตุ จานวนไม่น้อย
กว่า 50 คน
2.8 นักศึกษาอาสาสมัครได้รบั การพัฒนาทักษะ
อาสาสมัครป้องกันอาชญากรรม จานวนไม่น้อยกว่า 50 คน
2.9 มีกิจกรรมความร่วมมือรักษาความปลอดภัยกับชุมชนรอบ
ข้างมหาวิทยาลัย ในลักษณะ CSR ไม่น้อยกว่า10 ครั้ง
2.10 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มากกว่าร้อยละ 80
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หมวด 3 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
3.1 การจัดทากลยุทธ์
ก. การส่งเสริมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) กองกลาง ได้มีการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อเป็นข้อมูลสาคัญในการพัฒนาการให้บริการ เช่น การจัดการประชุมเครือข่ายงานสารบรรณ การประชุมเครือข่าย
ประชาสั ม พั น ธ์ การประชุ ม รั บ ฟั ง ความเห็ น ผู้ ป ระกอบการหอพั ก รอบข้ า งมหาวิ ทยาลั ย การประชุ ม รั บ ฟั ง ความเห็ น
ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัย การประชุมสัมมนา ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สภาอาจารย์ สภาข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้าง นอกจากนั้นยังเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบดาเนินการโดยกองกลาง อีกทางหนึ่งด้วย
(2) กองกลาง จัดระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์ ที่ใช้ประโยชน์ร่วมระหว่างผู้รับบริการทั้งภายนอก และภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น ระบบรับ ส่ง และสืบค้นหนังสือราชการของงานสารบรรณ การให้บริการข้อมูลและแนวทางการรับ
บริการด้านการทาหนังสือเดินทางโดยงานประสานงานมหาวิทยาลัย การให้บริการข้อมูล สถิติ ด้านการรักษาความปลอดภัย
และการจัดการจราจร การสืบค้นข้อมูลภาพเหตุการณ์ในฐานข้อมูลกล้องวงจรปิดโดยงานรักษาความปลอดภัย การให้บริการ
ข้อมูลตารางการปฏิบัติงาน และการนัดหมายผู้บริหารมหาวิทยาลั ยโดยงานเลขานุการผู้บริหาร การบริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านผลงานมหาวิทยาลัย กิจกรรมเด่น และผลงานตามยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหาร ที่จัดทา นาเสนอ และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่
ผู้ รับ บริการเช่ น กองแผนงาน สามารถสื บ ค้น ดาว์ น โหลด ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการจั ด ท ารายงานประจ าปี หรือจั ด ท าข้ อ
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร สื่อมวลชนทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคสามารถสืบค้น และดาว์นโหลด ข้อมูล
เชิงข่าวไปใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ในทันที นอกจากนั้น ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ กิจกรรมสาคัญต่างๆ
เหล่านี้ ได้ส่งต่อให้กับหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบันทึกจัดเก็บเป็นสารสนเทศเชิงประวัติ อีกทางหนึ่งด้วย
กลไกหลักที่ส่งเสริมการใช้บริการและตอบสนองต่อความคาดหวัง
กลุ่มผู้รับบริการ
กลไก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
อธิการบดี
คณะ/หน่วยงานภายใน
- การสืบค้น ติดตามหนังสือภายในและหนังสือ
มหาวิทยาลัย
ภายนอก
- การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงาน
- ข้อมูลการจัดกิจกรรม การประชุม อบรม
สัมมนา ในมหาวิทยาลัย
- การบริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

- การบริการข้อมูลภาพบันทึกเหตุการณ์ทาง
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แหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลตารางการปฏิบัติงาน และ
การนัดหมาย ของงานเลขานุการ
ผู้บริหาร
- ฐานข้อมูลสารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส์ ของงานสารบรรณ
- ระบบเผยแพร่ข่าว KKUNEWS
ของงานประชาสัมพันธ์
- ระบบ KKU Event Update
ของงานประชาสัมพันธ์
- สายด่วนงานรักษาความปลอดภัย
12191 และ 043 202 191และ
วิทยุสื่อสาร
- ระบบฐานข้อมูลบันทึกเหตุการณ์
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กลุ่มผู้รับบริการ

กลไก
กล้องวงจรปิด
- การบริการข้อมูลและแนวทางการรับ
บริการด้านการทาหนังสือเดินทาง

สภาคณาจารย์
สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ
สภาข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง
นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทัว่ ไป

สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ

- การแจ้งเรื่องร้องเรียน
- การบริการข้อมูล และติดต่อสอบถาม

สื่อมวลชน
- การบริการข้อมูล และติดต่อสอบถาม
- การบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์

คณาจารย์/นักวิจัย

- บริการการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์/
นักวิจัย

หน่วยงานภายในกองกลาง

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพ
กองกลาง
- สนับสนุนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ
- ติดตามการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติราชการ
- บริการคลังความรู้ผปู้ ฏิบัตงิ านกองกลาง
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แหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
จากศูนย์ปฏิบัติการกลางด้านการ
รักษาความปลอดภัย
- ข้อมูลบริการด้านการทาหนังสือ
เดินทาง บนเว็บไซต์งาน
ประสานงานมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลสารสนเทศการประชุม
สภาคณาจารย์ ของงานสภา
อาจารย์
ฐานข้อมูลสารสนเทศการประชุม
สภาข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง ของงานสภาอาจารย์
- โทรศัพท์
- e-mail
- เว็บไซต์สายตรงอธิการบดี
- ระบบ KKU Event Update
ของงานประชาสัมพันธ์
- โทรศัพท์
- e-mail
- ฐานข้อมูลข่าวมหาวิทยาลัย ของ
งานประชาสัมพันธ์
- ระบบ KKU Event Update
ของงานประชาสัมพันธ์
- ฐานข้อมูลผลงาน และงานวิจยั ที่
ได้รับการเผยแพร่ผา่ นสื่อมวลชน
ของงานประชาสัมพันธ์
- เว็บไซต์การประกันคุณภาพ
กองกลาง
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(3) เพื่อพัฒนาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง กองกลางได้นา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการจาก
ช่องต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นข้อมูล
ประกอบที่สาคัญ ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ประจาปี
ข. การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กองกลางได้บ่มเพาะพฤติกรรมพึงประสงค์ที่ก่อเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน มีการสืบทอดต่อกันมาจากอดีตจน
ปัจจุบัน เป็นแนวปฏิบัติหลักที่บุคลากรกองกลาง ยึดถือมาโดยตลอด คือ “เราสร้างความพึงพอใจในทุกบริการ”
ซึ่ง เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกองกลาง ที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ว่ากองกลาง เป็นองค์กรที่บริหารจัดการ และให้บริการโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วม
คานึงถึงความคุ้มค่า และยึดหลักนิติธรรมเป็นที่ตั้ง ประกอบกับมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นสาคัญ คือ มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว มีคุ ณภาพ ปลอดภัย และสะท้อน
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

3.2 “เสียงของผู้รับบริการ” : วิธีการรวบรวม และใช้สารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก. การรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) กองกลาง ได้มีการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไว้หลากหลายช่องทาง ดังนี้
1. ช่องทางที่เป็นทางการ เช่นการจัดประชุม สัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ กล่องรับฟัง
ความเห็น การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดช่องทางรับข้อคิดเห็น ข้อ เสนอแนะ ทาง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง e-mail และเทคโนโลยี Social Network ต่างๆ
2. ช่องทางที่ไม่เป็นทางการ เช่นการแวะเวียนเยี่ยมชม พบปะ พูดคุย ตามโอกาสที่เหมาะสม
(2) กองกลางมีการจัดประชุม สัมมนา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒ นาการให้บ ริการ เป็ น ประจ า และสม่ าเสมอ เช่น การจั ด การประชุ ม เครือข่า ยงานสารบรรณ การประชุ ม เครือข่า ย
ประชาสั ม พั น ธ์ การประชุ ม รั บ ฟั ง ความเห็ น ผู้ ป ระกอบการหอพั ก รอบข้ า งมหา วิ ท ยาลั ย การประชุ ม รั บ ฟั ง ความเห็ น
ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัย การประชุมสัมมนา ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สถาอาจารย์ สภาข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้าง นอกจากนั้นยังเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย
(3) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะได้รับการ
ตอบสนองโดยดาเนินการแก้ไขในทันทีที่สามารถทาได้ และจะมีการประสานแจ้งตอบการดาเนินการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เป็นกรณีไป นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง กองกลางได้นา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการจากช่องต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ใช้เป็นข้อมูลสาคัญ ประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ประจาปี ของ
กองกลางอีกด้วย
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ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) กองกลาง ได้มีการสารวจ รวบรวมข้อมูลความพึง พอใจ และความต้องการในการรับบริการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจาปี ทาการวิเคราะห์ค่าคะแนน เปรียบเทียบสัดส่วนความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ เป็น
ค่าร้อยละ เสนอต่อที่ประชุมกองกลาง และนาไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาองค์กรของ
กองกลาง
(2) กองกลาง น าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ รับ บริก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เป็ น ข้อมู ล
เปรียบเทียบกับการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อตอบส นองการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมีความพึงพอใจในสัดส่วนที่สูงขึ้น ทุกปี
นอกจากนั้นยังนาผลการประเมินนี้ไปเทียบเคียงกับหน่วยงานในระดับกอง สังกัดสานักงานอธิการบดี เพื่อ เป้าหมายเชิงท้าทาย
และเพื่อแสวงหาโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการจากหน่วยงานข้างเคียง อีกทางหนึ่งด้วย
(3) กองกลาง ตระหนักดีว่า ความผูกพันของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรจะเกิดขึ้นได้ และ
จะมีความยั่งยืนก็ต่อเมื่อ ความต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ได้รับการใส่ใจ ดูแล และนาไปสู่การปรับปรุง
พัฒนา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด กองกลางจึงได้นา ความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปใช้เป็นข้อมูลสาคัญ ประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ประจาปี ของกองกลาง เพื่อให้
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจสูงสุด และเกิดความผูกพันกับองค์กร อย่างยั่งยืน
ค. การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) กองกลาง ได้จัดทาฐานข้อมูลผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการพัฒนาข้อมูลให้เป็ นปัจจุบัน
อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาการให้บริการครอบคลุ่มกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภารกิจ มากที่สุด
(2) กองกลาง ได้พัฒนากระบวนงานในการให้บริการ โดยนาความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นข้อมูลตั้งต้น ในการวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาสภาพแวดล้อม ของการให้บริการที่
ปรับเปลี่ยนไป ให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า กาหนดทิศทางการพัฒนาการให้บริการที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจสูงสุด
(3) กองกลางได้ใช้ฐานข้อมูลผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่ อประโยชน์ในการให้บริการ ประสาน
ความร่วมมือ สื่อสารสร้างความเข้าใจในการให้บริการ ด้วยความรวดเร็ว สามารถสื่อสารข้อมูลได้ถึงตัวกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
เช่น ระบบฐานข้อมูล e-mail ของสื่อมวลชน ฐานข้อมูล e-mail ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
สภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ฐานข้อมูลโทรศัพท์ และโทรสารของสื่อมวลชน และฐานข้อมูลโทรศัพท์
และ ฐานข้อมูล e-mail ของนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เป็นต้น
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการ
ก. การวัดผลการดาเนินการ
กองกลาง ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.
2555 โดยกาหนดตัวชี้วัดหลัก และจัดทาเป็นสารสนเทศ ดังนี้
1. ข้อมูลผลการดาเนินงานตามพันธกิจ และตัวชี้วัดหลัก พ.ศ. 2555 (รายงานหมวด 7)
2. ข้อมูลองค์ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูล
ครุภัณฑ์ ทรัพยากรกายภาพ ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนงาน และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีเลือกข้อมูลสารสนเทศ

วิธีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

1. ข้อมูลผลการดาเนินงานตามพันธกิจ และต้วชี้วัดหลัก พ.ศ. 2555
1.1 ผลงานตามพันธกิจและตัวชีว้ ัดหลักพ.ศ. 2555 รายงานและบันทึกในโปรแกรม excel
กาหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายใน
เอกสารมอบหมายงานรายบุคคล และ
รายงานผลงานเป็นเอกสารเสนอในที่
ประชุมกอง
1.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดหลัก
รายงานและบันทึกในโปรแกรม excel
2. ข้อมูลองค์ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
2.1 ข้อมูลงบประมาณ และรายงานการใช้จ่าย
รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel
2.2 ข้อมูลครุภัณฑ์ และทรัพยากรกายภาพอื่นๆ
รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel
2.3 ข้อมูลทรัพยากรบุคคล และการประเมินผล
รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel
2.4 ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
รวบรวมและบันทึกในโปรแกรม excel
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนงาน และเพือ่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.1 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของ
รวบรวมและบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได่ส่วนเสีย
เป็นรูปเล่มในโปรแกรม word และ
นาเสนอบนเว็บไซต์ กองกลาง
3.2 กฎหมาย ข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์
รวบรวมและบันทึกเป็นรูปเล่มใน
ต่างๆ
โปรแกรม word และนาเสนอบน
เว็บไซต์ กองกลาง
3.3 ผลงาน และองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของ นาเสนอบนเว็บไซต์ กองกลาง
บุคลากร
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ความถี่ในการทบทวน
ข้อมูลและสารสนเทศ

ทุกเดือน

ทุก 3 6 9
และ 12 เดือน
ทุกเดือน
ทุก 6 เดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ทุก 12 เดือน
ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล
ทุกเดือน
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ส่วนกลไกการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ นั้น กองกลาง
ได้ดาเนินการดังนี้
1. ข้อมูลผลการดาเนินงานตามพันธกิจ และต้วชี้วัดหลัก มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ใช้ระบบควบคุมต่างๆ ดังนี้
1.1 ระบบการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 ระบบการตรวจติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพภายใน
1.3 ระบบการรายงานผลการดาเนินงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยของ
ผู้บริหารกองกลาง (PMR)
1.4 ระบบประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (PMS)
โดยการดาเนินการในระบบต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น มีกรอบระยะเวลาการรายงานผลตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ซึ่งผลจากการจัดทารายงานการติดตามผลต่างๆเหล่านี้ เป็นข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับที่สาคัญในการกาหนดแนวทาง
เพื่อปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานของกองกลาง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. ข้อมูลองค์ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ มีการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลทันที ที่มีการ
เคลื่อนไหวของข้อมูล ทั้งข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลครุภัณฑ์ และทรัพยากรกายภาพ ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เช่น กองแผนงาน กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่
กองอาคารและสถานที่ และกองกิจการนักศึกษา
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนงาน และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับจากแหล่งที่มาต่างๆ ดังนี้
3.1 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได่ส่วนเสีย ที่ดาเนินการโดย
กองกลาง
3.2 กฎหมาย ข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่างๆ จากหนังสือเวียนของหน่วยงาน องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณบดี
3.3 องค์ความรู้ในการจัดการความรู้ของกองกลาง ได้จาก ประเด็นความรู้ที่บุคลากรได้ศึกษา
วิเคราะห์ และถ่ายทอดในการเป็นวิทยากร หรือถ่ายทอดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ
กองกลางได้รวบรวม จัดเก็บ และนาเสนอบนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้น
ข. การวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
การวิเคราะห์ผลการดาเนินการ เพื่อทบทวน และปรับปรุงการดาเนินงานของกองกลางนั้น ดาเนินการใน
ระดับความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัด จะรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมาย นาเสนอที่ประชุมกองกลางเพื่อเข่าสู่กระบวนการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน โดยนาหลักเกณฑ์ คาอธิบายและ
ข้อกาหนดตามตัวชี้วัด เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงาน และแจ้ง
ผลการวิเคราะห์ และ แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรับทราบ และดาเนินการตาม
กระบวนการ PDCA ต่อไป
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กระบวนการวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการของกองกลาง
แผนปฏิบัติราชการ
กองกลาง

ระบุผู้รับผิดชอบ และกาหนดกรอบเวลา
ในการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
รวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนการดาเนินงาน
เสนอที่ประชุมกองกลาง (ทุกเดือน)
ที่ประชุมกองกลาง วิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน
และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง
ไม่บรรลุผล
มอบหมายผู้รับผิดชอบแก้ไข

บรรลุผล

การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับทราบถึงแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมายนั้น ดาเนินการโดยสื่อสารผ่านหัวหน้างานในที่ประชุมประจาเดือนของกองกลาง โดยมีการแจ้งบันทึกในรายงานการ
ประชุมเป็นประจาทุกเดือน ในกรณีที่การปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงาน ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ นั้น
กองกลางได้ดาเนินการสื่อสารดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมายภายในมหาวิทยาลัย

2. กลุ่มเป้าหมายภายนอกมหาวิทยาลัย

ช่องทาง และวิธีการสื่อสาร
- หนังสือราชการ
- ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
- ระบบ Pop mail ของนักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร
- หนังสือราชการ
- ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
- ระบบ Pop mail เครือข่ายคู่ความร่วมมือของกองกลาง
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ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ
กองกลาง มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือนในที่ประชุมกองกลาง ซึ่งประกอบด้วย
ผู้อานวยการกอง หัว หน้ า งาน และบุ คลากรผู้รับ ผิ ด ชอบระบบการประกัน คุณ ภาพของกอง ซึ่ง ได้ นาผลจากการติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา การปฏิบัติงานในรายภารกิจ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการจัดทา
กลยุทธ์ในปีถัดไป และเพื่อยกระดับมาตรฐานผลงาน ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ ให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด กองกลางจึงได้มีการทบทวนเพื่อกาหนดค่าเป้าหมายให้ท้าทายขึ้นทุปีอีกด้วย

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้
ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้
(1) กองกลางมีวิธีการจัดการเพือ่ ให้ข้อมูล สารสนเทศมีคุณสมบัติตามที่กาหนด ดังนี้
คุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศ
วิธีการจัดการ
1. ครอบคลุม
1. ทบทวนและตรวจสอบแผนกลยุทธ์ของกองกลาง และ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้ข้อมูลว่ามีการใช้
ข้อมูลใดบ้าง เพื่อประกอบการออกแบบสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกประเด็นกลยุทธ์ และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. รวดเร็ว ทันกาล
1. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย อย่างสม่าเสมอ
2. มีการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการข้อมูล
เฉพาะ ทาง Pop mail หรือ Face book
3. กาหนดสิทธิในการพัฒนาข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง
เช่น สมาชิกเครืข่ายประชาสัมพันธ์สามารถ อัพโหลด
ข่าวของคณะ/หน่วยงาน บนหน้าแรกของเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย
4. มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการแก่ผู้ใช้งาน
3. ความถูกต้อง แม่นยา
1. กาหนดมาตรฐานของข้อมูล และการปฏิบตั ิงาน
2. กาหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ชดั เจน และพัฒนาทักษะ
อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดผู้รบั ผิดชอบระบบที่สามารถแก้ไขปัญหา หรือ
ข้อผิดพลาดของระบบได้ในทันที
4. ความทันสมัย
1. กาหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการปรับปรุงข้อมูล
2. ให้สิทธิเครือข่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พัฒนาข้อมูลได้
เอง และจัดการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
5. ความเชื่อมโยง
บูรณาการข้อมูล โดยลิงก์ข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศในแต่ละด้าน เพื่อใช้ประกอบการ
อ้างอิง และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
6. ความน่าเชื่อถือ

1. ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศในระบบอยู่เสมอ
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คุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศ

7. ความปลอดภัย และความสามารถในการเข้าถึง

8. ความสามารถในการตรวจสอบ

9. การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล

วิธีการจัดการ
2. เชื่อมโยง และอ้างอิงข้อมูล จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่
มีมาตรฐาน และมีความน่าเชือ่ ถือ
จัดลาดับชัน้ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ตรงตาม
ลักษณะผู้ใช้งานระบบ ผู้ใช้ระบบ (User name) และ
รหัสผ่าน (Pass word) เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธ์ที่มีอยู่
กาหนดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหาร ให้เข้าถึง
ชั้นของการตวจสอบข้อมูล เพื่อตรวจซ้า และสอบทาน
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได้
ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศสามารถ พัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
ระบบได้โดยตรง เช่นการอัพโหลดข่าวของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ และสามารถส่งข้อมูลย้อนกลับ
(Comment) เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาระบบให้
สมบูรณ์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

(2) การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
กองกลาง มีวิธีการในการจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศพร้อมที่จะให้บริการ โดยสร้างระบบที่อานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ดังนี้
การจัดการความพร้อมของข้อมูล
สารสนเทศกองกลาง
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศทาง
อินเตอร์เน็ตบนเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น
ระบบมาตรฐานสากล สืบค้นสะดวก
จัดการฐานข้อมูลในลักษณะที่มกี าร
สืบค้น ด้วยคาค้น (Key words)
พัฒนาเนื้อหา (Content) ของข้อมูล
สารสนเทศในรูปแบบที่สบื ค้นผ่าน
เครื่องมือสื่อสารแบบไร้สาย(Mobile
Application)
มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสมรรถนะ
สูงสามารถจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศในลักษณะ Real time

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ใช้
วิธีการเข้าถึง
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย www.kku.ac.th
- เข้าสู่เว็บไซต์กองกลาง
www.kku.ac.th/GAD
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้งานสามารพิมพ์ข้อความสาคัญเพื่อ
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย สืบค้นข้อมูลในระบบได้
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ได้
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

จัดลาดับชัน้ ความสามารถในการเข้าถึง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การจัดการความพร้อมของข้อมูล
สารสนเทศกองกลาง
ข้อมูล ตรงตามลักษณะผู้ใช้งานระบบ

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ใช้
วิธีการเข้าถึง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ รหัสผ่าน (Pass word)
เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธ์ที่มอี ยู่
มีระบบสืบค้นข้อมูลย้อนกลับ และ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนกลับ และ
สืบค้นข้อมูลล่วงหน้า
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สืบค้นข้อมูลล่วงหน้าโดยได้ออกแบบส่วน
ใช้งานนี้ไว้ให้ใช้งานได้สะดวก
มีระบบการอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุง พัฒนาข้อมูล
ปรับปรุง พัฒนาข้อมูลสารสนเทศใน
ภายใน
สารสนเทศในส่วนรับผิดชอบได้ เช่นการ
ส่วนรับผิดชอบได้
บันทึกข้อมูลการ รับ ส่ง เอกสารราชการ
โดยเครือข่ายงานสารบรรณ การโพสข่าว
บนหน้าแรกของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดย
เครือข่ายประชาสัมพันธ์บนโปรแกรม KKU
NEWS การเพิ่มเติมข้อมูลการจัดกิจกรรม
บนโปรแกรม KKU Event Up Date เป็น
ต้น
มีระบบการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่มี ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ความเกี่ยวข้อง และจาเป็นเพื่อใช้งาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ใช้งานอยู่ไปยังแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่
และอ้างอิง
สนใจได้ทันทีผ่ ่านลิงก์ ที่จดั เตรียมไว้
เชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจาก
ของมหาวิทยาลัย กับ Google
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยใช้คาค้น KKU
ใน Google ได้รวดเร็ว ด้วยการลงรหัส
KKU เป็นอันดับแรกบน Google
จัดการให้ผู้ใช้สามารถทาสาเนา บันทึก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้สาเนา บันทึก และพิมพ์ผลข้อมูล
และพิมพ์ผลข้อมูลสารสนเทศได้ทันที ภายในและภายนอก
สารสนเทศได้ทนั ที ในหน้าสืบค้น
จัดทาสารสนเทศในรูปแบบ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ หน้าภาษาอังกฤษของ
ภาษาอังกฤษ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ซึ่งดาเนินการโดยกองกลาง
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

กองกลางมีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานหลักที่สาคัญ ดังนี้
ระบบสารสนเทศ
ลักษณะงาน
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองกลาง พัฒนาขึ้นเพื่อให้ใช้ในการรับ ส่ง สืบค้น เอกสารราชการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทางอิเล็กทรอนิคส์ โดยงานสารบรรณกองกลางรับผิดชอบดูแล
ระบบ และมีเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านสารบรรณของทุกคณะ/
หน่วยงานร่วมใช้งานระบบนี้ ระบบติดตัง้ ไว้บนเว็บไซต์หน้าแรกของ
มหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลหนังสือสั่งการ
เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยงานสารบรรณ เป็นแหล่งรวบรวม
หนังสือสั่งการ สามารถสืบค้นผ่านระบบบริหารจัดการเอกสาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฐานข้อมูลมติทปี่ ระชุมสภาคณาจารย์
เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยงานสภาอาจารย์ เป็นแหล่งรวบรวมมติที่
ประชุมสภาคณาจารย์ สามารถสืบค้นผ่านทางเว็บไซต์กองกลาง
ฐานข้อมูลมติทปี่ ระชุมสภาข้าราชการ
เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยงานสภาอาจารย์ เป็นแหล่งรวบรวมมติที่
พนักงาน และลูกจ้าง
ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง สามารถสืบค้นผ่านทางเว็บไซต์กองกลาง
สถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ต KKU Channel
ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงาน สื่อสาร
นโยบาย จัดการความรู้ เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต ทาง
www.kkuchannel.com ดาเนินรายการสด และจัดเก็บรายการ
เป็นข้อมูลสารสนเทศ ในลักษณะ On demand สามารถสืบค้นเพื่อ
เรียกดู และทาสาเนารายการได้ตลอดเวลา
ระบบ KKU NEWS
เป็นระบบที่ออกแบบให้สมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของทุก
คณะ/หน่วยงานทีไ่ ด้รับสิทธิ์สามารถ โพสเนื้อข่าว และภาพข่าวขึ้น
บนหน้าแรกของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้เองโดยตรง ทาให้มีความ
เคลื่อนไหวของข่าวจากคณะ/หน่วยงานต่างๆอยู่ตลอดเวลา แบน
เนอร์ของระบบติดตั้งไว้บนเว็บไซต์หน้าแรกของมหาวิทยาลัย
ระบบ KKU Event Update
เป็นระบบที่ออกแบบให้ตัวแทนของคณะ/หน่วยงาน ทีไ่ ด้รับสิทธิ์
อัพเดตข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ/หน่วยงาน ในปฏิทนิ
รวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทาให้สามารถสืบค้นได้ว่า ใคร ทา
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทุกวัน โดย
สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง และข้อมูลในอนาคตได้ ระบบติดตั้ง
ไว้บนเว็บไซต์หน้าแรกของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูล Pop mail นักศึกษา
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม e-mail Address ของนักศึกษาทั้งหมดไว้
เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบ
ข้อมูลโดยงานประชาสัมพันธ์ อัพเดททุกปีการศึกษา
ฐานข้อมูล Pop mail บุคลากร
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม e-mail Address ของบุคลากรทั้งหมดไว้
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ระบบสารสนเทศ

10. ฐานข้อมูล Pop mail สื่อมวลชน

11. ระบบจองห้องประชุม อาคารสิริคุณากร

12. ระบบประกันคุณภาพ กองกลาง

13. ฐานข้อมูลมติทปี่ ระชุมกองกลาง

ลักษณะงาน
เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบ
ข้อมูลโดยงานประชาสัมพันธ์
อัพเดททุกปีงบประมาณ
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม e-mail Address ของสื่อมวลชนทั้ง
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคไว้ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารองค์กร
และประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบข้อมูลโดยงานประชาสัมพันธ์
อัพเดททันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เป็นระบบที่ออกแบบเพื่ออานวยความสะดวกในการจองห้อง
ประชุม โดยผู้รับบริการสามารถจองห้องประชุมทางอินเตอร์เน็ต
ผ่านทางเว็บไซต์ของกองกลาง ระบบติดตั้งไว้บนเว็บไซต์กองกลาง
เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพ
กองกลางอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กองกลาง รวบรวมผลและจัดทาฐานข้อมูล เพิ่มช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพระหว่าง
หน่วยงานติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการ และนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจ
เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยงานบริหารทั่วไป เป็นแหล่งรวบรวมมติที่
ประชุมกองกลาง สามารถสืบค้นผ่านทางเว็บไซต์การประกัน
คุณภาพกองกลาง

(3) การจัดการความรู้ และการเรียนรู้องค์กร
กองกลาง ได้มีการรวบรวมฐานความรู้ในหน่วยงาน ที่กระจายตัวอยู่กับตัวบุคลากร อยู่ในเอกสาร อยู่ใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิคส์ มารวบรวม พัฒนาเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ระหว่างกันเพื่อให้
กองกลางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการความรู้
วิธีการ
1. สารวจความเชี่ยวชาญของบุคลากร
2. สกัดความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร จาก
1. การรวบรวมความรู้
บุคลากร
3. รวบรวมความรู้
1. จัดหมวดหมู่ความรู้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองกลาง
2. การถ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน และ
2. จัดประชุม อบรม สัมมนาเพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นาไปสู่การปฏิบัติ
3. กาหนดเป้าหมาย ความเปลีย่ นแปลงเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจากการได้รับความรู้
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กระบวนการจัดการความรู้
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่องค์กรภายนอก

วิธีการ
เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายภายนอก เช่นฐานข้อมูล
รายการความรู้ ทาง KKU Channel เป็นต้น

ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) กองกลางมีวิธีการทาให้อุปกรณ์เกี่ยวกับสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์) ที่ใช้ มีความเชื่อถือ
ได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย ดังนี้
รายการ
1. วิธีการทาให้เชื่อถือได้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศในระบบอยู่เสมอ
1.2 เชื่อมโยง และอ้างอิงข้อมูล จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ
2. วิธีการทาให้ปลอดภัย
2.1 จัดลาดับชัน้ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ตรงตาม
ลักษณะผู้ใช้งานระบบ ผู้ใช้ระบบ (User name) และ
รหัสผ่าน (Pass word) เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธ์
2.2 จัดระบบสารองไฟ และสารองข้อมูลภายนอก
3. วิธีการทาให้ใช้งานง่าย
3.1 ออกแบบส่วนการใช้งานระบบเป็นแบบกราฟิก สะดวก
ต่อการใช้งาน (Graphic User Interface: GUI)
3.2 มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการแก่ผู้ใช้งาน
บนส่วนพืน้ ที่ใช้งาน

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อานวยการกองกลาง
- หัวหน้างาน
- ผู้ปฏิบัตงิ านไอทีของทุกส่วนงาน

- ผู้อานวยการกองกลาง
- หัวหน้างาน
- ผู้ปฏิบัตงิ านไอทีของทุกส่วนงาน
- ผู้อานวยการกองกลาง
- หัวหน้างาน
- ผู้ปฏิบัตงิ านไอทีของทุกส่วนงาน

(2) ในกรณีฉุกเฉิน กองกลางเตรียมการรองรับและแก้ไขปัญหาโดย มีอุปกรณ์สารองไฟเพื่อส่งไฟเลี้ยงระบบ
ไม่ให้อุปกรณ์ส่วนจัดเก็บข้อมูลเสียหาย และมีระบบการสารองข้อมูลสาคัญทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของ
กองกลาง และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์อีกทางหนึ่งด้วย
(3) กองกลางมีวิธีการในการทาให้ข้อมูลสารสนเทศ และอุปกรณ์ มีความเหมาะสม ทันสมัยเสมอ ดังนี้
ประเภทอุปกรณ์ และข้อมูล
วิธีการทบทวน และปรับปรุงระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ
และอุปกรณ์ให้เหมาะสม และทันสมัย
ตรวจสอบสภาพการใช้งาน ให้มีสภาพใช้งานได้เป็นปกติ มีการสารองอะไหล่ และ
1. ฮาร์ดแวร์
อุปกรณ์ประกอบให้เพียงพอ ศึกษาข้อมูลเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. ซอฟท์แวร์
อัพเดทเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ที่ใช้งานให้ทนั สมัยเสมอ
3. ฐานข้อมูล
มอบหมายผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลเป็นการเฉพาะ โดยควบคุม กากับ ติดตามการ
Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2555 : KKU

-47-

ประเภทอุปกรณ์ และข้อมูล
สารสนเทศ

4. ระบบสารสนเทศ

วิธีการทบทวน และปรับปรุงระบบสารสนเทศ
และอุปกรณ์ให้เหมาะสม และทันสมัย
ทบทวนปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยเสมอ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อนาผลการประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนาการออกแบบระบบสารสนเทศให้เหมาะสม ทันสมัย และสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งาน
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หมวด 5 : การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
5.1 การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Engagement)
ก. การสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน
(1) กองกลางได้กาหนดปัจจัยสาคัญที่สร้างคุณค่า และสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ถ่ายทอดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน และกาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ
ถึงหลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงคุณค่าในการเป็นส่วนสาคัญของ
กองกลาง ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ร่วมกัน
2. สร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกระหว่าง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในกองกลางเอง และผู้ ป ฏิบั ติ ง านกับ เครื อข่า ยความร่ว มมื อต่ า งๆ เช่ น กิจ กรรมจิ บ น้ าชายามเช้ า กิจ กรรม
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมในเทศกาลสาคัญ เช่น ปีใหม่ งานสงกรานต์ การจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร
ร่วมถึงการที่ผู้นาขององค์กร ห่วงใย ใส่ใจต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเยี่ยมเยือนผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกครอบครัว ในโอกาส
เจ็บป่วย หรือต้องการความช่วยเหลือ การร่วมงานบาเพ็ญกุศลในโอกาสต่างๆ เป็นต้น
3. สร้างบรรยากาศในสานักงาน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน และใช้ชีวิตในองค์กร อย่างมี
ความสุข เช่น จัดโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข โดยร่วมกันปลูก และรักษาดูแลผักปลอดสารพิษที่สานักงาน
รวมถึงจัดหาเครื่องอานวยความสะดวกต่างๆ ในสถานที่ทางาน เช่น เครื่องดื่ม อาหารว่าง มุมอ่านหนังสือพิมพ์ และมุมพักผ่อน
เป็นต้น
(2) กองกลาง มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีขององค์กร โดย เป็นองค์กรที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน
สร้างควาสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง เคารพผู้อาวุโส คานึงถึงประโยชน์ขององค์กร และผู้รับบริก ารเป็นที่ตั้ง เช่นดังวัฒนธรรมองค์กรที่
กาหนด และยึดถือเป็นแนวทางในการทางานร่วมกัน คือ “เราสร้างความพึงพอใจในทุกบริการ”
(3) กองกลางมีการจัดการผลการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี และสามารถผูกใจ
ผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการทางานทุกขั้นตอน ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม ตั้งแต่ขั้นการวางแผน
ยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การจัดทาแผนงบประมาณ จัดสรรทรัพยากร การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
รวมทั้งการร่วในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ทาให้เชื่อมั่นได้ว่า ผู้ ปฏิบัติงานมองภาพโดยรวมของการทางานได้ชัดเจน ทา
ให้สร้างผลงานที่ตอบแผนยุทธศาสตร์ของกองกลาง ซึ่งกองกลางได้นาผลจากการประเมินการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาค่าตอบแทนประจาปี และเงินเพิ่มพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล
ข. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และผู้นา
(1) ระบบการเรียนรู้ และพัฒนาของผู้ปฏิบัติงาน และผู้นา
กองกลางได้ มี ก ารส ารวจความต้ อ งการในการรั บ การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ ความรู้ ที่ จ าเป็ น ในการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร และเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และกองกลาง ยังได้
จัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นของผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนงานต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย
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ในส่วนของผู้นา กองกลางได้ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้นาระดับหัวหน้างาน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะมีความจาเป็นในการบริหารจัดการส่วนงานที่รับผิดชอบ โดยได้ส่งเสริมให้รับการอบรม พัฒนา และ
ทบทวนทักษะความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้
(2) การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้ และการพัฒนา
เอกสารแสดงภาระงานรายบุคคลของผูปฏิบัติงาน (PD) เป็นคู่มือการทางานที่ได้มีการตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ซึ่งได้มีการกาหนดเกณฑ์ในการวัด และประเมินผลไว้ชัดเจน ตามระบบการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลงาน (PMS) ซึ่งมีการประเมินทั้งในส่วนขิงผลการปฏิบัติงาน และประเมินสมรรถนะที่ จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน โดยในกระบวนการประเมินมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และประเมินเพื่อแสวงหาโอกาสในการพัฒนางานร่วมกัน จึงมีทั้ง
การประเมินตนเอง ประเมินโดยหัวหน้างาน ประเมินโดยผู้ร่วมงาน และประเมินโดยผู้อานวยการกอง ซึ่งทาให้เชื่อมั่นได้ว่า ผล
การประเมิน และข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ประเมินทุกส่วน จะสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความจาเป็นที่จะต้อง
ได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาเป็นรายบุคคลได้ชัดเจน
(3) การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
กองกลาง ได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างผลงานที่ เป็นความชานาญการในสาย
วิชาชีพที่รับผิดชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นสู่สายงานชานาญการ หรือชานาญการพิเศษ โดยส่งเสริมให้ ทา
วิจัย สร้างเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และผลงานวิชาการอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งทางบริหารในสายงานที่รับผิดชอบ
ส่งเสริมให้เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในการ
บริหารงานโครงการ บริหารงบประมาณ ร่วมทั้งบริหารงานบุคคล อันเป็นสมรรถนะหลักที่จาเป็นในการพัฒนาสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้นในสายวิชาชีพ
ค. การประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน
(1) วิธีการประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน
กองกลางได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของบุลากรกอง
กลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความคิดเห็นของบุคลากรกองกลางที่มีต่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็น
แนวทางในการกาหนดปัจจัยสาคัญที่สร้างความผาสุก และสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสม การจัดทา

แบบสอบถามครั้งนี้ กองกลาง ได้ส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากร สังกัดกองกลาง จานวน 209 ชุด
ได้รับกลับคืนมา จานวน 176 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.21 ซึ่งผลการสารวจระดับความคิดเห็นความพึงพอใจและความ
ผาสุกของบุคลากรกองกลาง ทั้ง 7 ด้าน มีผลรวมคือ 3.53 คิดเป็นร้อยละ 70.62 อยู่ในระดับมาก โดยมีประเด็นการ
ประเมินต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของผู้ปฏิบัติงาน
ในการมอบหมายภาระงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และปริมาณงานที่ เหมาะสม
กับตาแหน่ง รวมถึงความมีอิสระในการตัดสินใจ และได้รับการยอมรับ
2) ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก ร เป็ น การส ารวจถึ ง ความพึ ง พอใจ ความไม่ พึ ง พอใจ และความผาสุ ก ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ต่อบรรยากาศในการทางาน (การร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา) ต่อการให้ความ
เคารพนับถือ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาการทางาน
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3) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นการสารวจถึงความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของ
ผู้ปฏิบัติงาน ต่อการจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เพียงพอและเหมาะสม ต่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
สาหรับการปฏิบัติงานทีความเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ
4) ด้านภาวะผู้นาองค์กร เป็นการสารวจถึงความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของผู้ปฏิบัติงาน
เรื่องการให้ความสาคัญต่อบุคลากร โดยมีการยกย่องชมเชยและให้กาลังใจบุคลากรในโอกาสต่างๆ และ
การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาของกองกลาง
5) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกองกลาง และมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานโดย
ปราศจากอคติ
6) ด้านสวัสดิการ สารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของบุลากรในประเด็น การจัด
สวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม และความสะดวกสบายในการขอรับสวัสดิการต่างๆของมหาวิทยาลัย
7) การพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน เพื่อสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึง - พอใจ
และความผาสุกของผู้ปฏิบัติงาน ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและสร้างความก้าวหน้าใน
สายงานอย่างเป็นระบบของกองกลาง และมีการสารวจประเด็นความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ความผาสุกของบุคลากรในด้านอื่น ๆ เพื่อให้บุคลากรได้แสดง ความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างตามความ
ประสงค์ของบุคลากร โดยการสารวจจะมีการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากร โดยกาหนดระดับความคิดเห็นเป็นตัวบ่งชี้ระดับความพึงพอใจ
ความไม่พึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 5) ดีมาก 4) ดี 3) ปาน
กลาง 2) พอใช้ 1) น้อย เพื่อให้บุคลากรกองกลางมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นทั้งแบบที่เป็น
ทางการ คือ การสารวจแบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากร และ
ไม่เป็นทางการในหลาย ๆ ช่องทาง อาทิเช่น การพูดคุย ปรึกษาหารือทางโทรศัพท์ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
ผลการสารวจความพึงพอใจและความผาสุกในการทางานของบุคลากรกองกลาง ประจาปี 2555
ประเด็นการประเมิน
ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ
1 ได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถและมีปริมาณ
ที่เหมาะสม
2 มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในบทบาท
หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

ร้อยละ

ระดับความพึงพอใจ

3.77

75.4

มาก

3.65

73

มาก

74.2

มาก

73.8

มาก

รวม 3.71
วัฒนธรรมองค์กร
3 บรรยากาศในการทางาน (มีการร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมแก้ปัญหา)
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ประเด็นการประเมิน
4
5

ให้ความเคารพนับถือและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาการทางาน

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

ร้อยละ

ระดับความพึงพอใจ

3.85

77

มาก

3.66

73.2

มาก

74.67

มาก

3.57

71.4

มาก

3.2

64

ปานกลาง

67.7

ปานกลาง

3.50

70

มาก

3.43

68.6

ปานกลาง

69.3

ปานกลาง

3.47

69.4

ปานกลาง

3.47

69.4

ปานกลาง

69.4

ปานกลาง

3.22

64.4

ปานกลาง

3.46

69.2

ปานกลาง

66.8

ปานกลาง

3.59

71.8

มาก

3.64
รวม 3.61

72.8
72.3

มาก
มาก

รวม 3.73
สภาพแวดล้อมในการทางาน
6 การจัดสถานที่ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
7 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสาหรับการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ

รวม 3.38
ด้านผู้นา
8 ให้ความสาคัญต่อบุคลากร โดยมีการยกย่องชมเชยและให้
กาลังใจบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ
9 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
องค์กร และมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น

รวม 3.47
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
10 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและเป็น
ธรรม
11 มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับ ปรุงการ
ปฏิบัติงานโดยปราศจากอคติ

รวม 3.47
ด้านสวัสดิการ
12 การจัดสวัสดิการต่างๆ มีความเหมาะสม
13 ความสะดวกสบายในการขอรับสวัสดิการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย

รวม
การพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน
14 การสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
15 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงาน

3.34

2) การนาผลการประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ในหมวดที่ 7
กองกลางมีการดาเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบปีงบประมาณ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ทไี่ ด้
ดาเนินการไป เพื่อเป็นโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ต้องดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อนามาพัฒนาองค์กร โดยคานึงถึงการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรผ่านที่ประชุมกองกลาง เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการมีส่วนร่วมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร
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และผลักดันให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการผลักดันองค์กรให้ บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกองกลาง และบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
จากระบบประเมินผลงานรายบุคคล กาหนดตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์กองกลางตามที่ได้ตกลงกับ
หัวหน้างานและผู้อานวยการกองกลางไว้ ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป็นประจาทุก 6 9 12 เดือน
และหากเป็นไปตามแผน เป้าหมายที่กาหนดไว้ จะได้รับผลการประเมินตามที่ตกลงกัน ซึ่งทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ
ต่อผลงานของกองกลาง และมีส่วนให้กองกลางประสบความสาเร็จในการทางานได้
5.2 สภาพแวดล้อมในการทางาน (Workforce Environmental)
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
(1) การประเมินขีดความสามารถ ทักษะ สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของแต่
ละส่วนงาน ซึ่งสมรรถนะโดยรวมเป็นผู้มีทักษะในการบริหารจัดการงานเอกสาร บริหารจัดการระบบงานบริการ และมีความสา
มาถขั้นสูงในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ และกระบวนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร
ผู้ปฏิบัติงานมีจานวนทั้งสิ้น 209 คน อายุเฉลี่ย 43 ปี อายุราชการเฉลี่ย 15 ปี การศึกษาระดับปริญญาโท 13 คน
ระดับปริญญาตรี 45 คน ต่ากว่าระดับปริญญาตรี 151 คน โดยสามารถจาแนกประเภทผู้ปฏิบัติงาน ได้ดังนี้
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
จานวน (คน)
1. ข้าราชการ
21
2. ลูกจ้างประจา
99
3. พนักงาน (งบประมาณแผ่นดิน)
13
4. พนักงาน (งบประมาณเงินรายได้)
14
5. พนักงานราชการ
6
6. ลูกจ้างชั่วคราว
54
7. ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ (งานรักษาความปลอดภัย)
2
รวม
209
(2) การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาผู้ปฏิบัติงานใหม่ไว้
การสรรหาบุ ค ลากรเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านในกองกลาง ได้ ด าเนิ น การตามระเบี ย บและข้ อ ก าหนดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการดาเนินการตามขั้นตอนโดยมีคณะกรรมการสรรหาร่วมพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความ
เหมาะสม ตลอดจนมีการว่าจ้างที่กาหนดให้มีการจัดทาข้อตกลงการจ้างงาน เพื่อใช้ จัดทาเอกสารแสดงภาระงาน (PD) แฟ้ม
สะสมงาน (PF) และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กองกลางมีการรักษาผู้ปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนในการเข้ารับการฝึกอบรม ร่วมการประชุม สัมมนาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยจากงานประจาของบุคลากร สนับสนุนให้เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม โครงการ เป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างผลงานเพื่อความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรมในการพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษประจาปี โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินผลการปฏิบัติเป็นเกณฑ์ในการ
พิจ ารณา สนั บสนุน งบประมาณเพื่ อการปฏิบั ติง านล่ว งเวลา ตลอดจนการสนั บสนุน อุป กรณ์ วั สดุ และเทคโนโลยีในการ
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ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี และเสริมสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานของกองกลาง
โดยการจัดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่ อให้บุคลากรรับรู้ถึงคุณค่าของงานที่ปฏิบัติงาน และ
รับผิดชอบและรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของกองกลาง การจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างเสริมการมีส่วนร่วมเรียนรู้ สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานอันดีร่วมกัน
กองกลางมีการเตรีย มแผนในการสรรหาบุ คลากร โดยการด าเนิ นการตามหลักเกณฑ์ของมหาวิ ทยาลั ย คือ เมื่ อผ่ า น
กระบวนการคัดเลือกและสรรหา บุคลากรจะได้รับการสอนงานจากผู้มีความรู้ความสามารถจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงตาม
ภาระงานนั้น ๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมในการปฏิบัติ งาน และเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ตามหลักสูตรการอบรมของมหาวิทยาลัย และกองกลางยังส่งเสริมให้บุคลากรเข้าศึกษา ฝึกอบรม ตามโครงการ
และหลักสูตรที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้เสริมสร้างองค์ความรู้ รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานจากผู้มี
ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อปลูกฝังแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการการปฏิบัติงาน
(3) การบริหารและจัดโครงสร้างของผู้ปฏิบัติงาน
กองกลาง จัดระบบริหารและโครงสร้างโดยแบ่งความรับผิดชอบงานเป็น 8 งาน มีหัวหน้างานเป็นผู้กากับ
ดูแล และรับผิดชอบผลการดาเนินงานโดยตรง โดยมีที่ ประชุมกองกลาง เป็นช่องทางในการนาเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ผ่านผู้อานวยการกอง ไปยังผู้บริหารระดับสูง ต่อไป
งาน
หน้าที่
งานสารบรรณ
บริหารจัดการระบบรับ ส่ง เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการ และบริหารงานศูนย์ผลิตเอกสาร
งานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน สร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กร รับเรื่องร้องเรียน และส่งเสริมกิจการ
สังคม
งานสภาอาจารย์ สนับสนุนการดาเนินกิจการ และการจัดการประชุมของ สภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง
งานเลขานุการ
สนับสนุน และอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และประสานงานเพื่อ
ผู้บริหาร
การสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับภาค ส่วนต่างๆ
งานรักษาความ
พิทักษ์รักษาปกป้องทรัพย์สินของทางราชการ และทรัพย์สินส่วนบุคคล ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
ปลอดภัย
บริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสาคัญ กากับ ดูแลควบคุมการจราจร และการเดินรถ
ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย และปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์
งานประสานงาน อ านวยความสะดวกและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห าร และคณะ /หน่ ว ยงาน ณ
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานครประสานงานทางธุรกรรมระหว่างหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย
เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ กรุงเทพมหานคร อานวยความสะดวกในการ
จัดทาหนังสือเดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย
งานบริหารทั่วไป สนับสนุนการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การอานวยการด้านต่างๆ ให้ทุกฝ่าย

สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนและเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ การจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน การบริหารงานบุคคล การประกันคุณภาพ การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
งานบริหารทรัพยากร บริหารจัดการ ดูแลความเรียบร้อยอาคารสิริคุณากรสานักงานอธิการบดีอาคาร 2 และบริเวณ
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งาน
กายภาพ

หน้าที่

รอบอาคาร รวมพื้นที่ใช้สอย 16,805 ตารางเมตร รวมทั้งดารซ่อมแซม บารุงรักษา และดูแล
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสิริคุณากร

(4) การเตรียมผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมรับความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังที่เปลี่ยนไป
1) การพัฒนาบุคลากร จากเป้าประสงค์ในแผนการปฏิบัติราชการกองกลาง เป้าหมายของตัวชี้วัด ในคา
รับรองการปฏิบัติราชการกองกลาง ซึ่งกองกลางได้นาผลการดาเนินการในปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการกาหนดทิศทางการพัฒนา
เป้าประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
2) การให้การศึกษาและฝึกอบรม จัดสรรงบประมาณสนับสนุน และสนับสนุนการเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความจาเป็นด้านทักษะการปฏิบัติงาน ตลอดจนองค์ความ รู้ที่สนับสนุนให้เป็นบุคลากรที่มี
ศักยภาพ พร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3) การส่งเสริมนาความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมใช้ในการปฏิบัติงาน โดยในการพิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมนั้น กองกลางได้ยึดแนวทางการเข้ารับการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการ พัฒนาสมรรถนะ
ประจากลุ่มงาน ให้โอกาสการปฏิ บัติงานตรงตามความสามารถ และส่งเสริมให้นาความรู้จากเข้ารับการฝึกอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
ข. การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อนาทักษะ ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเชื่ อมโยงกับ
การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(2) ติดตามการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ที่ได้ถ่ายทอดและมอบหมาย เพื่อร่วมแก้ปัญหา และสนับสนุน
ทรัพยากรในการดาเนินงาน
(3) ส่งเสริมให้หัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยง ให้คาแนะนาในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยใช้กลไกการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือ
(4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน
(5) สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในกองกลางเอง และระหว่างกองกลาง
กับคณะ/หน่ว ยงาน น าไปสู่ จัดการความรู้ และการพัฒ นางานวิจั ยจากงานประจา และสนับ สนุ นให้ผู้ ปฏิบัติ งาน เข้ารับ
การศึกษา อบรมในหลักสูตรที่ตรงตามภาระงานที่รับผิดชอบ ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
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ที่
1

2
3

4

5
6
7

8
9
10
11

12

13
14

ข้อมูลการเข้าร่วมอบรมบุคลากรกองกลางประจาปีงบประมาณ 2555-ปัจจุบัน
เรื่อง
ชื่อบุคลากร
อบรม “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรตามแนวทางการสร้างความสุขในที่
ทางาน และการส่งเสริมและสร้างกิจกรรม
เรียนรู้ของบุคลากร” (Happy Workplace
and Happy Brain)
การสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
ฝึกอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นที่ 1

ฝึกอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นที่ 3
หลักสูตร Score201 การพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานระดับชานาญการ
หลักสูตร Score301 ผู้นาการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศระดับชานาญการ/
เชี่ยวชาญ (2555)
MSpec602 Strategic Thinking

หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน ปี

1. นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ
2. นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์
3. นางสาวพัชชิตา พลเชียงสา

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 พฤศจิกายน
2554

1. นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ
2. นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์

สานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 พฤศจิกายน-2
ธันวาคม 2554

1. นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ
2. นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 มีนาคม 2555

1. นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ
2. นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์
3. นางสาวชลวภรณ์ ชูกลิ่น
4. นางสถาพร นาวานุเคราะห์
5. นายมรกต สุบิน
6. นางสาวณัฐวิภา จันโทริ

สานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น

23 เมษายน
2555

สานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

10-11 พฤษภาคม
2555
8 มิถุนายน-21
กันยายน 2555
8 มิถุนายน-21
กันยายน 2555

สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
กองคลัง

18 มิถุนายน
2555
25 มิถุนายน
2555
7 มิถุนายน 2555

สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

27 สิงหาคม
2555

สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
สถาบันพัฒนา

30-31 สิงหาคม
2555
31 สิงหาคม

นายธัญญา ภักดี
นางสาวหน่อย จินะชิต
1. นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา
2. นายอภิชาต พัฒนจักร
3. นางเกษศินี ประภาศิริ
นายบดินทร์ กุตัน

MSpec203 การพัฒนาตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน นายบดินทร์ กุตัน
และระดับบุคคล
MSpec302 Conflict Management
นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล
อบรมเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ
มข. “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp)ระยะที่ 2”
SSpec208 การพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพสาหรับสาย
สนับสนุน มข.
SSpec111 การใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
SSpec203 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ใน

1. นางสุภาพร แก้วดวงตา
2. นางสาวชลวภรณ์ ชูกลิ่น
3. นายมรกต สุบิน
นางปริยา โทณะพงษ์

นางวิลัยวัลย์ เรืองธรรม
นางสาวบุษรา ศุขวิเศษ
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ที่
15
16
17
18

เรื่อง
องค์กรเพื่อการพัฒนางาน
การใช้เครื่องมือบริหารจัดการฐานข้อมูล
บุคลากร มข.ด้วยโปรแกรม MySQL
อบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
SSpec107 การจัดประชุมและการบันทึก
รายงานการประชุม
MSpec103 การบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ชื่อบุคลากร
นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ
นางโพธิ์ศรี ดลผาด
นางสาวบุษรา ศุขวิเศษ
นางสาวณัฐวิภา จันโทริ

19

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อ
กาหนดแผนยุทธศาสตร์ สานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ 2556 ระยะที่ 1

20

MSpec102 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

1. นางเกษศินี ประภาศิริ
2. นางโพธิ์ศรี ดลผาด
3. นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา
4. นายเสรี เทิดเกียรติกุล
5. นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ
6. นายชินโชติ นาไพรวัน
7. นางสาวจุฑารัตน์ ตุ่มทอง
นางปริยา โทณะพงษ์

21

MSpec207 การบริหารโครงการ

นางสาวพาขวัญ อุทธตรี

22

หลักสูตรอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ
(English Conversation)

23

สัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
สนับสนุน เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารกองกลาง
SSpec106 การสร้างและพัฒนาคู่มือ
ปฏิบัติงาน
SSpec201 กลยุทธ์การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
และนวัตกรรมจากการปฏิบัติงาน
สัมมนาจรรยาบรรณผู้บริหารในหัวข้อ
“พุทธวจน : ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ

1. นางปริยา โทณะพงษ์
2. นางสาวนลินี ยังสีนาถ
3. นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์
บุคลากรกองกลาง

24
25
26

27
28

นางสาวอมรรัตน์ ไชยสินธุ์
นางสาวจุฑารัตน์ ตุ่มทอง

1. นางเกษศินี ประภาศิริ
2. นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ
3. นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ
4. นางสาวณัฐวิภา จันโทริ
อบรมหลักสูตร สร้างและจัดการเว็บไซด์องค์กร นางสาววิริยา แซ่ลี้
ด้วย Joomla (รุ่นที่ 18)
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Advanced Excel นางสาวจารุณี ใจซื่อ
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หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน ปี

ทรัพยากรมนุษย์
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
สานักงานอธิการบดี

2555
27-29 สิงหาคม
2555
8-9 กันยายน
2555
13 กันยายน
2555
26 พฤศจิกายน
2555
30 มกราคม
2556

สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

21 มีนาคม 2556

สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
สถาบันภาษา

29 มีนาคม 2556

กองกลาง

10-12 พฤษภาคม
2556

สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
กองการเจ้าหน้าที่

16 พฤษภาคม
2556
17 พฤษภาคม
2556
22 พฤษภาคม
2556

บริษัท City Hubs

18-19 พฤษภาคม
2556
17-18 สิงหาคม
2556

ศูนย์คอมพิวเตอร์

30 เมษายน – 30
พฤษภาคม 2556
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ข. บรรยากาศการทางาน
(1) สภาพแวดล้อมในการทางาน
ปัจจัยพิจารณา
1. สุขอนามัย
กองกลาง ดาเนินการสร้างมาตรการการดูแลสุขอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงานโดยจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสริมสร้างสุขอนามัยอันดี
ให้กับผู้ปฏิบัติงานเช่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกรองน้า และ
ทาน้าร้อน น้าเย็นที่ถูกสุขลักษณะ การจัดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ที่เป็นสัดส่วน การสนับสนุนการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานที่
มีความเสี่ยงสูง จัดกิจกรรมกีฬา แอโรบิคเพื่อสุขภาพ รวมทั้ง
จัดโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข เป็นต้น
2. ความปลอดภัย
กองกลาง ดาเนินการสร้างมาตรการการดูแลด้านความปลอดภัย
และความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรม
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในกองกลาง มีการ
จัดกาลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาอาคารสานักงาน
จัดระบบตรวจตราการเข้า ออก อาคารสานักงานโดยการใช้บัตร
แสดงตน มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยการสารอง
ข้อมูลหลายชั้นกันความเสียหายที่จะเกิดกับข้อมูลสาคัญ
3. การป้องกันภัย
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และเพิ่มพูนทักษะบุคลากรในการ
ป้องกันและระงับเหตุภัยพิบัติ ต่างๆ มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อ
ตราจตราเฝ้าระวังเหตุ มีข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกับสถานี
ตารวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย และการจราจร

ตัววัด

เป้าประสงค์

มีกิจกรรม โครงการ และ
การดาเนินงานที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
ผู้ปฏิบัตงิ าน

เพื่อให้มีมาตรการในการ
ดูแลสุขอนามัยของ
ผู้ปฏิบัตงิ านกองกลาง
และสานักงานอธิการบดี

มีกิจกรรม โครงการ และ
การด าเนิ น งานที่ ส่ ง เสริ ม
ม า ต ร ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
และสานักงานอธิการบดี

เพื่อให้มีมาตรการในการ
ดูแลด้านความปลอดภัย
ของมหาวิ ท ยาลั ย และ
สานักงานอธิการบดี

มีกิจกรรม โครงการ และ
การด าเนิ น งานที่ ส่ ง เสริ ม
มาตรการป้ อ งกั น ภั ย ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
สานักงานอธิการบดี

เพื่อให้มีมาตรการในการ
ดูแลด้านการป้องกันภัย
ป้ อ ง กั น ภั ย ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
สานักงานอธิการบดี

(2) นโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน
กองกลางได้ กาหนดปั จ จั ย ที่ สาคัญ ต่ อความพึ ง พอใจของผู้ป ฏิบั ติ ง าน ด้ า นการบริการ และสิ ท ธิ
ประโยชน์ โดยดาเนินการให้สวัสดิการด้านต่างๆ เช่น การตอบแทนค่าปฏิบัติการล่วงเวลา การเบิกค่ารักษาพยาบาลของ
ผู้ปฏิบัติงาน และครอบครัว การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร การรับสิทธิ์ในการขอรับทุน และกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ
และสิทธิประโยชน์ในการตรวจสุขภาพสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ ยงสูง เช่นผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และจราจร
และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ผลิตเอกสาร เป็นต้น
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
6.1 วิธีการออกแบบระบบงาน
ก. การออกแบบระบบงาน
กองกลางได้ออกแบบระบบงาน โดยยึดพันธกิจหลักเป็นแนวทาง มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ ระบุกฏระเบียบที่
เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการลดขั้นตอนเพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากร ใช้สารสนเทศเพื่อให้ผลงานมีคุณ ภาพเชื่อถือได้ สร้างความ
ร่วมมือการทางานเป็นเครือข่าย นาความต้องการของผู้รับบริการมาเป็นข้อมูล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกองกลางมีแนวคิดในการออกแบบระบบงาน ดังนี้

Input
- ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
- ข้อบังคับ กฎหมาย
- ผลการดาเนินงาน
ตามคารับรองปฏิบัติ
ราชการ
- ผลประเมินคุณภาพ
- สิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยี

Process

Output

Goal

กระบวนการบริหารจัดการระบบ
สารบรรณและผลิตเอกสาร

การจัดการระบบรับ ส่ง เอกสารบริหารจัดการ
หนังสือราชการ และผลิตเอกสาร

วิสัยทัศน์กองกลาง

กระบวนการสื่อสารองค์กรและ
กิจการสังคม

การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานสร้างเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร และส่งเสริมกิจการสังคม

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

การสนับสนุนการดาเนินกิจการ และการจัดการ
ประชุมของสภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง

กระบวนการด้านงานเลขานุการ
ผู้บริหาร

การอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
ประสานงานเพื่อการบริหารงานของผู้บริหาร

กระบวนการด้านรักษาความ
ปลอดภัย และจัดการจราจร

การดาเนินงานรักษาความปลอดภัย และจัด
การจราจร

กระบวนการประสานงาน
มหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร

การประสานการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ณ กรุงเทพมหานคร

กระบวนการงานบริหารทรัพยากร
กายภาพ

การดูแลความเรียบร้อยอาคารสิริคุณากร สนง.
อธิการบดีอาคาร 2 และบริเวณรอบอาคาร

กระบวนการงานบริหารงานทัว่ ไป

การดาเนินงานสนับสนุนเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการหน่วยงานในสังกัดกองกลาง

กระบวนการประเมิน ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน
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“กองกลาง เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อให้การดาเนินงานในทุก
ภารกิจเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด”
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ข. กระบวนการทางานหลัก
(1) จากการออกแบบระบบงานของกองกลางที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดโดยภาพรวมของกระบวนการดาเนิน
ภารกิจตามบริบทของพันธกิจทุกด้าน เพื่อให้ได้ผลผลิตการดาเนินงาน ที่สนองตอบเป้าหมายหลัก คือวิสัยทัศน์ของกองกลาง
และการที่จะดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหลักดังกล่าว กองกลางได้แปลงพันธกิ จแตกย่อยเป็นกระบวนการทางานหลัก เพื่อ
ถ่ายทอดสู่ส่วนงานต่าง ให้มองเห็นภาพการทางานที่เป็นรูปธรรม ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
พันธกิจ
1. ด้านระบบงานสารบรรณ

2. ด้านการสื่อสารองค์กร และ
กิจการสังคม

ภารกิจหลักที่ให้บริการ
1.บริหารจัดการระบบรับ ส่ง เอกสาร
บริหารจัดการหนังสือราชการ และ
ผลิตเอกสารราชการ
2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน
สร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กร และ
ส่งเสริมกิจการสังคม

3. ด้านการสนับสนุนกิจการ
ของสภาคณาจารย์ และสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

3. สนับสนุนการดาเนินกิจการ และ
การจัดการประชุมของสภา
คณาจารย์ และสภาข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง
4. ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร
4. สนับสนุน และอานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และประสานงานเพื่อ
การบริหารงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยกับภาค ส่วนต่างๆ
5. ด้านการรักษาความปลอดภัย
6. พิทักษ์รักษาปกป้องทรัพย์สินของ
และจัดการจราจร
ทางราชการ และทรัพย์สินส่วน
บุคคล ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
บริหารจัดการการรักษาความ
ปลอดภัยแก่บุคคลสาคัญ กากับ
ดูแล ควบคุมการจราจร และการ
เดินรถภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย
และปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์
6. ด้านการประสานงาน
7. อานวยความสะดวกและสนับสนุน
มหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ
คณะ/หน่วยงาน ณ กรุงเทพ มหานคร ประสานงานทางธุรกรรม
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กระบวนการทางานหลัก
กระบวนงานให้บริการระบบรับ ส่ง
เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการ
และผลิตเอกสาร
กระบวนงานให้บริการเผยแพร่ผลงาน
ส ร้ า ง เ ส ริ ม ภ า พ ลั ก ษ ณ์ อ ง ค์ ก ร
ภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกิจกรรม และ
จัดกิจ กรรม เพื่ อช่วยเหลื อสังคมและ
ชุมชน
กระบวนงานให้บ ริการสนั บ สนุ นการ
ดาเนินกิจการ และการจัดการประชุม
ข อ ง ส ภ า ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ ส ภ า
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
กระบวนงานบริ ก ารอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และบริการประสานงาน
เพื่ อ การบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยกับผู้ติดต่อราชการ
กระบวนงานให้ บ ริ ก ารรั ก ษาความ
ปลอดภั ย อาคารส านั ก งาน นั ก เรี ย น
นักศึกษา บุคลากร และอานวยความ
สะดวกในการจั ด การจราจร สะดวก
ปลอดภัย

กระบวนงานให้บริการผู้บริหาร คณะ/
หน่ ว ยงาน และบุ คลากร ในการเป็ น
ผู้ แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น ธุ ร กรรม
ต่างๆ ณ กรุงเทพมหานคร
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พันธกิจ

7. ด้านงานบริหารทั่วไป

8. ด้านบริหารทรัพยากรกายภาพ

ภารกิจหลักที่ให้บริการ
ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กับมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทน
มหาวิทยาลัยในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ณ กรุงเทพมหานคร
อานวยความสะดวกในการจัดทา
หนังสือเดินทางของบุคลากร
มหาวิทยาลัย
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานเกี่ย วกับ การ
บริ ห ารจั ด การด้ า นงบประมาณ การ
จัดทาแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้
จ่ า ยงบประมาณ การติ ด ตามและ
ประเมิ น ผล การด าเนิ น งาน การ
บริหารงานบุคคล การประกันคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน
บริ ห ารจั ด การ ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ย
อาคารสิริคุณ ากรส านั กงานอธิการบดี
อาคาร 2 และบริเวณรอบอาคาร รวม
พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย 16,805 ตารางเมตร
รวมทั้ ง ดารซ่ อมแซม บารุงรักษา และ
ดู แ ลปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ร อบอาคารสิ ริ
คุณากร
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กระบวนการทางานหลัก

กระบวนงานบริ ก ารอ านวยความ
สะดวกในการปฏิ บั ติ ภารกิ จ ของ
กองกลาง

กระบวนงานบริหารจัดการดูแลความ
เรียบร้อยอานวยความสะดวกอาคาร
สิริคุณากรสานักงานอธิการบดี อาคาร
2 และบริเวณรอบอาคาร
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(2) ในการนากระบวนการทางานหลักไปปฏิบัตินั้นกองกลางได้คานึงถึงข้อกาหนดสาคัญที่เกี่ยวข้อง และกาหนด
ตัวชี้วัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า กระบวนการทางานหลักที่กาหนดนั้น มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก และสามารถบรร
เป้าหมายเชิงคุณภาพในมิติต่างดังที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีรายละเอียดดังแสดงต่อไปนี้
วิธีการจัดทา
ข้อกาหนดที่สาคัญ
1) จากการสารวจความพึง
พอใจจากผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(แบบสอบถามความพึง
พอใจผู้รับบริการ
กองกลางปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555)
2) จากข้อเสนอแนะ และมติ
ของที่ประชุมกรรมการชุด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานกองกลาง
3) จากการแสดงความคิดเห็น
ในช่องการรับฟังความ
คิดเห็นจากเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย และ
เว็บไซต์กองกลาง
4) จากการจัดประชุม
สัมมนาระดมความคิดเห็น
5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
6) การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
7) ขีดความสามารถของ
กองกลางและจานวน
บุคลากร
8) ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและการ
ประสานงานกับส่วน
ราชการอื่น ๆ
9) รายงานผลการดาเนินงาน

ชื่อกระบวนการทางานหลัก
กระบวนงานให้บริการระบบ
รับ ส่งเอกสาร บริหาร จัดการ
หนั ง สื อ ราชการ และผลิ ต
เอกสาร

ข้อกาหนดที่สาคัญ
- ระเบียบสานักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526
- ผลการประเมินในมิติ
ต่างๆ
กระบวนงานให้บริการ
- พระราชบัญญัติข้อมูล
เผยแพร่ผลงาน สร้างเสริม
ข่าวสารของราชการ
ภาพลักษณ์องค์กรภาพลักษณ์ พ.ศ. 2540
องค์กร ร่วมกิจกรรม และจัด - ผลการประเมินในมิติ
กิจกรรม เพื่อช่วยเหลือสังคม
ต่างๆ
และชุมชน
กระบวนงานให้บริการ
- พระราชบัญญัติ
สนับสนุนการดาเนินกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และการจัดการประชุมของ
พ.ศ. 2541
สภาคณาจารย์ และสภา
- ผลการประเมินในมิติ
ข้าราชการ พนักงานและ
ต่างๆ
ลูกจ้าง
กระบวนงานบริการอานวย
- พระราชบัญญัติ
ความสะดวกในการปฏิบัตงิ าน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541
และบริการประสานงานเพื่อ - ผลการประเมินในมิติ
การบริหารงานของผูบ้ ริหาร
ต่างๆ
มหาวิทยาลัยกับผู้ติดต่อ
ราชการ
กระบวนงานให้บริการรักษา - ระเบียบว่าด้วยการ
ความปลอดภัยอาคาร
รักษาความปลอดภัย
สานักงาน นักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2517
บุคลากร และอานวยความ
- ระเบียบว่าด้วยการเดิน
สะดวกในการจัดการจราจร
รถโดยสารภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
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ตัวชี้วัดการนากระบวนการสู่
การปฏิบัติ
ความถู ก ต้ อ ง ตรงเวลา ลด
ขั้น ตอน ป้ อ งกั น การสู ญ หาย
ไ ด้ รั บ ค า แ น ะ น า ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ประกันคุณภาพงาน
ความถูกต้อง ตรงเวลา เชื่อถือ
ได้ ลดขั้นตอน สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับ
คาแนะนาที่เป็นประโยชน์
สร้างความผูกพันกับชุมชน
ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
จากการบริการ

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
จากการบริการ

ความปลอดภัย ความสะดวก
ได้รับคาแนะนาที่เป็น
ประโยชน์
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วิธีการจัดทา
ข้อกาหนดที่สาคัญ
ของกองกลาง ทั้งจากคา
รับรองการปฏิบัติราชการ
ตรวจประเมินคุณภาพ

ชื่อกระบวนการทางานหลัก

กระบวนงานให้บริการ
ผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน
และบุคลากร ในการเป็น
ผู้แทนมหาวิทยาลัยดาเนิน
ธุรกรรมต่างๆ ณ
กรุงเทพมหานคร
กระบวนงานบริการอานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติ
ภารกิจของกองกลาง

กระบวนงานบริหารจัดการ
ดูแลความเรียบร้อยอานวย
ความสะดวกอาคารสิริคุณากร
สานักงานอธิการบดี อาคาร 2
และบริเวณรอบอาคาร

ข้อกาหนดที่สาคัญ
- ข้อบังคับว่าด้วยวินัย
นักศึกษาปี พ.ศ.2551
- ผลการประเมินในมิติ
ต่างๆ
- พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2541
- ผลการประเมินในมิติ
ต่างๆ
- พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2541
- ผลการประเมินในมิติ
ต่างๆ
- ผลการประเมินในมิติ
ต่างๆ

ตัวชี้วัดการนากระบวนการสู่
การปฏิบัติ

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
จากการบริการ ได้รับ
คาแนะนาที่เป็นประโยชน์

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
จากการบริการ

ความสะอาด ปลอดภัย และ
ได้รับความสะดวกจากการ
บริการ

(3) ในส่วนของกระบวนงานสนับสนุนกลยุทธ์ (Supporting Activities) กองกลางได้ออกแบบกระบวนงาน
สนับสนุนโดยการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการ คารับรองการปฏิบัติราชการ และกลไกการสนับสนุนจากหน่วยงานรอบข้าง โดยมีกระบวนงานสนับสนุน ข้อกาหนด
สาคัญ และตัวชี้วัดการนากระบวนการสนับสนุนไปปฏิบัติ ดังนี้
กระบวนงานสนับสนุน
1) การบริหารงานบุคคล
2) การประกันคุณภาพ
3) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4) การเงิน การคลัง และพัสดุ
5) ระบบสารบรรณ

ตัวชี้วัดการนากระบวนงานสนับสนุน
สู่การปฏิบัติ
บุคลากรมีความสุข มีผลงานที่มีคุณภาพ
สามารถนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร
สามารถควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงในการดาเนินงาน
มีความถูกต้อง ทันเวลา และคุ้มค่า
ความถูกต้อง รวดเร็ว ลดการสูญหาย
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กระบวนงานสนับสนุน
6) งานด้านแผนและงบประมาณ
7) งานด้านอาคารสถานที่ และทรัพยากร
กายภาพ
8) งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดการนากระบวนงานสนับสนุน
สู่การปฏิบัติ
แผนสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย งบประมาณ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
สิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีทรัพยากรกายภาพที่
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทัน สมัย มีความปลอดภัย และ
เชื่อถือได้

ค. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
กองกลางเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการให้การดาเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นในภาวะฉุกเฉิน โดยให้มีการสารอง
ไฟล์ เก็บเอกสารต้นฉบับโดยการ scan เป็นไฟล์เก็บไว้ เก็บเอกสารในห้องแยกจากห้องปฏิบัติงานและให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะ
6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนงาน
ก. การออกแบบกระบวนการทางาน
กองกลางมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ลดเวลา ระยะทางการส่งข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของผลงานและเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่าเสมอ
ข. การจัดการระบวนการทางาน
กองกลางมีการจัดการกระบวนการทางานโดยคานึงถึงผู้รับบริการ โดยการสารวจความพึงพอใจ การ
รับ ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นามาจัดกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ค. การปรับปรุงกระบวนการทางาน
กองกลางกาหนดวิธีการปรับปรุงกระบวนการทางานให้ได้ผลดีขึ้น โดยการนาข้อเสนอจากผู้รับบริการ
มาทบทวนเป็นประจา ดังนี้
วิธีการรวบรวมข้อเสนอ
ความถี่ในการทบทวน
ผลการปรับปรุง
1) การสารวจความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มี
1 ครั้ง / ปี
- มี การด าเนิ นการตามข้อเสนอแนะ เช่ น
ส่วนได้ส่วนเสีย
การจั ด ท าระบบปฏิ ทิ น กิ จ กรรม KKU
Event Update บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
2) การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการ
มีการดาเนินการ 6 ครั้ง/ปี - ได้รวบรวมเป็นข้อมูลและสารสนเทศ
ประชุมสัมมนาที่กองกลางจัด
ประกอบการปรับปรุงการดาเนินงาน
3) มีการนาผลการดาเนินงานที่รายงานไว้ทั้งคา ระบบการรายงานผลแต่ละ - มีข้อมูลและสารสนเทศเพื่อทบทวน
รับรองการปฏิบัติราชการ รายงานการ
ส่วน ซึ่งได้จัดทา 1 ครั้ง /
ผลการดาเนินงาน การวางแผนการ
ประเมินตนเอง PMR เพื่อพิจารณาทบทวน ปี
พัฒนากองกลาง
ปรับปรงการดาเนินงาน การกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบและแนวทางดาเนินการที่
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วิธีการรวบรวมข้อเสนอ
เหมาะสม
4) มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านสารบรรณ และ
ประชาสัมพันธ์

ความถี่ในการทบทวน
2 ครั้ง / ปี
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ผลการปรับปรุง
สร้างความผูกพัน ชี้แจงการดาเนินงาน
และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะ /
หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องและตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
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หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้รับบริการ
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

เป้า
หมาย

ตัวชี้วัด

1

จานวนฐานข้อมูลพัฒนาขึ้นเองที่มใี ห้บริการ

ฐาน

53

54

55

11

12

13

Trends
(แนว
โน้ม)

+/-

Comparison
องค์กร
เปรียบเทียบ

Level
(ผล/ระดับ)

ข้อมูล

ผล
เปรียบ
เทียบ
(+/-)

+

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้า
หมาย

ตัวชี้วัด

1

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการกองกลาง สานักงานอธิการบดี

≥ 85%

53

54

55

81.46

81.55

84.75

Trends
(แนว
โน้ม)

+/-

Comparison
องค์กร
เปรียบเทียบ

Level
(ผล/ระดับ)

ข้อมูล

ผล
เปรียบ
เทียบ
(+/-)

+

จำนวน (ร้ อยละ)

ร้ อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริ กำร
100
80
60
40
20
0

81.55

81.46

2553

2554

84.75

2555

ปีงบประมาณ

กองกลาง ได้สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก และด้านผลของการให้บริการ (รายงานวิจยั เรื่องความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อกองกลาง สานักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2555 : KKU

-66-

ตัวชี้วัด

2
2.1
2.2
2.3

จานวนผู้รับบริการเชิงรุกที่งานรักษาความ
ปลอดภัยจัด
โครงการฝากบ้านช่วงเทศกาลวันหยุด
โครงการเก็บกุญแจรถกรณีลืมทิ้งไว้เพื่อ
ป้องกันการสูญหาย
สถิติการเกิดอุบัตเิ หตุภายในมหาวิทยาลัย

เป้า
หมาย

Trends
(แนว
โน้ม)

53

54

55

N/A
32

51
52

65
29

+

N/A

288

210

-

+/-

Comparison
องค์กร
เปรียบเทียบ

Level
(ผล/ระดับ)

ผล
เปรียบ
เทียบ
(+/-)

ข้อมูล

คน

ครั้ง

-

7.3 ผลลัพธ์การดาเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด: ผลลัพธ์การดาเนินการด้านงบประมาณ การเงิน
และตลาดขององค์กรเป็นอย่างไร
ก. ผลลัพธ์การดาเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด

ตัวชี้วัด
1

จานวนงบประมาณเงินรายได้

2

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ

3

จานวนครั้งในการตรวจติดตามฐานนะ
ทางการเงินโดยผู้บริหาร
จานวนข้อเสนอแนะของสานักงาน
ตรวจสอบภายใน ในการปรับปรุง
กระบวนการบริหารการเงินและ
งบประมาณ

4

เป้า
หมาย

บาท
ร้อยละ
ไตรมาส
ข้อ

53

54

55

2
ล้าน
99.48

2.5
ล้าน
84.84

2.5
ล้าน
99.76

4

4

4

N/A

6

7
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Trends
(แนว
โน้ม)
+/+

+

Comparison
องค์กร
เปรียบเทียบ

Level
(ผล/ระดับ)

ข้อมูล

ผล
เปรียบ
เทียบ
(+/-)
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน : ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานขององค์กรมีอะไรบ้าง
ก. ผลลัพธ์ด้านผู้ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

1

ร้อยละความผาสุก/ผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน
ภาพรวม

2

ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของ
ผู้ปฏิบัตงิ านจาแนกออกตามกรอบแนวคิด
ร้อยละ
6 ด้านดังนี้

2.1
2.2

ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ
สภาพแวดล้อมในการทางานและวัฒนธรรม
องค์กร
ด้านผู้นา
ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ด้านสวัสดิการ
การพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้า
ในสายงาน

2.3
2.4
2.5
2.6

ร้อยละ

53

54

55

N/A

63.64 70.53

N/A
N/A

71.10 74.20
66.13 71.18

N/A
N/A
N/A
N/A

66.13
66.13
66.13
59.20

Trends
(แนว
โน้ม)

+/-

Comparison
องค์กร
เปรียบเทียบ

Level
(ผล/ระดับ)

ผล
เปรียบ
ข้อมูล
เทียบ
(+/-)

+

71.18
71.18
71.18
66.80

100
80
60
40
20

ปี 2554

0

ปี 2555

ผลการสารวจความพึงพอใจและความผาสุกของผู้ปฏิบตั ิงานในปี 2555 พบว่า ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 คิดเป็น
ร้อยละ 74.20 สภาพแวดล้อมในการทางานและวัฒนธรรมองค์กร มีค่าเฉลีย่ อยู่ที่ 3.55 คิดเป็นร้อยละ 71.18
ด้านผู้นา มีคา่ เฉลีย่ อยู่ที่ 3.47 คิดเป็นร้อยละ 69.30 ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 คิดเป็นร้อยละ 69.40
ด้านสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 คิดเป็นร้อยละ 66.80 และการพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 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 2555 : KKU

-68-

7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ : ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร
ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ

ตัวชี้วัด
1

2

3

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
กระบวนการสร้างคุณค่าหรือ
กระบวนการหลัก
จานวนครั้งการรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณต่อคณะกรรมการบริหาร
กองกลาง
จานวนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก

53

≥ 80%
ร้อยละ

N/A

4
ครั้ง

3

8
งาน

N/A

54

55

Trends
(แนว
โน้ม)

+/-

Comparison
องค์กร
เปรียบเทียบ

เป้า
หมาย

Level
(ผล/ระดับ)

ข้อมูล

ผล
เปรียบ
เทียบ (+/-)

85.92 84.73
4

3
-

N/A

7

+

7.6 ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นา
ก. ผลลัพธ์ด้านด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้า
หมาย

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ดา้ นแผน
1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผน

ร้อยละ

53

54

55

95

98

89

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติราชการ
100

95

98

89

จานวน (ร้อยละ)

80
60

ปี 2553

40

ปี 2554

20

ปี 2555

0
ปี 2553

ปี 2554
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ปี 2555

Trends
(แนว
โน้ม)

+/-

-

Comparison
องค์กร
เปรียบเทียบ

Level
(ผล/ระดับ)

ผล
เปรียบ
ข้อมูล
เทียบ
(+/-)
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เป้า
หมาย

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ดา้ นข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการ
4 ผลการปฏิบัติราชการ (ภาพรวม)

53

54

55

4.5601 4.2141 4.803

Trends
(แนว
โน้ม)

+/-

+

ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
5

4.5601

4.803

4.2141

คะแนน

4
3

ปี 2553

2

ปี 2554

1

ปี 2555

0
ปี 2553

ปี 2554

ผลลัพธ์ดา้ นการประกันคุณภาพภายใน
5 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ภาพรวม)

ปี 2555

4.9744

4

4.71

ผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน (ภำพรวม)
5

4.9744
4.71

คะแนน

4

4

3
2
1
0
ปี 2553

แสดงผลรายตัวชีว้ ัด
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
7.1 ภาวะผูน้ าของกรรมการบริหารสูงสุดและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน
7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้
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ปี 2554

ปี 2555

5
5

5
5

4
4

5

5

5

+

Comparison
องค์กร
เปรียบเทียบ

Level
(ผล/ระดับ)

ผล
เปรียบ
ข้อมูล
เทียบ
(+/-)
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ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
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53

54

55

5

5

5

5
5
5

2
5
5

5
5
5

Trends
(แนว
โน้ม)

+/-

Comparison
องค์กร
เปรียบเทียบ

Level
(ผล/ระดับ)

ผล
เปรียบ
ข้อมูล
เทียบ
(+/-)
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เปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 ระดับหน่วยงาน
อันดับ
หน่วยงาน
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5.00)
1. ศูนย์บริการวิชาการ
5.00
2. สานักวิทยบริการ
4.86
3. กองแผนงาน
4.71
4. กองกลาง
4.71
5. สานักงานตรวจสอบภายใน
4.71
6. ศูนย์คอมพิวเตอร์
4.63
7. กองการเจ้าหน้าที่
4.57
8. กองคลัง
4.43
9. กองกิจการนักศึกษา
4.36
10. กองอาคารและสถานที่
4.14
11. สานักทะเบียนและประมวลผล
4.14
12. สานักนวัตกรรมการเรียนการสอน
4.12
13. สานักวัฒนธรรม
4.00

อันดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 ระดับกอง
หน่วยงาน
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5.00)
กองแผนงาน
4.71
กองกลาง
4.71
กองการเจ้าหน้าที่
4.57
กองคลัง
4.43
กองกิจการนักศึกษา
4.36
กองอาคารและสถานที่
4.14
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ส่วนที่ 3 ประเมินตนเอง
หมวด 1 : การนาองค์การ
1.1 การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง
1. การมีส่วนในการกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ร่วมกัน
2. การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ และมีการกากับติดตามอย่างเป็นระบบ
3. การดาเนินงานในทุกภารกิจ ดาเนินการภายใต้ข้อกาหนดสาคัญ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. มีโครงสร้างองค์กรที่สะท้อนความสัมพันธ์ในแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน
5. การสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันในองค์กร
ลาดับที่
จุดแข็ง (Strengths)
1
ผู้นาระดับสูง เป็นแบบอย่างที่ดใี นด้านความมุ่งมัน่ ดาเนินงานทุกภารกิจ
2
ผูน้ าระดับสูงใช้รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่หลากหลายช่องทาง
3
ความสัมพันธ์ฉันท์พนี่ ้อง ความเอื้ออาทร ระหว่างผู้นาระดับสูง กับผู้ปฏิบตั ิงาน
ลาดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1
ความแตกต่าง หลากหลายของบุคลากร ทาให้การสื่อสารเพื่อทาความเข้าใจร่วมกัน มีข้อจากัด
ต้องปรับกระบวนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และมีอานาจครอบคลุมมากขึ้น

ADLI

A

1
0% หรือ 5%
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

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

แสดงให้เห็นว่ามีแนว
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ



D

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด
โดยรวมของหัวข้อ

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95%
หรือ 100%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยสาคัญ

มีการนาแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อนาไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดย
ไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญ
ระหว่างส่วนหรือ
หน่วยงาน


ไม่มีการนาแนว
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

การนาแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
เพียงอยู่ในขั้นเริ่มต้นใน
เกือบทุกส่วนหรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุข้อ
กาหนดพื้นฐานของหัวข้อ
นั้น

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น
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มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี
ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง
กันในบางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน
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ADLI

1
0% หรือ 5%

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



L

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่สาคัญ




ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ดาเนินการอย่างเอกเทศ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการตั้ง
รับปัญหามาเป็นแนวคิด
ในการปรับปรุงแบบ
พื้นๆ

มีแนวทางที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงานอื่น
โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
ร่วมกันแก้ปัญหา

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบใน
การประเมินและปรับปรุง
กระบวนการที่สาคัญ

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา
อันเป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ
องค์กร

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง
และมีการเรียนรู้ในระดับ
ถาบันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้
ทั่วทั้งองค์กรในการ
จัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนา
และนวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน

แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับความ
ต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

6
90%, 95%
หรือ 100%


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา

I

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

4

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

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

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

50 %

…………..%

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. การจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมตามกลยุทธ์ที่รับผิดชอบ
3. ระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
4. การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นาระดับสูงในการประพฤติ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
5. การรับฟัง และห่วงใย ดูแลสังคม
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ลาดับ
ที่
1
2
ลาดับ
ที่
3
4

จุดแข็ง (Strengths)
มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดี เป็นแบบแผนให้หน่วยงานยึดถือปฏิบัติตาม
มหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบภายใน และระบบให้คาปรึกษาที่เข้มแข็ง
จุดแข็ง (Strengths)
ผู้ปฏิบัตงิ าน มีทัศนคติทดี่ ี ต่อการประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
มีความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีกับสังคม และชุมชนรอบข้าง

ลาดับ
ที่

1

ADLI

A

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)

ผู้ปฏิบัตงิ านรุ่นใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฏ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต้องสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้เพิ่มเติมโดยเร่งด่วน

1
0% หรือ 5%
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

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

แสดงให้เห็นว่ามีแนว
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ



D

6
90%, 95%
หรือ 100%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อกาหนดโดยรวมของ
หัวข้ออย่างสมบูรณ์

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยสาคัญ

มีการนาแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อนาไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่สาคัญ
ระหว่างส่วนหรือ
หน่วยงาน

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบัน ซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการจัดการมีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนา

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง
และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่าน
นวัตกรรม เป็น
เครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่ว


ไม่มีการนาแนว
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ
กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี
ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง
กันในบางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน





L

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด
โดยรวมของหัวข้อ

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ
ปัญหามาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงแบบพื้นๆ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบใน
การประเมินและปรับปรุง
กระบวนการที่สาคัญ
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มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่สาคัญ

-75-

ADLI

1
0% หรือ 5%

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



I

6
90%, 95%
หรือ 100%

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ
องค์กร

ทั้งองค์กรในการจัดการ
มีหลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร
อันเป็นผลเนื่องมาจาก
การวิเคราะห์และ
แบ่งปัน

แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับความ
ต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ

……………%

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


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ดาเนินการอย่างเอกเทศ

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ

แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

4

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

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

............ %
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หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการจัดทากลยุทธ์
1. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดทากลยุทธ์
2. การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร
3. ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่ใช้ประกอบการจัดทากลยุทธ์
4. ผลการตรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ใช้ประกอบการจัดทากลยุทธ์
5. การตัดสินใจโดยคานึงถึงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นเป้าหมายหลัก
ลาดับ
จุดแข็ง (Strengths)
ที่
1 ผู้นาระดับสูงมีทักษะในการมองภาพโดยรวมของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และถ่ายทอดแนวคิดต่อได้
2 ผูป้ ฏิบัตงิ านตระหนักรู้ และให้ความสาคัญในการจัดทากลยุทธ์
3 มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดทากลยุทธ์ ทีส่ ืบค้นและอ้างอิงได้สะดวก

ADLI

A

ลาดับ
ที่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)

1

ผู้ปฏิบัตงิ านส่วนใหญ่ขาดทักษะในการใช้เทนโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล จึงเป็นข้อจากัดใน
การจัดทากลยุทธ์ ต้องอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่จาเป็น

1
0% หรือ 5%

ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น
มีสารสนเทศ
เพียงผิวเผิน

2
10%, 15%,
20% หรือ 25%

3
30%, 35%,
40%
หรือ 45%

4
50%, 55%,
60%
หรือ 65%

5
70%, 75%,
80%
หรือ 85%

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด
พื้นฐาน
ของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนว
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดโดยรวมของ
หัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อกาหนดโดยรวมของ
หัวข้ออย่างสมบูรณ์

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อไปปฏิบัติ
เป็นอย่างดี โดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่าง
มีนัยสาคัญ

มีการนาแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่าง
ที่สาคัญระหว่างส่วนหรือ
หน่วยงาน



D

6
90%, 95%
หรือ 100%


ไม่มีการนา
แนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติ
หรือมีเพียง
เล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุ
ข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อนั้น

มีการนาแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้น
เริ่มต้น
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มีการนาแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเป็น
อย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันในบางส่วนหรือ
บางหน่วยงาน
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ADLI

1
0% หรือ 5%

2
10%, 15%,
20% หรือ 25%

3
30%, 35%,
40%
หรือ 45%


แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ
ปัญหามาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงแบบพื้น ๆ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบใน
การประเมินและปรับปรุง
กระบวนการที่สาคัญ

L



6
90%, 95%
หรือ 100%

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมี
การเรียนรู้ในระดับสถาบัน
ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สาคัญ

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบัน
ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือสาคัญในการ
ดาเนินการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนา
อันเป็นผลเนื่องมาจาก
การวิเคราะห์และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันผ่าน
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือ
สาคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร
อันเป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ดาเนินการอย่าง
เอกเทศ

มีแนวทางที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับส่วน
หรือหน่วยงานอื่น โดยส่วน
ใหญ่เกิดจากการร่วมกันแก้
ปัญหา

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ



สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

5
70%, 75%,
80%
หรือ 85%


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา

I

4
50%, 55%,
60%
หรือ 65%

แนวทางมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ



4

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

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

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

50 %

……………%

2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
1. แผนกลยุทธ์ที่เกิดจากการมีสว่ นร่วมของบุคลากรในองค์กร
2. การสื่อสารทาความเข้าใจในรายละเอียด และความสาคัญของกลยุทธ์
3. การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสาคัญของตนเอง ในการเป็นส่วนสาคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร
4. การให้ความสาคัญกับทุกตาแหน่งงาน
5. การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือแนวปฏิบัติใหม่ๆ
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ลาดับที่
1
2
3

จุดแข็ง (Strengths)
การมีส่วนร่วมในการจัดทากลยุทธ์ ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สกึ เป็นเจ้าของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้นาระดับสูงมีโอกาสในการพบปะ สร้างความเข้าใจในแนวคิดการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ
มีการประชุมกองประจาทุกเดือน เป็นโอกาสในการหารือกับหัวหน้างาน เพื่อวางแผนนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

ลาดับที่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
การเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วของกลยุทธ์มักจะสร้างความสับสน กังวลใจให้กับผู้ปฏิบัตงิ าน ต้องปรับภาษา หรือ
ระดับการสื่อสารให้เป็นรูปธรรม ตรงกับธรรมชาติของกลุ่มผูป้ ฏิบัติงาน

1

ADLI

A

1
0% หรือ 5%
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น
มีสารสนเทศ
เพียงผิวเผิน

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

แสดงให้เห็นว่ามีแนว
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ



D

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอบสนองต่อข้อกาหนด
ต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
โดยรวมของหัวข้อ

6
90%, 95%
หรือ 100%
แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด
โดยรวมของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์


ไม่มีการนา
แนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติ
หรือมีเพียงเล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ
กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น



มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี
ถึงแม้การปฏิบัติ
อาจแตกต่างกันในบางส่วน
หรือบางหน่วยงาน

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยสาคัญ

มีการนาแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อนาไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่สาคัญ
ระหว่างส่วนหรือ
หน่วยงาน

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบัน ซึ่งรวมถึงนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา
อันเป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ
องค์กร

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง
และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่าน
นวัตกรรม เป็น
เครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่ว
ทั้งองค์กรในการจัดการ
มีหลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร
อันเป็นผลเนื่องมาจาก
การวิเคราะห์และ
แบ่งปัน


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา

แสดงให้เห็นว่า
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
จากการตั้งรับปัญหามาแป็น
แนวคิดในการปรับปรุง
แบบพื้นๆ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบ
ในการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการที่สาคัญ

L
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มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมี
การเรียนรู้ในระดับสถาบัน
ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ
ที่สาคัญ
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ADLI

I

1
0% หรือ 5%
ไม่แสดงให้เห็นว่า
มีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน
ในระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ดาเนินการอย่างเอกเทศ

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ

6
90%, 95%
หรือ 100%
แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับความ
ต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

4

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

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

............ %
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หมวด 3 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
3.1 ความผูกพันของผู้รับบริการ
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับความผูกพันของผู้รับบริการ
1. ข้อมูลของผู้รับบริการ เช่นความต้องการ ความคาดหวังที่มีตอ่ การบริการขององค์กร
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
3 แนวคิดการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อครองใจผู้รับบริการ
4. ทักษะการเป็นผูบ้ ริการมืออาชีพของผู้ปฏิบตั ิงาน
5. การรวบรวมสารสนเทศที่จาเป็นในการให้บริการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ลาดับที่
จุดแข็ง (Strengths)
1
ผู้ปฏิบัตงิ านส่วนใหญ่มีความเอื้ออาทรต่อผู้รับบริการ
2
ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
สถานทีท่ างานมีเครื่องอานวยความสะดวกสาหรับรับรองผู้รบั บริการ
ลาดับที่
1

ADLI

A

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
คุณลักษณะของบุคลากรบางส่วนไม่เหมาะสมกับการทางานส่วนหน้า ซึ่งอาจสร้างความไม่ประทับใจให้กับ
ผู้รับบริการได้ ต้องเพิ่มพูลทักษะด้านการให้บริการ หรือจัดส่วนงานให้เหมาะสมโดยยึดผู้รับบริการเป็น
สาคัญ

1
0% หรือ 5%

2
10%, 15%,
20% หรือ
25%

3
30%, 35%,
40% หรือ
45%

4
50%, 55%,
60%
หรือ 65%

5
70%, 75%,
80%
หรือ 85%

ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนว
ทางอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด
พื้นฐานของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด
โดยรวมของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี
ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง
กันในบางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดี
โดยไม่มีความแตกต่าง
ของการปฏิบัติอย่างมี
นัยสาคัญ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่าง
สมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่สาคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน



D

6
90%, 95%
หรือ 100%


ไม่มีการนาแนว
ทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย

การนาแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อนาไป
ปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุ
ข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อนั้น

มีการนาแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้น
เริ่มต้น
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ADLI

1
0% หรือ 5%

2
10%, 15%,
20% หรือ
25%

3
30%, 35%,
40% หรือ
45%


แสดงให้เห็นว่าเริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลง
จากการตั้งรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่สาคัญ

L



6
90%, 95%
หรือ 100%

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สาคัญ

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือสาคัญในการ
จัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาอันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห์
และการเรียนรู้ระดับ
องค์กร

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้
ในระดับสถาบันผ่าน
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือ
สาคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรในการ
จัดการ มีหลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและนวัตกรรม
ทั่วทั้งองค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห์
และแบ่งปัน

แนวทางมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กร และ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ


ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความ
สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันในระดับสถาบัน
แต่ละส่วนหรือหน่วยงาน
ดาเนินการอย่างเอกเทศ

มีแนวทางที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงานอื่น
โดยส่วนใหญ่เกิด
จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา



สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

5
70%, 75%,
80%
หรือ 85%


ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิด
ในการปรับปรุง
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา

I

4
50%, 55%,
60%
หรือ 65%

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ



3
............%

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

45 %

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

………….. %

3.2 เสียงของผู้รับบริการ
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับเสียงของผู้รับบริการ
1. เครื่องมือในการสารวจข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ
2. ช่องทางสื่อสารที่หลากหลายสาหรับให้ผู้รับบริการสะท้อนถึงคุณภาพการให้บริการ
3. ระบบการตอบรับข้อเสนอแนะ ที่สร้างความัน่ ใจให้ผู้รับบริการ ว่ามีผู้รับฟังปัญหาหรือข้อเสนอแนะ
4. ระบบการแก้ไขปัญหา หรือสนองตอบข้อเสนอแนะโดยพัฒนาการให้บริการในทันทีที่ได้รับข้อมูล
ลาดับที่
จุดแข็ง (Strengths)
1
มีช่องทางหลากหลาย และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบถึงช่องทางแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าว
2
ผู้ปฏิบัตงิ านมีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาการทางานทันทีเมื่อได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
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ลาดับที่
1

ADLI

A

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
ผู้รับบริการหลายส่วนยังไม่เข้าใจถึงมาตรฐานการให้บริการและกระบวนงาน จึงทาให้ความหวังไม่ตรงกับ
การให้บริการจริง ต้องแก้ไขโดยจัดทาคู่มือการรับบริการในแต่ละกระบวนงานให้ชัดเจน เป็นรูปธรรมที่สุด

1
0% หรือ 5%
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

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

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ



D

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

6
90%, 95%
หรือ 100%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนด
โดยรวมของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยสาคัญ

มีการนาแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
อย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่าง
ส่วนหรือหน่วยงาน

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ โดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้
ในระดับสถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการจัดการ
มีหลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเป็นผลเนื่องมาจาก
การวิเคราะห์ และการเรียนรู้
ระดับองค์กร

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง
และมีการเรียนรู้ในระดับ
สถาบันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่ว
ทั้งองค์กรในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห์
และแบ่งปัน

แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์ หมวดอื่น ๆ


ไม่มีการนาแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อนาไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ
กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วยงาน
เพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันในบางส่วน
หรือบางหน่วยงาน




ไม่แสดงให้เห็นว่า
มีแนวคิดในการปรับปรุง
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา

L

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่สาคัญ





I

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ดาเนินการอย่างเอกเทศ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ
ปัญหามาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงแบบพื้นๆ

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบใน
การประเมินและปรับปรุง
กระบวนการที่สาคัญ

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ
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แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
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ADLI

1
0% หรือ 5%

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

6
90%, 95%
หรือ 100%

…………….%

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





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

4

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

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

............ %
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
1. ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ และตัวชีว้ ัดหลักของกองกลาง พ.ศ. 2553 (รายงานหมวด 7)
2. ข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณ
3. ข้อมูลการบริหารจัดการอัตรากาลัง
4. ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
5. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
จุดแข็ง (Strengths)
ที่
1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศประกอบการวัดและวิเคราะห์ไว้อย่างเป็นระบบใช้งานได้สะดวก
2. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพสามารถนาผลมาเป็นข้อมูลดาเนินการได้
3. มีการประชุมกองเป็นประจาทุกเดือน ซึ่งสามารถใช้เป็นเวทีในการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์และปรับปรุงผล
การดาเนินงานได้
ลาดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1.
ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานตามแผน เช่น งานเร่งด่วน กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
การเผชิญเหตุ ที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า เมื่อวัด วิเคราะห์ตามเกณฑ์แล้วทาให้งานไม่บรรลุเป้าหมายตาม
แผน ต้องแก้ไขโดย จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบกับแผนงานหลัก

ADLI

A

1
0% หรือ 5%
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

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



D

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95%
หรือ 100%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด
โดยรวมของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อกาหนดโดยรวมของ
หัวข้ออย่างสมบูรณ์

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันในบางส่วน
หรือบางหน่วยงาน

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยสาคัญ

มีการนาแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
อย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่าง
ส่วนหรือหน่วยงาน


ไม่มีการนาแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อนาไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ
กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น
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ADLI

1
0% หรือ 5%

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



5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95%
หรือ 100%

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่สาคัญ

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบัน ซึ่งรวมถึง
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาอันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห์ และ
การเรียนรู้ระดับองค์กร

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง
และมีการเรียนรู้ในระดับ
สถาบันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่ว
ทั้งองค์กรในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห์
และแบ่งปัน

แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ
ปัญหามาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงแบบพื้นๆ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบ
ในการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการที่สาคัญ

L




ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ดาเนินการอย่างเอกเทศ

I

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

3
............%

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

45 %

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

……… %

4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการความรู้
1. ประสิทธิภาพของหน่วยงานบริการกลาง เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักนวัตกรรมการเรียนการสอน
2. ความสามารถ และทักษะของผู้ปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ลาดับที่
จุดแข็ง (Strengths)
1
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประสิทธิภาพสูงทั้งตัวบุคคล ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
2
โครงข่ายระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย
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ลาดับที่
จุดแข็ง (Strengths)
3
บุคลากรกองกลางมีความสามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการทางานได้เอง
4
มีการทางานในลักษณะเครือข่ายที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรด้านสารสนเทศร่วมกัน
ลาดับ
ที่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
ระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีรูปแบบ (Format) ที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ
เป็นข้อจากัดในการบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน ต้องแก้ไขโดยมหาวิทยาลัยพัฒนาหรือจัดหาซอฟท์แวร์
กลางที่เป็น Format เดียวกันทัง้ มหาวิทยาลัยในแต่ละกระบวนงานและให้คณะ/หน่วยงานใช้ร่วมกัน

ADLI

A

1
0% หรือ 5%

2
10%, 15%,
20% หรือ
25%

ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบ
ที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ

3
30%, 35%,
40%
หรือ 45%

4
50%, 55%, 60%
หรือ 65%

5
70%, 75%,
80%
หรือ 85%

6
90%, 95%
หรือ 100%

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด
พื้นฐานของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด
โดยรวมของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดย
ไม่มีความแตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมีนัยสาคัญ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเป็นเครื่อง
มือสาคัญในการจัดการ
มีหลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเป็นผลเนื่อง
มาจากการวิเคราะห์และ
การเรียนรู้ระดับองค์กร

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้ง
องค์กรในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา
และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน
เป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน



D


ไม่มีการนา
แนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

การนาแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
เพียงอยู่ในขั้นเริ่มต้น
ในเกือบทุกส่วนหรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุ
ข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อนั้น

มีการนาแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้น
เริ่มต้น




ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา

L

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้
การปฏิบัติอาจแตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบางหน่วยงาน

แสดงให้เห็นว่าเริ่มการ
เปลี่ยนแปลงจากการ
ตั้งรับปัญหามาเป็น
แนวคิดในการปรับปรุง
แบบพื้นๆ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบ
ในการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการที่
สาคัญ
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มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
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ADLI

I

1
0% หรือ 5%

2
10%, 15%,
20% หรือ
25%

3
30%, 35%,
40%
หรือ 45%

4
50%, 55%, 60%
หรือ 65%

ไม่แสดงให้เห็นว่า
มีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ดาเนินการอย่าง
เอกเทศ

มีแนวทางที่สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน
กับส่วนหรือหน่วยงาน
อืน่ โดยส่วนใหญ่เกิด
จากการร่วมกันแก้
ปัญหา

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความต้องการ
พื้นฐานของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ

แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ



สรุปช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

5
70%, 75%,
80%
หรือ 85%
แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ

6
90%, 95%
หรือ 100%
แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น
ๆ



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

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

............ %
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หมวด 5 : การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน(Workforce Focus)
5.1 การผูกใจผูป้ ฏิบัติงาน (Workforce Engagement)
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการผูกใจผู้ปฏิบัติงาน
1. การมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ
2. การส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรูเ้ พื่อพัฒนางาน
3. การได้รับรางวัล ยกย่องชมเชย เมื่อปฏิบัติชอบ
4. การมองเห็นความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

จุดแข็ง (Strengths)
ผู้นาระดับสูงมีความใกล้ชิด เป็นกันเองกับผู้ปฏิบัตงิ านในทุกส่วนงาน
บุคลากรกองกลางมีความผูกพันระหว่างกันเหมือนพี่น้อง มีความเอื้ออาทรต่อกัน
มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และผลการประเมินนาไปสูส่ ิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ลาดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1
ประเภทของบุคลากรที่หลากหลายอยู่รวมกัน และได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดบรรยากาศ
ไม่พึงประสงค์ในองค์กร ต้องแก้โดยพยายามพัฒนาให้บุคลากรมีความก้าวหน้าขึน้ สู่ตาแหน่งทีม่ ีสิทธิ
ประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน หรือหาระบบค่าตอบแทนอื่นๆ ชดเชย หรือพยายามสร้างความเข้าใจ

ADLI

A

1
0% หรือ 5%

2
10%, 15%,
20% หรือ 25%

ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น
มีสารสนเทศ
เพียงผิวเผิน

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด
พื้นฐานของหัวข้อ

3
4
5
30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60% 70%, 75%, 80%
หรือ 45%
หรือ 65%
หรือ 85%
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ



D

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

6
90%, 95%
หรือ 100%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด
โดยรวมของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่
มีความแตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยสาคัญ

มีการนาแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
อย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่างที่
สาคัญระหว่างส่วนหรือ
หน่วยงาน


ไม่มีการนาแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อนาไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ
กาหนดพื้นฐานของหัวข้อ
นั้น

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น
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ADLI

1
0% หรือ 5%

2
10%, 15%,
20% หรือ 25%

3
4
5
30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60% 70%, 75%, 80%
หรือ 45%
หรือ 65%
หรือ 85%




ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจากการ
ตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิด
ในการปรับปรุงแบบพื้นๆ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบใน
การประเมินและปรับปรุง
กระบวนการที่สาคัญ

L



มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่สาคัญ

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วน
หรือหน่วยงานอื่น โดยส่วน
ใหญ่เกิดจากการร่วมกัน
แก้ปัญหา

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ

แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันผ่าน
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือ
สาคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน
เป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน

แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือสาคัญในการจัดการ
มีหลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเป็นผลเนื่องมาจาก
การวิเคราะห์ และการเรียนรู้
ระดับองค์กร


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ดาเนินการอย่างเอกเทศ

I

6
90%, 95%
หรือ 100%

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

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

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

50 %

5.2 สภาพแวดล้อมในการทางาน (Workforce Environment)
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการทางาน
1. ระบบการรักษาความปลอดภัยในสานักงาน
2. สิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
3. กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย
ลาดับที่
1
2
3
4
5

จุดแข็ง (Strengths)
มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
มีสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
มีระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมทัง้ ตัวอาคาร และทั้งพื้นที่มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น
มีกิจกรรมแอโรบิค และโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
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ลาดับที่
1.

ADLI

A

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
การจัดแบ่งพื้นที่หน่วยงานในอาคารสิริคุณากรไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และไม่เอื้อต่อการให้บริการ ต้องแก้ไขโดย ทาข้อเสนอกรณีปญ
ั หา
เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารในการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบตั ิงาน

1
0% หรือ 5%

2
10%, 15%, 20%
หรือ 25%

ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น
มีสารสนเทศ
เพียงผิวเผิน

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ

3
4
30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ



D

6
90%, 95%
หรือ 100%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์


ไม่มีการนาแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อนาไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เริ่มต้นในเกือบทุกส่วนหรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อกาหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อนั้น

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันในบางส่วน
หรือบางหน่วยงาน

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยสาคัญ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา
อันเป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ
องค์กร

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่านนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้ง
องค์กรในการจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อันเป็น
ผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์
และแบ่งปัน

แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ




ไม่แสดงให้เห็นว่า
มีแนวคิดในการปรับปรุง
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ
ปัญหามาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงแบบพื้นๆ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบใน
การประเมินและปรับปรุง
กระบวนการที่สาคัญ

L



I

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่สาคัญ


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ดาเนินการอย่างเอกเทศ

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ

แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
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ADLI
สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

1
0% หรือ 5%

2
10%, 15%, 20%
หรือ 25%

3
4
30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 45%
หรือ 65%

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95%
หรือ 100%

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

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

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

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

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

50 %

หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ(Process Management)
6.1 การออกแบบระบบงาน
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการออกแบบระบบงาน
1. ผลการประเมินจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากร
4. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ADLI

A

ลาดับที่
1
2.
3.
4.

จุดแข็ง (Strengths)
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการร่วมคิด ร่วมออกแบบ ระบบการทางาน
มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ และเชื่อถือได้ สาหรับประกอบการออกแบบระบบงาน
มหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยงชาญในการออกแบบระบบงาน ทีส่ ามารถให้คาปรึกษาได้
หน่วยงานระดับกองมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนกระบวนงานสนับสนุนระหว่างกัน

ลาดับที่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
สมรรถนะของบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับบางกระบวนงาน ซึ่งเป็นข้อจากัดสาคัญในการขับเคลือ่ นงาน
ตามที่ได้ออกแบบระบบไว้ ต้องแก้ไขโดยพัฒนาทักษะบุคลากร หรือทบทวนรูปแบบกระบวนงานใหม่

1
0% หรือ 5%
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

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

แสดงให้เห็นว่ามีแนว
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ



แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอบสนองต่อข้อกาหนด
ต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
โดยรวมของหัวข้อ
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5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95%
หรือ 100%
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์
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1
0% หรือ 5%

ADLI

ไม่มีการนาแนวทาง
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

D

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
การนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ
กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น



มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี
ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่างกัน
ในบางส่วนหรือบางหน่วยงาน

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95%
หรือ 100%

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยสาคัญ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่าง
สมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่สาคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา
อันเป็นผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์
และการเรียนรู้ระดับองค์กร

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้
ในระดับสถาบันผ่าน
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือ
สาคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรม
ทั่วทั้งองค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห์และ
แบ่งปัน

แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ

…………….%

……….. %


ไม่แสดงให้เห็นว่า
มีแนวคิดในการปรับปรุง
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ
ปัญหามาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงแบบพื้นๆ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบใน
การประเมินและปรับปรุง
กระบวนการที่สาคัญ

L



มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่สาคัญ


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ดาเนินการอย่างเอกเทศ

I

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ

แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

4

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

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

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

4
50 %

6.2 กระบวนการทางาน
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับกระบวนการทางาน
1. การจัดทาเอกสารมอบหมายงานร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารกับผู้ปฏิบัตงิ าน
2. การมอบหมายงานเป็นรายบุคคลโดยกาหนดมาตรฐานงานทีช่ ัดเจน วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ฟังเสียงผู้รับบริการ ประกอบการออกแบบกระบวนการทางาน
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ลาดับ
จุดแข็ง (Strengths)
ที่
1
มีข้อมูลสารสนเทศที่ทนั สมัย เชือ่ ถือได้สาหรับประกอบการตัดสินใจ
2
มีการสารวจ และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อเป็นข้อมูลสาคัญในการออกแบบกระบวนงาน
3
เป็นการทางานแบบมีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของกระบวนงานร่วมกัน
ลาดับ
ที่
1

ADLI
A

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
ยังขาดการร่วมออกแบบกระบวนงานระหว่างกอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการกระบวนงาน
ร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถลดทอนบางกระบวนงานที่ซ้อนทับกันได้
ต้องผลักดันในระดับสานักงานอธิการบดี เพื่อให้เกิดภาพความร่วมมือนี้ขึ้น

1
0% หรือ 5%
ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น
มีสารสนเทศ
เพียงผิวเผิน

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

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ



D

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

5
70%, 75%,
80% หรือ 85%

6
90%, 95%
หรือ 100%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด
โดยรวมของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่
มีความแตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยสาคัญ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่าง
สมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่สาคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรม เป็น
เครื่องมือสาคัญในการ
จัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาอันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห์
และการเรียนรู้ระดับ
องค์กร

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้
ในระดับสถาบันผ่าน
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือ
สาคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรม
ทั่วทั้งองค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห์และ
แบ่งปัน


ไม่มีการนาแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อนาไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ
กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย
งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันในบางส่วนลหรือ
บางหน่วยงาน




ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ
ปัญหา มาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงแบบพื้นๆ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนงทาง
อย่างเป็นระบบในการ
ประเมินและปรับปรุง
กระบวนการที่สาคัญ

L
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มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่สาคัญ
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ADLI

I

1
0% หรือ 5%
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ดาเนินการอย่างเอกเทศ

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ

6
90%, 95%
หรือ 100%
แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ

5
70%, 75%,
80% หรือ 85%

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

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

............ %
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50 %

………….. %

%
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หมวด 7 : ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู/้ สร้างคุณค่าของผู้รับบริการ
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ดา้ นการเรียนรู้
ความเห็นจากผู้รับบริการ ที่มีตอ่ การให้บริการ
ลาดับที่
จุดแข็ง (Strengths)
1
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้บริการ
2
มีฐานข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ลาดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1
บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการสื่อสาร และการให้บริการ ต้องแก้ไขโดยหาโอกาสพัฒนาทักษะให้
บุคลากร
1
0% หรือ 5%

Le

ไม่มีการรายงานผลการ
ดาเนินการของสถาบัน
และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่
ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้

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

Le มีการรายงานผลการ

6
90%, 95% หรือ
100%

มีการรายงานถึงระดับผลการ

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ดาเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ดาเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่ ดาเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มี ดาเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มี

สาคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุ

มีความสาคัญต่อสถาบัน ตามที่ ความสาคัญต่อข้อกาหนดของ

ความสาคัญต่อข้อกาหนดของ

ไว้ในข้อกาหนดของหัวข้อ

ระบุไว้ในข้อกาหนด

หัวข้อเป็น

หัวข้อเป็น

ของหัวข้อ

ส่วนใหญ่

ส่วนใหญ่



T

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

มีการรายงานผลการ


ไม่มีการรายงานข้อมูล
ที่แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่อง
แสดงแนวโน้มในทางลบ

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูล
ส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี

แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มี
ความสาคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องสาคัญที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบันไว้ได้เป็นส่วน

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้
ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่อง
สาคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน

ใหญ่





C

ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

ผลการดาเนินการในปัจจุบัน

มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและ

แสดงถึงความเป็นผู้นาในวง

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ระดับผลการดาเนินการใน

การศึกษาและเป็นระดับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

ปัจจุบันเป็นจานวนมากหรือ

เทียบเคียงให้สถาบันอื่นใน

ระดับเทียบเคียง

ส่วนมากกับตัวเปรียบเทียบ

หลายเรื่อง

และ/หรือระดับเทียบเคียง
รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้นา
ในเรื่องต่าง ๆ และมีผลการ
ดาเนินการที่ดีมาก
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1
0% หรือ 5%

I

ไม่มีการรายงานผลลัพธ์
ในเรื่องที่มีความสาคัญ
ต่อการบรรลุพันธกิจ

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

มีการรายงานผลการ
มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความสาคัญต่อ ดาเนินการของสถาบันใน
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน
ข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วน

ของสถาบัน

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

มีการรายงานผลการดาเนินการ

มีการรายงานผลการ

ของสถาบันในข้อกาหนดที่

ดาเนินการของสถาบันใน

สาคัญเป็นส่วนใหญ่ เกี่ยวกับ

ข้อกาหนดที่สาคัญทั้งหมด ที่

ใหญ่ เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้

ได้ส่วนเสีย ตลาด และ

ตลาดกระบวนการ และ

ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ

กระบวนการ

แผนปฏิบัติการรวมทั้งการ

และแผนปฏิบัติการรวมทั้ง

คาดการณ์ผลการดาเนินงานใน

ภาพรวมการคาดการณ์ผล

อนาคตในบางเรื่องด้วย

การดาเนินงานในอนาคต





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

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

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

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

50 %

………….%

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

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นลูกค้า
1. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
2. การติดตาม ทบทวน และปรับปรุงการให้บริการ
ลาดับที่
จุดแข็ง (Strengths)
1
ผู้ปฏิบัตงิ านมีทัศนคติทดี่ ีต่อการให้บริการโดยมุ่งเน้นผู้รบั บริการเป็นสาคัญ
ลาดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1
ในบางกระบวนงาน ยังมีข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการไม่เพียงพอ ทาให้เกิดข้อจากัดในการพัฒนา
กระบวนการให้บริการ ต้องพัฒนาโดยเร่งจัดทาข้อมูลที่จาเป็นของผู้รับบริการ เช่น ความคาดหวัง ความ
ต้องการที่เป็นลักษณะพิเศษของผู้รับบริการ
1
0% หรือ 5%

Le

ไม่มีการรายงานผลการ
ดาเนินการของสถาบัน
และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่

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

มีการรายงานถึงระดับผลการ
ดาเนินการที่ดีในบางเรื่องที่
สาคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อกาหนดของหัวข้อ
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มีการรายงานถึงระดับผลการ

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%
Le มีการรายงานผลการ

6
90%, 95% หรือ
100%
มีการรายงานผลการ

ดาเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่ ดาเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มี ดาเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่
มีความสาคัญต่อสถาบัน ตามที่ ความสาคัญต่อข้อกาหนดของ

มีความสาคัญต่อข้อกาหนด
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1
0% หรือ 5%
ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้

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

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

ระบุไว้ในข้อกาหนดของหัวข้อ หัวข้อเป็นส่วนใหญ่

6
90%, 95% หรือ
100%
ของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่





T

ไม่มีการรายงานข้อมูล
ที่แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่อง
แสดงแนวโน้มในทางลบ

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูล
ส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี

แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มี
ความสาคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องสาคัญที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบันไว้ได้เป็นส่วน

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดี
ไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่อง
สาคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน

ใหญ่





C

ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

ผลการดาเนินการในปัจจุบัน

มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและ

แสดงถึงความเป็นผู้นาในวง

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ระดับผลการดาเนินการใน

การศึกษาและเป็นระดับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

ปัจจุบันเป็นจานวนมากหรือ

เทียบเคียงให้สถาบันอื่นใน

ระดับเทียบเคียง

ส่วนมากกับตัวเปรียบเทียบ

หลายเรื่อง

และ/หรือระดับเทียบเคียง
รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้นาใน
เรื่องต่าง ๆ และมี ผลการ
ดาเนินการที่ดีมาก





I

ไม่มีการรายงานผลลัพธ์
ในเรื่องที่มีความสาคัญ
ต่อการบรรลุพันธกิจ

มีการรายงานผลลัพธ์เพียง
บางเรื่องที่มีความสาคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน

มีการรายงานผลการ
มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความสาคัญต่อ ดาเนินการของสถาบันใน
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน
ข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วน

ของสถาบัน

มีการรายงานผลการดาเนินการ

มีการรายงานผลการ

ของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญ ดาเนินการของสถาบันใน
เป็นส่วนใหญ่ เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้

ข้อกาหนดที่สาคัญทั้งหมด

ใหญ่ เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน

ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี ส่วน

ได้ส่วนเสีย ตลาด และ

การและแผนปฏิบัติการรวมทั้ง

ได้ส่วนเสีย ตลาด

กระบวนการ

การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน

กระบวนการ และแผน

ในอนาคตในบางเรื่องด้วย

ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวม
การคาดการณ์ผลการ
ดาเนินงานในอนาคต





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

4

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

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

............ %
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7.3 ผลลัพธ์การดาเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์การดาเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
1. แผนขอรับการจัดสรรงบประมาณ
2. การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผน
3. การดาเนินงานภายใต้กฏ ระเบียบโดยเคร่งครัด
ลาดับที่
จุดแข็ง (Strengths)
1
มีระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ ตามตัวชีว้ ัดทีช่ ัดเจน
2
มีระบบการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามการใช้จา่ บงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
1
0% หรือ 5%

Le

ไม่มีการรายงานผลการ
ดาเนินการของสถาบัน
และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่
ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้

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

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

มีการรายงานถึงระดับผลการ

มีการรายงานถึงระดับผลการ

Le มีการรายงานผลการดาเนินการที่ มีการรายงานผลการดาเนินการ

ดาเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ดาเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่ ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญต่อ ที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญ

สาคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุ

มีความสาคัญต่อสถาบัน ตามที่ ข้อกาหนดของหัวข้อเป็น

ต่อข้อกาหนดของหัวข้อเป็น

ไว้ในข้อกาหนดของหัวข้อ

ระบุไว้ในข้อกาหนด

ส่วนใหญ่

ส่วนใหญ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องสาคัญที่จะบรรลุพันธ
กิจของสถาบันไว้ได้เป็น
ส่วนใหญ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเนื่องในเรื่องสาคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน

มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและ
ระดับผลการดาเนินการในปัจจุบัน
เป็นจานวนมากหรือส่วนมากกับ
ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ
เทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึงความ
เป็นผู้นาในเรื่องต่าง ๆ และมี
ผลการดาเนินการที่ดีมาก

แสดงถึงความเป็นผู้นาในวง
การศึกษาและเป็นระดับ
เทียบเคียงให้สถาบันอื่นใน
หลายเรื่อง

มีการรายงานผลการดาเนินการ
ของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญ
เป็นส่วนใหญ่ เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน
การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ
คาดการณ์ผลการดาเนินงานใน
อนาคตในบางเรื่องด้วย

มีการรายงานผลการดาเนินการ
ของสถาบันในข้อกาหนดที่
สาคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ตลาด กระบวนการ และแผน
ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการดาเนินงานใน
อนาคต

ของหัวข้อ



T


ไม่มีการรายงานข้อมูล
ที่แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่อง
แสดงแนวโน้มในทางลบ

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูล
ส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี



C


ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ



I

แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มี
ความสาคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน

ผลการดาเนินการในปัจจุบัน
ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ
ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง


ไม่มีการรายงานผลลัพธ์
ในเรื่องที่มีความสาคัญ
ต่อการบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน

มีการรายงานผลลัพธ์เพียง
บางเรื่องที่มีความสาคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
มีการรายงานผลการ
หลายเรื่องที่มีความสาคัญต่อ ดาเนินการของสถาบันใน
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน ข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วน
ใหญ่ เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลาด และ
กระบวนการ
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1
0% หรือ 5%

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

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

…………… %

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





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

4

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

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

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

50%

7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
1. การมอบหมายงานที่ตรงกับความสนใจ และความสามารถ
2. การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัตงิ าน
3. สภาพแวดล้อมในการทางาน
4. การประเมินความผาสุกของบุคลากร
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

จุดแข็ง (Strengths)
บุคลากรมีทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
บุคลากรมีความรัก และรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร
บุคลากรมีความเชื่อมั่น กล้าแสดงความคิดเห็น

ลาดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1
บุคลากรสายลูกจ้างชั่วคราว มีระดับขวัญกาลังใจต่า ต้องแก้ไขโดยส่งเสริมให้พัฒนาสู่ตาแหน่งทีส่ ูงขึ้น
หรือชดเชยด้วยสวัสดิการด้านอืน่
1
0% หรือ 5%

Le

ไม่มีการรายงานผลการ
ดาเนินการของสถาบัน
และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่
ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้

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

มีการรายงานถึงระดับผลการ
ดาเนินการที่ดีในบางเรื่องที่
สาคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อกาหนดของหัวข้อ
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มีการรายงานถึงระดับผลการ
ดาเนินการที่ดีในเกือบทุก
เรื่องที่มีความสาคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนด
ของหัวข้อ



5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

Le มีการรายงานผลการ
ดาเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่
มีความสาคัญต่อข้อกาหนดของ
หัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่

มีการรายงานผลการ
ดาเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่
มีความสาคัญต่อข้อกาหนด
ของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่
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1
0% หรือ 5%

T

ไม่มีการรายงานข้อมูล
ที่แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ

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

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูล
ส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี



แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มี
ความสาคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องสาคัญที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบันไว้ได้เป็น
ส่วนใหญ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดี
ไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่อง
สาคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน

มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและ
ระดับผลการดาเนินการใน
ปัจจุบันเป็นจานวนมากหรือ
ส่วนมากกับตัวเปรียบเทียบ
และ/หรือระดับเทียบเคียง
รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้นา
ในเรื่องต่าง ๆ และมีผลการ
ดาเนินการที่ดีมาก

แสดงถึงความเป็นผู้นาในวง
การศึกษาและเป็นระดับ
เทียบเคียงให้สถาบันอื่นใน
หลายเรื่อง

มีการรายงานผลการดาเนินการ
ของสถาบันในข้อกาหนดที่
สาคัญเป็นส่วนใหญ่ เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลาดกระบวนการและ
แผนปฏิบัติการรวมทั้งการ
คาดการณ์ผลการดาเนินงานใน
อนาคตในบางเรื่องด้วย

มีการรายงานผลการ
ดาเนินการของสถาบันใน
ข้อกาหนดที่สาคัญทั้งหมด
ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี ส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลาด
กระบวนการ และแผน
ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวม
การคาดการณ์ผลการ
ดาเนินงานในอนาคต



C

ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ



ผลการดาเนินการในปัจจุบัน
ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ
ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง


ไม่มีการรายงานผลลัพธ์
ในเรื่องที่มีความสาคัญ
ต่อการบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน

I

มีการรายงานผลลัพธ์เพียง
บางเรื่องที่มีความสาคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
มีการรายงานผลการ
หลายเรื่องที่มีความสาคัญต่อ ดาเนินการของสถาบันใน
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน ข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วน
ใหญ่ เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลาด และ
กระบวนการ





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

4

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

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

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

55 %

……………….%

7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิผลของกระบวนการ
1. ออกแบบกระบวนงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
2. ระบบการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ระบบธรรมาภิบาลในกระบวนการทางาน
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ลาดับที่
1

จุดแข็ง (Strengths)
กองกลางมีแผนกลยุทธ์ที่สนองตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีเกณฑ์การวัด และประเมินผล
ที่ชัดเจน

1
0% หรือ
5%

Le

ไม่มีการรายงาน
ผลการดาเนินการ
ของสถาบัน และ/
หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่
ดีในเรื่องที่
รายงานไว้

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

มีการรายงานถึงระดับผลการ
ดาเนินการที่ดีในบางเรื่องที่
สาคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อกาหนดของหัวข้อ



มีการรายงานถึงระดับผลการ
ดาเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่
มีความสาคัญต่อสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในข้อกาหนด
ของหัวข้อ

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

Le มีการรายงานผลการดาเนินการ
ที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญ
ต่อข้อกาหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่

มีการรายงานผลการดาเนินการ
ที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญ
ต่อข้อกาหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องสาคัญที่จะบรรลุพันธ
กิจของสถาบันไว้ได้เป็น
ส่วนใหญ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเนื่องในเรื่องสาคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน

มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและ
ระดับผลการดาเนินการในปัจจุบัน
เป็นจานวนมากหรือส่วนมากกับ
ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ
เทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึงความ
เป็นผู้นาในเรื่องต่าง ๆ และมี
ผลการดาเนินการที่ดีมาก

แสดงถึงความเป็นผู้นาในวง
การศึกษาและเป็นระดับ
เทียบเคียงให้สถาบันอื่นใน
หลายเรื่อง

มีการรายงานผลการดาเนินการ
ของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญ
เป็นส่วนใหญ่ เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน
การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ
คาดการณ์ผลการดาเนินงานใน
อนาคตในบางเรื่องด้วย

มีการรายงานผลการดาเนินการ
ของสถาบันในข้อกาหนดที่
สาคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ตลาด กระบวนการ และแผน
ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการดาเนินงานใน
อนาคต

………….. %

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



T

ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทาง
ลบ

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่อง
แสดงแนวโน้มในทางลบ

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูล
ส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี



แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มี
ความสาคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน



C

ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ



ผลการดาเนินการในปัจจุบัน
ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ
ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง



I

ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ความสาคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน

มีการรายงานผลลัพธ์เพียง
บางเรื่องที่มีความสาคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
มีการรายงานผลการ
หลายเรื่องที่มีความสาคัญต่อ ดาเนินการของสถาบันใน
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน ข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วน
ใหญ่ เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลาด และ
กระบวนการ





สรุปช่วง
คะแนน
สรุปคะแนน

4

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

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

............ %
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7.6 ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นา
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ดา้ นภาวะผู้นา
1. การมองภาพองค์รวมของมหาวิทยาลัย ของผู้นา
2. การเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองคน ครองคน และครองงาน

Le

ลาดับที่
1
2

จุดแข็ง (Strengths)
ผู้นามีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบัติงาน แสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ
ผู้นามีเครือข่ายความร่วมมือหลากหลายระดับที่เอื้อต่อการพัฒนองค์กร

ลาดับที่
1

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
ผู้นายังต้องการการเพิ่มพูนทักษะในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และการวางแผน
งบประมาณ

1
0% หรือ 5%

2
10%, 15%,
20% หรือ
25%

ไม่มีการรายงานผลการ
ดาเนินการของสถาบัน
และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่
ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้

มีการรายงานผลการ
ดาเนินการของ
สถาบันเพียงบางเรื่อง
และเริ่มมีระดับผล
การดาเนินการที่ดีใน
บางเรื่อง

3
30%, 35%,
40% หรือ 45%
มีการรายงานถึงระดับผล
การดาเนินการที่ดีในบาง
เรื่องที่สาคัญต่อสถาบัน
ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนด
ของหัวข้อ



4
50%, 55%, 60%
หรือ 65%

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

มีการรายงานถึงระดับผลการ
ดาเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่มี
ความสาคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อกาหนด
ของหัวข้อ

Le มีการรายงานผลการ
ดาเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่
มีความสาคัญต่อข้อกาหนดของ
หัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่

มีการรายงานผลการดาเนินการ
ที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญ
ต่อข้อกาหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่



T

ไม่มีการรายงานข้อมูลที่
แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ

มีการรายงานแนวโน้ม
ของข้อมูลบางเรื่อง
บางเรื่องแสดงแนวโน้ม
ในทางลบ

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูล
ส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี



แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจน สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง
ในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสาคัญต่อ ต่อเนื่องในเรือ่ งสาคัญที่จะบรรลุ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของสถาบันไว้ได้เป็น
ส่วนใหญ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้
ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่อง
สาคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธ
กิจของสถาบัน



C

ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

แทบไม่มี หรือไม่มี
การรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ
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ผลการดาเนินการในปัจจุบันใน
บางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือระดับ
เทียบเคียง

มีการเปรียบเทียบแนวโน้ม
และระดับผลการดาเนินการ
ในปัจจุบันเป็นจานวนมาก
หรือส่วนมากกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือระดับ
เทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึง
ความเป็นผู้นาในเรื่องต่าง ๆ
และมี ผลการดาเนินการที่ดี
มาก

แสดงถึงความเป็นผู้นาในวง
การศึกษาและเป็นระดับ
เทียบเคียงให้สถาบันอื่นใน
หลายเรื่อง
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1
0% หรือ 5%

2
10%, 15%,
20% หรือ
25%

3
30%, 35%,
40% หรือ 45%



4
50%, 55%, 60%
หรือ 65%

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

มีการรายงานผลการ
ดาเนินการของสถาบันใน
ข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วน
ใหญ่ เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน
การและแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งการคาดการณ์ผลการ
ดาเนินงานในอนาคตในบาง
เรื่องด้วย

มีการรายงานผลการ
ดาเนินการของสถาบันใน
ข้อกาหนดที่สาคัญทั้งหมด ที่
เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ
และแผน
ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวม
การคาดการณ์ผลการ
ดาเนินงานในอนาคต

…………….%

………. %



I

ไม่มีการรายงานผลลัพธ์
ในเรื่องที่มีความสาคัญ
ต่อการบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน

มีการรายงานผลลัพธ์
เพียงบางเรื่องที่มี
ความสาคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความสาคัญ
ต่อการบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน

มีการรายงานผลการดาเนินการ
ของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญ
เป็นส่วนใหญ่ เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และ
กระบวนการ





สรุปช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

4

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

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

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

50 %

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

จัดทาโดย
พิมพ์ที่

คะแนนประเมินตนเอง(%)
50
50
55
50
50
900

กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2555
ศูนย์ผลิตเอกสาร สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 30 เล่ม
กรกฎาคม 2556
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