
  

 

ส่วนที่ 1 
โครงร่างองค์การของกองกลาง 
Organization Profile (OP) 

1. ลักษณะองค์การของกองกลาง 

 กองกลาง เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2517 
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ครอบคลุมถึง ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านการ
วางแผนพัฒนา ด้านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบ่งส่วนราชการของ
ส านักงานอธิการบดีออก เป็น 5 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการการศึกษา กองห้องสมุด และศูนย์เลี้ยง
สัตว์ 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด้าน รวมถึงการปรับ
โครงสร้างองค์การ เพื่อให้สอดคล้องและเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถสนับสนุนการ บริหารจัดการในภารกิจต่าง ๆ 
กองกลางเป็นหน่วยงานกลางท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหาร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยในปี 2555 
กองกลางมีหน่วยงานในสังกัด จ านวน 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 อ านวยความสะดวกแก่สายงานบริหารในส านักงานอธิการบดี อ านวยการความ
ปลอดภัยภายในองค์กร รวมถึงเผยแพร่ผลงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ควบคู่ไปด้วย  โดยมีกลุ่ม
ผู้รับบริการ รูปแบบ/วิธีการให้บริการ ทั้งนี้เป็นการจัดบริการตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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ลักษณะบริการที่จัด ผู้รับบริการ และวิธีการจัดการ 
พันธกิจ ผลผลิต/บริการ ผู้รับบริการ รูปแบบและวิธีการใหบ้ริการ 

1.บริหารจัดการระบบรับ  
   ส่ง เอกสาร บริหาร   
   จัดการหนังสือราชการ 
   และผลิตเอกสารราชการ 

- บริการระบบรับส่ง 
  หนังสือกลาง 
- บริการระบบบริหาร 
  จัดการเอกสารกลาง 
- บริการศูนย์ผลิตเอกสาร 

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

ให้บริการระบบรับ ส่งเอกสาร  
บริหารจัดการ หนังสือ
ราชการและผลิต เอกสาร
ราชการ 

2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร ่
   ผลงาน สรา้งเสริม 
   ภาพลักษณ์องค์กร และ 
   ส่งเสริมกิจการสังคม 

- บริการเผยแพร่ ข่าวสาร  
  ผลงาน 
- สื่อประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมสร้างเสริม 
  ภาพลักษณ์องค์กร 
- กิจกรรมส่งเสริมกิจการ 
  สังคม 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
2. คณบดี ผู้อ านวยการ    
ศูนย์ สถาบัน ส านัก 
3. นักวิจัย 
4. สื่อมวลชน 
5. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
   ภาคนักศึกษา 
6. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
   ของคณะ/หน่วยงาน 
7. หน่วยงาน องค์กร  
   ชุมชนภายนอก ทั้ง ภาครัฐ
และเอกชน 

ให้บริการ เผยแพร่ผลงาน 
สร้างเสริม ภาพลักษณ์องค์กร
ร่วมกิจกรรม และจัดกิจกรรม 
เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
 
 

    
3. สนับสนุนการด าเนิน 
   กิจการ และการจัดการ 
   ประชุมของสภา 
   คณาจารย์ และสภา 
   ข้าราชการ พนักงาน 
   และลูกจ้าง และ  
   สนับสนนุกิจการ 
   และการจัดการประชุม 
   ของที่ประชุมประธาน  
   สภาอาจารย์    
   มหาวิทยาลยัแห่ง 
   ประเทศไทย (ปอมท.)   

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

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

ให้บริการสนับสนุนการด าเนิน 
กิจการ และการจัดการ 
ประชุมของ สภาคณาจารย์ 
และสภาข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้าง 
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พันธกิจ ผลผลิต/บริการ ผู้รับบริการ รูปแบบและวิธีการใหบ้ริการ 
   และที่ประชุม 
   ประธานสภาขา้ราชการ 
   และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
   แห่งประเทศไทย 
   (ปขมท.)  
4. สนับสนุน และอ านวย 
   ความสะดวกในการ 
   ปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 
   มหาวิทยาลยั และ 
   ประสานงานเพื่อการ 
   บริหารงานของผูบ้ริหาร 
   มหาวิทยาลยักับภาค  
   ส่วนตา่งๆ 

- สนับสนุนและอ านวย 
  ความสะดวกในการ 
  ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
  มหาวิทยาลัย 
- ประสานงานเพื่อ 
  สนับสนุนการบริหารงาน 
  ของผู้บริหาร 

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

บริการอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัย  และบริการ
ประสานงานเพื่อการ 
บริหารงานของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยกับผู้ติดต่อ 
ราชการ 
 

5. พิทักษ์รักษาปกป้อง 
   ทรัพย์สินของทาง 
   ราชการ และทรัพย์สิน 
   ส่วนบุคคล ในเขตพื้นที ่
   มหาวิทยาลยั  บริหาร 
   จัดการการรักษาความ 
   ปลอดภัยแก่บุคคล 
   ส าคัญ ก ากับ ดูแล  
   ควบคุมการจราจร และ 
   การเดินรถภายในพื้นที ่
   มหาวิทยาลยั และ 
   ปฏิบัติการดา้นมวลชน 
   สัมพันธ ์
 

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

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

ให้บริการรักษาความปลอดภัย
อาคารส านักงาน นักเรียน 
นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกใน
การจัดการจราจร สะดวก 
ปลอดภัย 

6. อ านวยความสะดวก 
   และสนบัสนุนการ 
   ปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร  
   และคณะ/หน่วยงาน ณ  
   กรุงเทพมหานคร 
   ประสานงานทาง 
   ธุรกรรมระหว่าง 
   หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ 

- สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  ของผู้บริหารและคณะ/ 
  หน่วยงาน 
- ประสานงานทางธุรกรรม 
  ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ 
  หน่วยงานภายนอก 
- เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย 
  ในการร่วมกิจกรรม ณ  

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

ให้บริการผู้ บริหาร คณะ /
หน่วยงาน และบุคลากร ใน
การเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย
ด า เ นิ น ธุ ร ก ร ร มต่ า ง ๆ  ณ 
กรุงเทพมหานคร 
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พันธกิจ ผลผลิต/บริการ ผู้รับบริการ รูปแบบและวิธีการใหบ้ริการ 
   และเอกชนในเขต 
   กรุงเทพมหานครกับ 
   มหาวิทยาลยั เป็นผู้แทน 
   มหาวิทยาลยัในการร่วม 
   กิจกรรมต่างๆ ณ  
   กรุงเทพมหานคร 
   อ านวยความสะดวกใน 
   การจัดท าหนังสือ 
   เดินทางของบุคลากร 
   มหาวิทยาลยั  

  กรุงเทพมหานคร 
- บริการประสานงานการ 
  จัดท าหนังสือเดินทาง 

6. บุคลากร 
7. หน่วยงานภายนอก ทั้ง 
    ภาครัฐและเอกชน 
 

7.  สนับสนุนการ
ด าเนินงานเก่ียวกับการ
บริหารจัดการด้าน
งบประมาณ การจัดท า
แผนปฏบิัติงาน และ
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ   
การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงาน  การ
บริหารงานบุคคล การ
ประกันคุณภาพ การ
บริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน 
 

-   บริการผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัในการจัดซื้อพัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
-  บริการบุคลากรดา้นการเงิน 
พัสดุ และสวัสดิการ 
-  สนับสนนุการด าเนนิงาน
เก่ียวกับการบริหารจัดการ 
การอ านวยการด้านตา่งๆ  ให้
ทุกฝ่ายสามารถปฏบิัติงานให้
บรรลุตามแผนและเปา้หมายที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
2. หน่วยงานในสังกัด 
กองกลาง 
3. บุคลากรในสังกัดกองกลาง 

 ให้บริการผู้บริหาร และ
บุคลากรกองกลาง รวมทัง้
สนับสนนุการด าเนนิงาน
เก่ียวกับการบริหารจัดการ
หน่วยงานในสังกัดกองกลาง
และอ านวยความสะดวก ให้
ทุกฝ่ายสามารถปฏบิัติงานให้
บรรลุตามแผน 
 

8. บริหารจัดการ ดูแล
ความเรียบร้อยอาคารสิริ
คุณากรส านักงาน
อธิการบดีอาคาร 2 และ
บริเวณรอบอาคาร รวม
พื้นที่ใช้สอย 16,805 
ตารางเมตร รวมทั้งดาร
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และ
ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อาคารสิริคุณากร 
 

-  บริหารจัดการดูแลความ
เรียบร้อยอาคารสิริคุณากร
ส านักงานอธิการบดีอาคาร 2 
และบริเวณรอบอาคาร 
 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
2. บุคลากร 
3. นักศึกษา 
4. หน่วยงาน ทีป่ฏิบัตงิาน
ภายในอาคารสิริคุณากร    
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
5. หน่วยงานภายนอก ทั้ง 
    ภาครัฐและเอกชน 

-  บริหารจัดการดูแลความ
เรียบร้อยอาคารสิริคุณากร
ส านักงานอธิการบดีอาคาร 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    :   ให้ความส าคัญแก่ผู้ปฏบิัตงิานทุกระดับ 

 Efficiency           :   มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

       Accountability   :   รับผิดชอบต่อสังคม 

       Learning organization       :   มุ่งเน้นการเรียนรู้ 

      Trust                  :   มีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน 

      Happiness          :   ท างานอย่างมีความสุข 

      Yield               :   มุ่งเน้นผลลัพธ ์

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“กองกลาง เปน็หน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ตามยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพ่ือให้การด าเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” 
 

 พันธกิจ (Mission) 
1. บริหารจัดการระบบรบั ส่ง เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการและผลิตเอกสารราชการ 
2. ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ผลงาน สร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กร และส่งเสริมกิจการสงัคม 
3.   สนับสนุนการด าเนินกิจการ และการจัดการประชุมของ สภาคณาจารย์ และสภา 

       ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
4.   สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
5.  บริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของทางราชการ ทรัพย์สินส่วนบุคคล ก ากับ ดูแล  
     ควบคุมการจราจร และปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์ 
6.   อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร 
7.   อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการด าเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัดการกองกลาง 
8.   บริหารจัดการทรัพยากรกายภาพของส านักงานอธิการบดี ให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 
 
 



 

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

 

 

-6- 

  สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของกองกลาง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย สมรรถนะหลักของกองกลาง 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ระบบบริหารจัดการที่ดี 

1. มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการระบบเอกสาร 
2. มีองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร 

องค์กร 
3. มีทักษะขั้นสูงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

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

ผู้แทนมหาวิทยาลัย 
7. มีทักษะขั้นสูงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กองกลาง 
8. มีองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการทรัพยากร

กายภาพของส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : ด้านชุมชนสัมพันธ์  มีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการกิจกรรมด้าน 

     ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ 
 
 ก (3)  ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน 
  ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของแต่ละ
ส่วนงาน ซึ่งลักษณะโดยรวมเป็นผู้มีทักษะในการบริหารจัดการงานเอกสาร บริหารจัดการระบบงานบริการ และมีความสามาถ
ขั้นสูงในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ และกระบวนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร  
 ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนทั้งสิ้น 209 คน อายุเฉลี่ย 43 ปี อายุราชการเฉลี่ย 15 ปี การศึกษาระดับปริญญาโท 13 คน 
ระดับปริญญาตรี 45 คน ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 151 คน โดยสามารถจ าแนกประเภทผู้ปฏิบัติงาน ได้ดังนี้ 

ประเภทผู้ปฏบิัติงาน จ านวน (คน) 
1. ข้าราชการ 21 
2. ลูกจ้างประจ า 99 
3. พนักงาน (งบประมาณแผ่นดิน) 13 
4. พนักงาน (งบประมาณเงินรายได้) 14 
5. พนักงานราชการ 6 
6. ลูกจ้างชั่วคราว 54 
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ประเภทผู้ปฏบิัติงาน จ านวน (คน) 
7. ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ (งานรักษาความปลอดภัย) 2 

รวม 209 
 
  ก (4)  เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 
  กองกลาง ได้น าเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุพันธ
กิจ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกองกลาง ดังนี้ 
 

ด้าน รายการ 

เทคโนโลย ี

1. ระบบบริหารจัดการเอกสาร (e - Document) 
2. ระบบประชุมทางไกล (Video conference) 
3. ระบบสืบคน้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดโครงค่ายทั้งมหาวทิยาลยั  
4. ระบบวิทยุสื่อสารย่านความถี ่142.525 MHz 
5. สถานีแม่ข่ายวิทยสุื่อสาร “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 

อุปกรณ์ส านักงาน 

1. ระบบโทรศัพท์แม่ข่ายภายในส านักงานอธิการบดี 
2. โทรศัพท์/โทรสาร 
3. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
4. ระบบอินเตอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
5. เครื่องถ่ายเอกสาร ก๊อปปี้ปรินท์ เครื่องพิมพ์สี เรียงพิมพ์ และเข้าเล่ม 
6. เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง 
7. อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศนด์าวเทียม 
8. LCD Projector 
9. กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
10. กล้องถ่ายวิดีทัศน ์
11. ชุดอุปกรณ์ตัดต่อรายการวิทยุ และโทรทัศน ์

สิ่งอ านวยความสะดวก และ
ความปลอดภัย 

1. ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์การประชุม 
2. ยานพาหนะบริการ และรักษาความปลอดภัย 
3. รถน้ าดับเพลิง 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 เนื้อหาสาระส าคัญ 
หน่วยงานที่เป็นผู้รักษาการตาม

กฎหมาย 
1. พระราชบัญญัต ิ
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 
 

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

 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

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

การแบ่งส่วนราชการ การแต่งตัง้ 
อ านาจหนา้ที่ของหัวหน้าสว่นราชการ 

 

ส านักนายกรัฐมนตร ี

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่า 

   ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ  
   ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

การจัดท าหนังสือราชการ การจดัเก็บ 
การท าลาย 

 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ 

   ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 

การรักษาความสงบเรียบร้อยใน
สถานทีส่่วนราชการ 

 

ส านักนายกรัฐมนตร ี

5. ข้อบังคับวา่ด้วย การประชุมสภา 

   มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2544 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เป็นแนว
ปฏิบัติในการจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

6. ระเบียบว่าด้วยการเดินรถโดยสาร 

   ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 

การควบคุมดูแล การเดินรถโดยสารใน
มหาวิทยาลยั 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

7. ข้อบังคับว่าด้วยวนิัยนักศึกษา 
   ปี พ.ศ.2551 

การตัดคะแนนความประพฤตของ
นักศึกษา 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 

   ราชการ พ.ศ. 2540 

การประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

 

ส านักนายกรัฐมนตร ี

9. ข้อบังคับฯว่าด้วยสภาคณาจารย์  
   พ.ศ.2552 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ 
ในการด าเนินงานสภาคณาจารย์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

10. ข้อบังคับฯว่าด้วยสภาข้าราชการ  
   พนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ.2552 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ 
ในการด าเนินงานสภาขา้ราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง 

 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

11. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย  ก าหนดหลักเกณฑ์ จรรยาบรรณการ  



 

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

 

 

-9- 

กฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระส าคัญ 
หน่วยงานที่เป็นผู้รักษาการตาม

กฎหมาย 
   ขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรของ 
   บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   พ.ศ. 2552 

ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

12. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า 
   ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไข 
   เพิ่มเติม (บับที่ 2-7) 

การบริหารจัดการงานพัสด ุ  
ส านักนายกรัฐมนตร ี

13. พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วย 
   หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ 
   บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 
ราชกิจจานุเบกษา 

14. ค าสั่งมหาวทิยาลัยขอนแก่นที่  
   1266/2546 เร่ือง มอบอ านาจให้   
   ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ
กอง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในปฏบิัติราชการแทนอธิการบดี 

 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
 ข (1) โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาล 
 กองกลาง มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล คือ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ 
โดยมีการด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแล และติดตามผลของคณะกรรมการ ต่างๆ ดังนี้ 

1. กรรมการบริหารกองกลาง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองกลาง หัวหน้างานทุกงาน โดยมีหน้าที่ 
ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการน าองค์กรสู่เป้าหมายที่เป็นเลิศ การจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา
บุคลากร และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. ที่ประชุมกองกลาง ประกอบด้วยประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองกลาง หัวหน้างานทุกงาน หัวหน้า
ส่วนงานด้านยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และผู้อ านวยการส านักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน ท า
หน้าที่ในการ มอบหมาย ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกองกลาง 
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ในส่วนของโครงสรา้งองค์กร กองกลาง มีสายบังคับบัญชาจากอธิการบดี และรองอธิการบดทีี่เก่ียวข้อง 
ดังแสดงตามโครงสร้างต่อไปนี้ 
 

 
 

 ส่วนการบริหารองค์การ กองกลางมีโครงสรา้งการบริหารองค์การ เพื่อเอื้อต่อการมอบหมาย ก ากับ ติดตาม 
รายงาน และประเมินผล ให้เป็นไปตามระบบธรรมาภบิาล ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองกลาง 

 

ประเมินการปฏบิัติงาน 
ทุก 6 เดือน 

หัวหน้างานในสังกัด 
 

เสนอพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 
 

มอบหมาย หรือสั่งการ 

ตามภารกิจ 

รายงานผลการปฏิบัตงิาน ประจ าเดือน  

1. ปัญหา/อุปสรรค 

2. การแก้ไข 

3. ข้อเสนอแนะ 

เสนอที่ประชุม 

กองกลาง 
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 ข (2) ประเภทผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่กองกลางให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ
ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งกองกลางได้จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไว้ดังนี้ 
 

ผู้รับบริการ ผลผลิต/บริการ ความต้องการ และความคาดหวัง 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั - การรักษาความปลอดภัยกรรมการสภา 

  มหาวิทยาลยั 
- ความสะดวก สบาย ปลอดภัย 
 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี 

- การตรวจสอบ น าส่ง และเสนอความเห็นใน   
  หนังสือราชการ และการผลติเอกสาร 
- การเผยแพร่ผลงานเชิงยทุธศาสตร์ของผู้บริหาร 
- การอ านวยความสะดวก และสนับสนนุการ 
  ปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 
- การรับรองผู้บริหาร ณ กรุงเทพมหานคร 
- การรักษาความปลอดภัยผู้บรหิาร 

- ความสะดวก ปลอดภัย 
- ความรวดเร็ว ถูกต้อง 
- ผลงานได้รับการเผยแพร่ในวง 
  กว้าง และตรงกลุ่มเป้าหมาย 
 

คณะ/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

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

- ความรวดเร็ว ถูกต้อง 
- ผลงานได้รับการเผยแพร่ในวง 
  กว้าง และตรงกลุ่มเป้าหมาย 
- ความสะดวก ปลอดภัย 
 

หน่วยงานภายในกองกลาง - การคุมยอดใช้จ่ายเงิน 
- การจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- การเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- บริการผลิตเอกสาร 

- ความถูกต้อง 
- ความรวดเร็ว 
- ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์ 

บุคลากรสังกัดกองกลาง - การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาล/ค่า 
  เล่าเรียนบุตร 
- การออกหนังสือรับรอง 

- ความถูกต้อง 
- ความรวดเร็ว 
- ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์ 

บุคคลภายนอก บริษัท ห้าง
ร้าน ผูป้ระกอบการ 

- การเบิกจ่ายเงินค่าบริการ 
- การติดตามหนังสือราชการ 
- การแจ้งเร่ืองร้องเรียน 

- การเข้าถึงบริการได้อย่างเสมอ 
  ภาค  
- ความถูกต้อง 
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ผู้รับบริการ ผลผลิต/บริการ ความต้องการ และความคาดหวัง 
- การบริการข้อมูล และติดต่อสอบถาม 
- การรักษาความปลอดภัย และอ านวยความ 
  สะดวกด้านการจราจร 

- ความรวดเร็ว 
- ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์ 

นักเรียน นักศึกษา - การแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
- การบริการข้อมูล และติดต่อสอบถาม 
- การรักษาความปลอดภัย และอ านวยความ 
  สะดวกด้านการจราจร 

- ความถูกต้อง 
- ความรวดเร็ว 
- ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์ 

สื่อมวลชน - การบริการข้อมูล และติดต่อสอบถาม 
- การส่งมอบข้อมูลข่าวสารเพื่อการ 
  ประชาสัมพนัธ ์

- ความถูกต้อง 
- ความรวดเร็ว 
- ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์ 

คณาจารย์/นักวิจัย - การเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์/นักวิจัย 
- การรักษาความปลอดภัย 
- การอ านวยความสะดวกดา้นการจราจร 

- ความสะดวก ปลอดภัย 
- ผลงานได้รับการเผยแพร่ในวง 
  กว้าง และตรงกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ข (3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     ด้วยเหตุผลที่กองกลาง มีพันธกิจที่หลากหลาย มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมหลายกลุ่ม จึงมีความจ าเป็นต้องจับ

คู่ความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างกัน และจ าแนกผู้ส่งมอบใน
สายงาน โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ส่วนคือ 

      1. คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ  
  2. คู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ  
       3. ผู้ส่งมอบ  
โดยมีรายละเอียดความร่วมมือดังนี ้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทที่เกี่ยวข้อง 
ข้อก าหนดในการปฏิบตัิงาน

ร่วมกัน 
ช่องทางสื่อสาร 

1. คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ 
1.1 เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน

ด้านสารบรรณ 
เป็นกลุ่มผูป้ฏิบัติงานดา้น
ระบบรับส่งเอกสารกลาง 

ร่วมแก้ปัญหา และพัฒนา
ระบบรับส่งเอกสารกลางของ
มหาวิทยาลยั 

- การประชุมเครือข่าย 
- ศูนย์รับส่งเอกสารกลาง 
- การอบรมสัมมนา 

1.2 สมาคมสื่อมวลชน  
     จังหวัดขอนแก่น 

เป็นช่องทางรับ และเผยแพร่
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย 

สนับสนบุการด าเนนิงานดา้น
ประชาสัมพนัธ์ร่วมกัน 

- การประชุมร่วม 
- หนังสือราชการ 
- e-mail 

1.3 สถานีต ารวจภูธรย่อย  
     มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

เป็นส่วนงานของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาตทิี่ปฏบิัติหน้าที่
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รักษาความสงบ เรียบร้อย ใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และชุมชนรอบข้าง ร่วมกนั 

- การประชุมร่วม 
- หนังสือราชการ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทที่เกี่ยวข้อง 
ข้อก าหนดในการปฏิบตัิงาน

ร่วมกัน 
ช่องทางสื่อสาร 

1.4 เครือข่ายผู้ประกอบ    
      การหอพักรอบข้าง  
      มหาวิทยาลยั 

เป็นหอพักเอกชนใกล้พื้นที่
มหาวิทยาลยัที่นักศึกษาพัก
อาศัย 

ร่วมหาแนวทางรักษาความ
สงบ เรียบร้อยของหอพัก 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
นักศึกษา 

- การประชุมร่วม 
- หนังสือราชการ 
- จดหมายข่าว 
   มหาวิทยาลยั 

1.5 เครือข่าย 
     ประชาสัมพนัธ์  
     มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

เป็นกลุ่มผูป้ฏิบัติงานดา้น
ประชาสัมพนัธ์ของ คณะ/
หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย 

ร่วมกันคิด หาแนวทางในการ
พัฒนากระบวนงาน
ประชาสัมพนัธ์ และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์
มหาวิทยาลยั 

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

1.6 เครือข่าย 
ประชาสัมพนัธ์ภาค 

     นักศึกษา 

เป็นกลุ่มนักศึกษาฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ของ สโมสร
นักศึกษาคณะตา่งๆ 

พัฒนาทักษะดา้น
ประชาสัมพนัธ์ และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์
มหาวิทยาลยั แก่นักศึกษา 

- การประชุมร่วม 
- การสัมมนา 
- e-mail 
- face book 

1.7 เครือข่ายอาสาสมัคร 
     รักษาความปลอดภัย  
     และจราจร 

เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีจิตอาสา 
และมีความสนใจในงานดา้น
รักษาความปลอดภัย และ
จราจร 

พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะใน
การเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือ
ภารกิจด้านรักษาความ
ปลอดภัย และจราจร 

- การประชุมร่วม 
- การสัมมนา 
- e-mail 
- face book 

1.8 กองกลาง ส านักงาน 
    อธิการบดี  
    มหาวิทยาลยั สงขลา 
    นครินทร ์

เป็นหน่วยงานสนบัสนนุ ของ
มหาวิทยาลยัที่มีข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกัน 

ประสาน สนับสนนุ การ
ด าเนินงาน ระหว่างกัน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 

1.9 กองกลาง ส านักงาน 
    อธิการบดี  
    มหาวิทยาลยั 
    มหาสารคาม 

เป็นหน่วยงานสนบัสนนุ ของ
มหาวิทยาลยัที่มีข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกัน 

ประสาน สนับสนนุ การ
ด าเนินงาน ระหว่างกัน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 

2. คู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ 
2.1 หน่วยงานระดบักอง  
     สังกัดส านักงาน 
     อธิการบดี 

เป็นหน่วยงานระดบักอง  
สังกัดส านักงานอธิการบด ี

ประสาน สนับสนนุ การ
ด าเนินงาน ระหว่างกัน 

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

2.2 คณะ/หน่วยงาน ใน 
     มหาวิทยาลยั 

เป็นหน่วยงานระดบักอง และ
ระดับคณะใน

ประสาน สนับสนนุ การ
ด าเนินงาน ระหว่างกัน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทที่เกี่ยวข้อง 
ข้อก าหนดในการปฏิบตัิงาน

ร่วมกัน 
ช่องทางสื่อสาร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น - การประชุมผู้อ านวยการ 
  /หัวหน้าส านักงาน 
  คณบด ี

2.3 สื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น  
     และสื่อมวลชน 
     ส่วนกลาง 
 

เป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนของ
องค์กรสื่อสารมวลชนทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน 

สนับสนนุการเผยแพร่ข่าสาร
ของมหาวิทยาลัย และ
สนับสนนุกิจกรรมต่างๆ 
ระหวา่งกัน 

- e-mail 
- face book 
- หนังสือราชการ 

3. ผู้ส่งมอบ 
3.1 ผู้บริหารวิทยาลัย ส่งมอบค าร้องขอรับบริการ ปฏิบัติงานตามข้อก าหนดใน

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

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

ปฏิบัติงานตามข้อก าหนดใน
เอกสารก ากับกระบวนงาน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 
- ด้วยวาจา 
- จดหมาย 

3.3 คณะ/หน่วยงานใน 
     มหาวิทยาลยั 

- ส่งมอบค าร้องขอรับบริการ 
- ส่งมอบหนังสือราชการ 
- ส่งมอบค าขอข้อมูลข่าวสาร 
- ส่งมอบเอกสารร้องเรียน 

ปฏิบัติงานตามข้อก าหนดใน
เอกสารก ากับกระบวนงาน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 
- ด้วยวาจา 
- การประชุม 

3.4 หน่วยงานสังกัด 
     ส านักงานอธิการบด ี

- ส่งมอบค าร้องขอรับบริการ 
- ส่งมอบหนังสือราชการ 
 

ปฏิบัติงานตามข้อก าหนดใน
เอกสารก ากับกระบวนงาน 

- e-mail 
- หนังสือราชการ 
- ด้วยวาจา 
- การประชุม 

 
2. สภาวการณ์ขององค์กร (OP2) 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
  กองกลาง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และภารกิจบริการ ซึ่ง
ขับเคลื่อนภารกิจด้วยหน่วยงานในสังกัดถึง 8 งาน ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มผู้รับบริการ ตาม
ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด แต่ด้วยการเคลื่อนตัวที่รวดเร็วของมหาวิทยาลัยในสภาพการแข่งขันปัจจุบัน จึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกองกลาง ให้อยู่ในวงกรอบของการแข่งขันเช่นกัน 
  ก (1) การแข่งขันภายใน เป็นการแข่งขัน ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนการบริหาร และบริการใน
มหาวิทยาลัย อาทิ หน่วยงานระดับกอง ศูนย์ สถาบัน ส านัก โดยมิติของการแข่งขันได้แก่ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
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ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลส าคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าว เมื่อเทียบเคียงกับหน่วยงานที่เป็นคู่แข่งขันแล้ว กองกลางยังมีโอกาสในการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในแต่
ละปัจจัย ให้พร้อมแข่งขัน และพร้อมปรับตัวพัฒนาสู่มาตรฐานที่มุ่งหวัง 
  ก (2) การแข่งขันภายนอก ด้วยกองกลางมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งปัจจุบันองค์กรการศึกษามีการแข่งขันทางการตลาดเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรที่เข้มข้น มีการ
ทุ่มงบประมาณเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ตรงใจลูกค้า จึงเป็นประเด็นพัฒนาส าคัญในอนาคตที่กองกลางต้องวิเคราะห์กลุ่ม
ลูกค้า และปรับกระบวนงานด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ด้วยกลไกการตลาดให้ตรงกลุ่มลูกค้า และจับคู่แข่งขันที่เป็นคู่แท้ 
ทั้งนี้เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด 
 

ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์
ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

1. พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ 
   ของบุคลากร ตรงตามความ  
   รับผิดชอบของภาระงาน 

- จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการศึกษา อบรม ดูงาน 
- ส่งเสริมการพัฒนาสู่ R2R 

- มีคู่ความร่วมมือที่มีความพร้อมสูง 
- บุคลากรมีทัศนคติเชงิบวก และ 
  พร้อมรับการพัฒนา 
- นโยบายการสนับสนนุ R2R ของ 
  มหาวิทยาลยั 
- หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
   บริหารจัดการ และการบริการ 

- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสาร  
  ตามผลการประเมิน 
- พัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสาร 
  โดยเน้นกลุ่มเปา้หมายเปน็ส าคัญ 
- พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิคส์ 

- ผู้บริหารมีความเห็นสอดคล้อง 
- มีผู้บริหารด้าน IT เป็นที่ปรึกษาใน 
  การพัฒนาระบบ 
- ระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้น IT ของ 
  มหาวิทยาลยั มีประสิทธิภาพสูง 

3. บริหารจัดการข้อมูลส าคัญเพื่อ 
   ประกอบการตัดสนิใจเชิงบรหิาร 

- จัดท าฐานข้อมูลด้านการเงิน 
- จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 
- จัดท าสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
  ความเสี่ยง 
- จัดท าสารสนเทศ เพื่อสนบัสนนุการ 
  ประกันคุณภาพ 

- ระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้น IT ของ 
  มหาวิทยาลยั มีประสิทธิภาพสูง 
- ผู้รับผิดชอบมีทัศนคติเชงิบวก และ 
  พร้อมร่วมมือพัฒนา 
 

4. การเสริมสร้างภาพลักษณ ์
   มหาวิทยาลยั 

- จัดท ากลยุทธ์ ด้านการส่งเสรมิ 
  ภาพลักษณ์ ตามแนวยุทธศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยั 

- บุคลากรมีความพร้อมสูง 
- อุปกรณ์สนับสนุนการด าเนนิงานมี  
  คุณภาพสูง 
- ความเข้มแข็งของเครือข่าย 
  ประชาสัมพนัธ ์
- ความเข้มแข็งของเครือข่ายสื่อมวลชน 
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ค. ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินงาน 
  แนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินงานของกองกลาง เกิดขึ้นจาก การน าผลการประเมินรายบุคคลตาม
ระบบบริหารและพัฒนาบุคคล ผลการประเมินหน่วยงานจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เป็นฐานคิดใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปีถัดไป ท าการวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์กลยุทธ์ ก าหนด
เป้าหมาย ถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติ และมีการทบทวน ตรวจสอบ เป็นรายเดือนในวาระการประชุมของที่ประชุมกองกลาง โดย
ด าเนินการปรับปรุงผลการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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

ยุทธศาสตร ์
กองกลาง 

ติดตาม ตรวจสอบ 

ถ่ายทอดแผนสู่ 
การปฏิบัต ิ

วางแผนเพ่ือการพัฒนา 

แก้ไข พัฒนา 

ถอดบทเรียน 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินการของกองกลาง 

หมวด 1 : การน าองค์กร 
 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง 
ผู้น าระดับสูงของกองกลางตามโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองกลาง หัวหน้างานสาร

บรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานสภาอาจารย์ หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 
หัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป และหัวหน้างานบริหารทรัพยากรกายภาพ 

 

 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
  (1) การก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม ด าเนินการดังนี้ 

กองกลาง ใช้กระบวนการประชุมสัมมนากองในแต่ละปี เป็นโอกาสให้บุคลากรได้ระดมความคิดเห็น 
ทบทวนผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการพัฒนาของกองกลาง 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการประเมินความพึงพอใจ และความผาสุกของ
บุคลากร ร่วมกับการศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสังเคราะห์เป็น วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร มีการ
ประกาศ เผยแพร่ และถ่ายทอดสู่ทุกส่วนงาน เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติต่อไป 
  (2) การสร้างบรรยากาศให้มีการประพฤติ ปฏิบตัิตามกฎหมาย และจริยธรรม โดยผู้น าระดบัสูง 
 ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้างาน ด ารงตนตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย และหลักจรรยาบรรณของ
ราชการโดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เข้าท างานสาย มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน สละเวลา แรงกาย 
แรงใจ ในการพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ 
  (3) การสร้างองค์กรให้มีความย่ังยืน  
  จากวิสัยทัศน์อันเป็นเป้าหมายที่ ผู้น าระดับสูง และบุคลากรเข้าใจตรงกัน ได้ถูกแปลงเป็นแผนปฏิบัติ
การ มอบหมาย ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติเป็นรายบุคคล ซึ่งในแต่ละภารกิจจะมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นแนวทางก ากับ มีการ
ประเมิน และติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ผลการประเมินทั้งในระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน จะ
น ามาเป็นข้อมูลส าคัญในการสะท้อนประเด็นที่จะต้องพัฒนาในแต่ละรอบปี ความยั่งยืนองค์กรของกองกลางจึงเกิดจาก การ
สื่อสารอย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้น าระดับสูง และผู้ปฏิบัติ ประกอบกับให้ความส าคัญกับวงรอบในการมอบหมาย ติดตาม ก ากับ
ดูแล ให้ค าปรึกษา พัฒนาแนวปฏิบัติในขั้นที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
 ข. การสื่อสารและผลการด าเนนิการขององค์กร 
  (1) การสื่อสาร และสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบตัิงานทั้งองค์กรของผู้น าระดับสูง 
   ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้างานมีการสื่อสารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติ และมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี และความผูกพันระหว่างกันดังนี้ 
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เรื่องที่สื่อสาร 

 
กลุ่มบุคคล 

 
วิธีการสื่อสาร 

 
ความถี่ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

การสื่อสาร 
2 

ทาง 
1 

ทาง 
บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
   ค่านิยม  
   วัฒนธรรมองค์กร 

- คณะกรรมการ 
  ประจ ากองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต ์
- หนังสือเวียน 

ทุกเดือน 
- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 
 

2. แผนกลยทุธ์  
   ความท้าทาย 
   เชิงกลยุทธ์  
   เป้าประสงค์ และ 
   การคาดการณ์ผล 
   การด าเนินงาน 

- คณะกรรมการ 
  ประจ ากองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต ์
- หนังสือเวียน 

ทุกเดือน 6 
เดือน 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 

 

3. การตัดสนิใจที ่
   ส าคัญ 

- คณะกรรมการ 
  ประจ ากองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต ์
- หนังสือเวียน 

ตามโอกาส/
ทันทีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 

 

4. นโยบายและ 
   แนวทางพัฒนา  
   บุคลากร 

- คณะกรรมการ 
  ประจ ากองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต ์
- หนังสือเวียน 

ทุกเดือน  
- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 

 

5. การเสริมสร้าง 
   ความผูกพัน 
   องค์กร - บุคลากรกองกลาง 

- ประชุมสัมมนา 
- เว็บไซต ์
- หนังสือเวียน 
- e-mail 
- กิจกรรมเสริม 

ตามโอกาส/
ทันทีที่

สถานการณ์
เหมาะสม 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 

 

5.เร่ืองส่วนบุคคล - บุคลากรกองกลาง 
- การพูดคุยเป็น 
  การส่วนตัว 

ในโอกาสที่
เหมาะสม 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

 
/ 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
   ค่านิยม  
   วัฒนธรรมองค์กร 

- บุคคลภายนอก 
- องค์กรภายนอก 
- สื่อมวลชน 

- เว็บไซต ์
- สื่อป้าย 
- วิทยุ โทรทัศน ์
- e-mail 

ทุกวัน 
- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 

 

2. รายละเอียดการ 
   บริการ 

- บุคคลภายนอก 
- องค์กรภายนอก 

- เว็บไซต ์
- หนังสือราชการ 
- กิจกรรมเสริม 

ทุกวัน  / 
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เรื่องที่สื่อสาร 

 
กลุ่มบุคคล 

 
วิธีการสื่อสาร 

 
ความถี่ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

การสื่อสาร 
2 

ทาง 
1 

ทาง 
3.การประสานความ 
  ร่วมมือ 

- บุคคลภายนอก 
- องค์กรภายนอก 
- สื่อมวลชน 

- เว็บไซต ์
- หนังสือราชการ 
- e-mail 
- จัดการแถลง 
  ข่าว 

ในโอกาสที่
เหมาะสม 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 

 

4.การเสริมสร้าง 
  ความผูกพัน 

- บุคคลภายนอก 
- องค์กรภายนอก 
- สื่อมวลชน 

- การร่วมงานใน 
  โอกาสต่างๆ 
- การสนับสนนุ 
  กิจกรรม 

ในโอกาสที่
เหมาะสม 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 

 

 
  (2) การปรับปรงุผลการด าเนินงาน 
   ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้างาน ได้มีข้อตกลงร่วมกันเป็นมติของที่ประชุมกองกลางในการมอบหมาย
ให้แต่ละส่วนงานจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยมีการรายงาน ทบทวนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าในที่ประชุม
กองกลางซึ่งเป็นการประชุมประจ าเดือน โดยมีวาระในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของแต่ละส่วนงานเพื่อ
ปรับปรุงกรด าเนินงาน นอกจากนั้นยังได้มีการติดตามตัวชี้วัดส าคัญที่ได้ถ่ายทอดสู่ทุกส่วนงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อปรับปรุง
แผน และวิธีการท างาน ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักของกองกลาง 
 

1.2 ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ก. ระบบธรรมาภิบาลขององค์การ 

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

ประเด็นธรรมาภิบาล วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 

มีการสั่งการ ก ากับ ดูแล ตามล าดับชั้นการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการตามโครงสร้างการ
บริหารงานของกองกลาง ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
และไดป้ระกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 

 
 

กองกลาง 

ระบบบริหารงานที่เอ้ืออ านวยให้มีการ
ตรวจสอบได ้

- ระบบการประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากร 
- ระบบการรับการตรวจประเมนิคุณภาพจาก 
  มหาวิทยาลยั 
- ระบบการรายงานผลการปฏิบตัิราชการ 
- การรายงานทางด้านการเงิน 
 

 
กองกลาง 
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ประเด็นธรรมาภิบาล วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
 - การควบคุมภายใน และการควบคุมความเสี่ยง 

- ระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
 

การบริหารงานโดยเนน้การมีส่วนร่วม 

- บุคลากรร่วมก าหนดวสิัยทัศน ์พันธกิจ และม ี
  ส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏบิัติงาน 
- การมอบหมายการปฏิบัตงิาน และความ 
  รับผิดชอบตวัชี้วัดเปน็รายบุคคล 
- การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ  
  บุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร 
- การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ  
 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อเป็น 
 แนวทางในการพัฒนาองค์กร 

 
 

 
ทุกส่วนงานในสังกัด

กองกลาง 

การด าเนินงานโดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
- การจัดสรรงบประมาณไปยังสว่นงานตามกลยุทธ์  
 และแผนปฏิบัตงิาน 
- การประเมินผลรายโครงการ/กิจกรรม 

 
กองกลาง 

การบริหารงานโดยหลักนิติธรรม 
ทุกส่วนงานด าเนินงานภายใต้กฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ หลักปฏิบตัิ ที่เก่ียวข้อง  

ทุกส่วนงานในสังกัด
กองกลาง 

 
 (ข)  การประพฤติ ปฏิบัตติามกฎหมายและจริยธรรม  
  ทุกส่วนงานของกองกลาง ได้ประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
อาทิ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 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 นอกจากนั้นยังปฏิบัติตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 โดยเคร่งครัดอีกด้วย 
 
 (ค)  ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
  การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ เป็นภารกิจส าคัญในพันธกิจหลักของกองกลาง 
โดยมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่ 2 ส่วนงานคือ งานประชาสัมพันธ์ และงานรักษาความปลอดภัย 
ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ ด้านการสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรนอกจากจะเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแล้ว 
ยังมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และชุมชนในยามที่ประสบเหตุภัยภิบัติ อุบัติเหตุต่างๆ 
รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัย และครอบครัว ที่ประสพเหตุร้าย หรือมีความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน
ในครอบครัวอย่างทั่วถึง ในส่วนของการสนับสนุนชุมชน การร่วมกิจกรรม งานพิธี โอกาสเฉลิมฉลองส าคัญของจังหวัด หรือใน
ระดับประเทศ  เป็นภารกิจหนึ่งที่กองกลางเป็นผู้ประสานการด าเนินการในฐานะ 
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ผู้แทนของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในงานเทศกาลไหม การจัดรายการเผยแพร่
ความรู้จากงานวิจัย มข. สู่ชุมชน ทาง KKU Channel การด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัย และ
อ านวยการจราจรในมหกรรมต่างๆ อาทิ งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้าง เช่นการ
ริเริ่มโครงการเครือข่ายผู้ประกอบการหอพัก เครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยร่วมกัน การอ านวยความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของชุมชนมหาวิทยาลัยตามโครงการฝากบ้านกับงานรักษา
ความปลอดภัย โครงการฝากรถกับงานรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุด การร่วมปฏิบัติงานในการบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
ชุมชนรอบข้างทั้งอัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงการตั้งจุดบริการประชาชนบนถนนมิตรภาพเพื่ออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยในการเดินทาง ในช่วงวันหยุดเทศกาล 
  ในส่วนของการเปิดช่องทางรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ ของประชาชน กองกลางได้จัดสายตรงอธิการบดี บนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย มีเว็บไซต์รับเร่ืองร้องเรียน และด าเนินการส านักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนทาง
เอกสาร และเรื่องร้องเรียนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยผู้อ านวยการกองกลาง เป็นผู้อ านวยการส านักงานประสานและ
จัดการเรื่องร้องเรียนอีกต าแหน่งหนึ่ง ซึ่งการรับเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทางจะมีระบบการประสานการด าเนินงาน และแจ้ง
ตอบความคืบหน้าของการร้องเรียน ถึงผู้ร้องโดยตรงทุกกรณี 
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หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
 ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ ์
  (1) การจัดท ากลยทุธ์ของกองกลาง ด าเนินการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ เป็นองคป์ระกอบในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ 

- สภาพแวดล้อมตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น สภาพการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
กฎหมาย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง 

- จุดแข็ง และจุดอ่อนของกองกลาง 
- ผลการตรวจประเมนิคุณภาพ พ.ศ. 2554 
- ผลการประเมินตามตัวชี้วัด พ.ศ. 2554 
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. 2555 
- รายงานการประเมินความผาสุกของบุคลากร  พ.ศ. 2555 
- แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554-2558 

 

โดยท าการวิเคราะห์ SWOT ทบทวนวสิัยทัศน์ พันธกิจ คา่นิยม วัฒนธรรมองค์กร ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คา่เป้าหมาย เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิราชการร่วมกัน ผา่นการ
ทบทวนพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองกลาง และน าไปสู่การปฏบิัติทุกหนว่ยงานในสังกัดกองกลางโดย
การถ่ายทอดแผนและก าหนดตวัชี้วัดระดบัหน่วยงานและตัวชี้วดัระดับบุคคล ซึง่มีกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ ดังนี้ 

 
ล าดับขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
1. การเตรียมการ 

- แต่งตั้งคณะท างาน 
- ระบุผู้เกี่ยวข้อง 

- ศึกษาประเด็นสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
- จัดการประชุมสัมมนา ระดมความ 
  คิดเห็น 

 
 

ม.ค.-มี.ค. 55 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพกองกลาง 

 
 
 
2. การรวบรวม และ 
   วิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ  
  ที่เป็นองค์ประกอบในการจัดท ากล 
  ยุทธ์ (ดังที่แสดงไว้ข้างตน้) 
- ประชุม สัมมนาผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วม 
  แสดงความคิดเห็น ความคาดหวัง  
  ความต้องการ และข้อเสนอแนะ 
- วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของ 
  กองกลาง 
- ประเมินความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
  ด้านตา่งๆ 

 
 
 
 

เม.ย. 55 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพกองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 
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ล าดับขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
3. การจัดท าแผนกล 
   ยุทธ์ 

- ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
- ก าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ และ 
เป้าหมาย 

 
 

ก.ค.-ส.ค. 55 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพกองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 
 

4. การถ่ายทอดแผน 
  กลยุทธ์สู่การปฏบิัต ิ

- ก าหนดโครงการ กิจกรรม  
  งบประมาณ ตัวชี้วัด และส่วนงาน 
  ผู้รับผิดชอบ 
- ส่วนงานมอบหมายสู่ TOR รายบุคคล 

- สรุปแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
  น าเสนอในที่ประชุมกองกลาง 

 
 

ก.ย. 55 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพกองกลาง 

5. ด าเนนิงานตามกล 
   ยุทธ์ ติดตาม  
   ทบทวน และ 
   ประเมินผลการ 
   ด าเนินงาน 

- ติดตามผลการด าเนนิงานรอบ 6  
  เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
- ประเมินและทบทวนผลการ 
  ปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 
- พิจารณาปรับแผนปฏิบตัิราชการเพื่อ 
  ด าเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง 

ก.ย. 55 
โดยน าแผนไป

ปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ 

2556 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพกองกลาง 

 

 
จากการผลการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ

ประเมินความผาสุกของบุคลากร รวมทั้งผลจากการทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนท าให้กองกลางพบประเด็นที่เป็นความท้า
ทายเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 

ประเด็นท้าทาย กระบวนการเชิงกลยุทธ ์ ที่มาของความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
1. พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ 
   ของบุคลากร ตรงตามความ  
   รับผิดชอบของภาระงาน 

- จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการศึกษา อบรม ดูงาน 
- ส่งเสริมการพัฒนาสู่ R2R 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ 
  ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
- นโยบายการสนับสนนุ R2R ของ 
  มหาวิทยาลยั 
- ผลการประเมินความผาสุกของบุคลากร 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
   บริการจัดการ และการบริการ 

- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสาร  
  ตามผลการประเมิน 
- พัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสาร 
  โดยเน้นกลุ่มเปา้หมายเปน็ส าคัญ 
- พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิคส์ 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
- การทบทวนผลการปฏิบัตงิาน 
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ประเด็นท้าทาย กระบวนการเชิงกลยุทธ ์ ที่มาของความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
3. บริหารจัดการข้อมูลส าคัญเพื่อ 
   ประกอบการตัดสนิใจเชิงบรหิาร 

- จัดท าฐานข้อมูลด้านการเงิน 
- จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 
- จัดท าสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
  ความเสี่ยง 
- จัดท าสารสนเทศ เพื่อสนบัสนนุการ 
  ประกันคุณภาพ 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
- การทบทวนผลการปฏิบัตงิาน 
 
 

4. การเสริมสร้างภาพลักษณ ์
   มหาวิทยาลยั 

- จัดท ากลยุทธ์ ด้านการส่งเสรมิ 
  ภาพลักษณ์ ตามแนวยุทธศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยั 

- การทบทวนผลการปฏิบัตงิาน 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ 
  ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 

 
ภาพแสดงกระบวนการจัดท ากลยุทธ์กองกลาง 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
 กองกลางก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ มุ่งเน้นใหผู้้รับบริการได้รับบริการทีส่ะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว 
มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะทอ้นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  โดยมีเป้าประสงค์หลักคือ 

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

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

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

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

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

จัดท าแผน และ 
ถ่ายทอดแผนสู่ 
การปฏิบัต ิ

รวบรวมและ 
วิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นการเตรียมการ เร่ิมใช้แผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปี 
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เป้าประสงค์หลกั (Goals) กลยุทธ์ (Strategies) โครงการ (Projects) 
1. เป็นองค์กรที่ให้บริการด้วยความ 
   เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นแหลง่อ้างอิงข้อมูล   
   ส าคัญเพื่อประกอบการ ตัดสนิ ใจเชิง 
   บริหาร และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่พงึ 
   ประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดว้ยระบบ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบงานหลัก 1.1.1 พัฒนาระบบสารบรรณ 
        อิเล็กทรอนิคส์ 
1.1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย และ  
       เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรใน 
       งานเทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยว  
1.1.3 พัฒนากระบวนทัศน์ สู่การ 
       ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก  

2. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2.1 พัฒนาศักยภาพองค์กร  
     และบุคลากร 

2.1.1 พัฒนาระบบงานและโครงสร้าง  
       องค์กร 
2.1.2 พัฒนาทักษะระบบงานสารบรรณ 
       ส าหรับเครือข่ายงานสารบรรณ      
       มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2.1.3 เพิ่มพูนทักษะการเขียนข่าว 
       ขั้นสูงส าหรับเครือข่ายประชา   
       สัมพันธ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
2.1.4 พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีสาร  
       สนเทศส าหรับงานรักษาความ 
       ปลอดภัย 
2.1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบกายภาพ  
        เพื่อสุขภาวะในการท างาน 
2.1.6 พัฒนาเทคนิคการท าหนา้ที่ครูฝึก 
       ส าหรับเจ้าหนา้ที่รักษาความ 
       ปลอดภัย 
2.1.7 พัฒนาทักษะในการระงับ 
       เหตุอัคคีภัยส าหรับเจ้าหน้าที ่
       รักษาความปลอดภัย 
2.1.8 พัฒนาทักษะดา้นระเบียบวินัย 
       จราจร ส าหรับเจ้าหนา้ที่รกัษา 
       ความปลอดภัย 
2.1.9 พัฒนาทักษะส าหรับอาสาสมัคร 
       แจ้งเหตุ 
2.1.10 พัฒนาทักษะส าหรับนักศึกษา 
       อาสาสมัครป้องกันอาชญากรรม 
2.1.11 ขยายเขตบริการเพื่อแสวงหา 
       ความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย 
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เป้าประสงค์หลกั (Goals) กลยุทธ์ (Strategies) โครงการ (Projects) 
       รักษาความปลอดภัยกับชมุชนรอบ 
       ข้างมหาวิทยาลัย ในลักษณะ CSR 

 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

 ก. การจัดท าแผนปฏบิัติการและน าไปสูก่ารปฏิบัติ 
  (1) จากแผนกลยุทธ์แปลงสู่การปฏิบัติโดย จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก งบประมาณ ผลผลิต และ
ก าหนดตัวชี้วัดหลัก (KPI) เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามผลงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
  (2) กองกลางได้ค านึงถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ คือ วัฒนธรรมองค์กร 
กระบวนการสร้างความร่วมมือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารบุคคลและบริหารผลงาน 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ได้น ามาประกอบการวางแนวทางการบัติบัติงาน และเป็นปัจจัยเสริมที่
ด าเนินการไปพร้อมๆกับการปฏิบัติงาน 
  (3) การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่ผู้ปฏิบัติ ด าเนินการโดยระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ของผู้ปฏิบัติเป็นรายบุคคลใน Position Description (PD) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดทุก 6 เดือน โดยผล
การประเมินได้น ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษ และการต่อสัญญาจ้าง 
(ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย) 
  (4) กองกลางจะทบทวนกระบวนการให้บริการ โดยการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ร่วมกับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในการด า เนินงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนงานให้สนองตอบ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้สอดรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติให้ได้รับการพัฒนาตามภารงานที่รับผิดชอบ และจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน โดยรวบรวมองค์
ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ไว้ให้บุคลากรผู้ปฏบัติสามารถสืบค้น อ้างอิง เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 
  (5) จัดให้มีส่วนงานที่อ านวยความสะดวกด้านการเงิน พัสดุ และการประสานอ านวยความสะดวกด้านธุรการ
ไว้ที่ส่วนกลางของกองกลาง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
  (6) กองกลาง ใช้ที่ประชุมกองซึ่งมีการประชุมประจ าทุกเดือน เป็นเวทีในการระดมความเห็นเพื่อปรับปรุง 
เป้าหมาย แผนงาน โดยประชุมหัวหน้างาน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพื่อติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดหลัก (KPI) ระดับ
กลยุทธ์  
1. โครงการตอบสนองโครงการยุทธศาสตร์ 315 โครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ล าดับ สนอง 315 โครงการ ชื่อโครงการ  กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.  63. พัฒนา website 
ส าหรับการสื่อสาร
ภายในเป็นการเฉพาะ 
เพื่อให้สามารถสื่อสาร
ข้อมูลภายในเป็นการ
เฉพาะได้ เพื่อลด
ภาระของเว็ปไซด์

โครงการพัฒนาเว็บไซต์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

งาน
ประชาสมั

พันธ ์

1.มีเอกสารแสดงข้ันตอน
การศึกษารูปแบบและ
แนวทางด าเนินการปรับปรุง
เว็บไซตม์หาวิทยาลัย 
2. จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่
มากขึ้น 
 

1. มีนาคม 
2555 
 
 
 
2.เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่า 
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ล าดับ สนอง 315 โครงการ ชื่อโครงการ  กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ทางการ และท า
ให้เว็ปไซด์ทางการ
เป็นที่น่าสนใจส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 5 มาตรการ 3 ) 

3. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 20 
3. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 

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

โครงการพัฒนาการสื่อสารผ่าน
สื่อเครือข่ายสังคม (Social 
Network Media) เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กร 

งาน
ประชาสมั

พันธ ์

ประชากรมหาวิทยาลยั และ
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ผ่านสื่อเครือข่ายสังคม 
เพิ่มขึ้น 

มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นไมต่่ า
กว่า 
ร้อยละ 25 

3.  57. เพิ่มช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารตา่งๆ สู่
บุคลากร นักศึกษา 
ประชาชนท่ัวไป และ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 5 มาตรการ 2 ) 

โครงการขยายช่องทางสื่อสาร
องค์กร ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่อ
อิเล็กทรอนิคส ์   

งาน
ประชาสมั

พันธ ์

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

1. อย่างน้อย 
2 ระบบ 
 
2. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

4.  247. สร้างเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์กับ
สื่อมวลชนระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นใน
การเผยแพร่กิจกรรม
และโครงการบริการ
วิชาการที่
มหาวิทยาลยั
ด าเนินการตลอดจน

โครงการ สื่อมวลชนสมัพันธ์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

งาน
ประชาสมั

พันธ ์

1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่าง
ผู้บริหาร นักวิชาการ และ
เครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนง 
2. ผลงาน และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัไดร้ับการ
เผยแพรเ่พิ่มขึ้นจากปี 2554 

1. ไม่น้อยกว่า 
10 กิจกรรม 
 
 
2. เพิ่มขึ้นไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 
20 
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ล าดับ สนอง 315 โครงการ ชื่อโครงการ  กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ประชาสมัพันธ์ผ่าน 
Social Network 
(ยุทธศาสตร์ 5 กล
ยุทธ 1 มาตรการ 5 ) 

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

โครงการฝึกอบรมนักศึกษา
อาสาสมัครสืบสวนพิเศษ 
(Tactics of Special  
Investigation)  : TSI 

งานรักษา
ความ

ปลอดภัย 

1. มีกิจกรรมรณรงค ์และ
การปฏิบัติงานโดยจติ
สาธารณะของอาสาสมัคร 
ด้านการใช้รถใช้ถนน ขับข่ี
ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ และ
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย 
2. ผู้เข้ารับการอบรมทดสอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสตูรหลังการอบรม 
 

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

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

โครงการอบรมระเบียบวินัยด้าน
การจราจร โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา 

งานรักษา
ความ

ปลอดภัย 

1. มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ด้านการขับขี่ปลอดภัย และ
กฎหมายจราจร 
2. ผู้เข้ารับการอบรมทดสอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสตูรหลังการอบรม 
 

1. อย่างน้อย 
2 รุ่น รุ่นละไม่
ต่ ากว่า 80 คน 
2. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 
 

7.  20. รณรงค์ 
ด าเนินการให้การคัด
แยกขยะและของ

โครงการ การจัดท าบันทึก
ข้อความ และสมุดบันทึก ขนาด
ต่าง ๆ โดยกระดาษใช้แล้ว 1 

งานสาร
บรรณ 

ปริมาณการใช้กระดาษใหม่
ศูนย์ผลติเอกสารลดลง 

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

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

เหลือใช้ภายใน
มหาวิทยาลยัให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ และ
สร้างพฤตินิสยัที่
เหมาะสมให้แก่
นักศึกษา บุคลากร
และเป็นตัวอย่างของ
ชุมชน (ยุทธศาสตร์ 1 
กลยุทธ 1 มาตรการ 
6 ) 

หน้า 

8.  9. ก าหนดมาตรการ
และแนวปฏิบตัิเพื่อ
ลดการใช้พลังงานใน
พื้นที่อาคารโดยมี
เป้าหมายลดคา่ใช้จ่าย
ด้านพลังงานลงอย่าง
น้อย 10 % ต่อปี
พร้อมด าเนินการ
รณรงค์ และ
ประชาสมัพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง (ยุทธศาสตร์ 
1 กลยุทธ 1 
มาตรการ 3) 

โครงการ อาคารสเีขียว 

งานบริหาร
ทรัพยากร
กายภาพ 

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ
อาคารสริิคุณากรลดลงจากปี 
2554 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10 

9.  15. อนุรักษ์พ้ืนท่ีสี
เขียว และรักษาระบบ
นิเวศฯของพื้นที่ให้
สอดคล้องกับสภาพ
ธรรมชาตดิั้งเดิม มี
การส ารวจพันธ์ุไมเ้พื่อ
ท าทะเบียน และการ
พัฒนาสวน
พฤกษศาสตรเ์พื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าคัญ
ด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชของ 

โครงการ ต้นไมเ้พื่อพ่อ 84 ต้น 
ถวายเป็นพระราชกุศล 84 
พรรษา 

งาน
ประชาสมั

พันธ ์

มีทะเบียนต้นไมส้ าคญัที่
มหาวิทยาลยัประกาศเป็นไม้
อนุรักษ์ 

มีนาคม 2555 
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ล าดับ สนอง 315 โครงการ ชื่อโครงการ  กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

มข. (ยุทธศาสตร์ 1 
กลยุทธ 1 มาตรการ 
4 ) 

10.  21. การรณรงค์การ
ทิ้งขยะในสถานท่ีที่
มหาวิทยาลยัจัดให้ 
พร้อมท้ังจัดหาถังขยะ 
ให้มีจ านวนที่เพียงพอ 
โดยเฉพาะในช่วงที่มี
การจัดงานส าคัญ 
และมผีู้เข้าร่วมงาน
เป็นจ านวนมาก
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 1 มาตรการ 7) 

โครงการถังขยะ มข.รักษ์โลก 

งานบริหาร
ทรัพยากร
กายภาพ 

มีถังขยะชนิดแยกประเภท
ขยะที่เพียงพอต่อการใช้งาน
ในพื้นที่โดยรอบอาคารสิริ
คุณากร 

ถังขยะ มข.
รักษ์โลก 
15 ชุด 

11.  22.จัดระบบโซนนิ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้
มีความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยไมบ่ดบัง
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม
ของมหาวิทยาลัย 
ช่วยลดอุบัติเหตุ และ
มลพิษทางสายตาของ
ผู้สญัจรไปมา
(ยุทธศาสตร์ 1 กล
ยุทธ 1 มาตรการ 7) 

โครงการจดัระเบียบป้าย
ประชาสมัพันธ์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

งาน
ประชาสมั

พันธ ์

มีการปรับปรุงระเบียบการ
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์ 
และจัดพื้นท่ีการติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์เพื่อ
เสรมิสร้างทัศนียภาพท่ี
สวยงาม 

มกราคม 
2555 

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

โครงการ Happy Workplace 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ความพึงพอใจของบุคลากร ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

13.  42. สร้าง
กระบวนการมีส่วน

โครงการแปลงผักปลอดภัย 
มหาวิทยาลยัมีสุข 

กองกลาง 
ความพึงพอใจของบุคลากร
สังกัดส านักงานอธิการบดีที่

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

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ร่วมของบุคลากรใน
การสร้างความสุขในท่ี
ท างาน (ยุทธศาสตร์ 
1 กลยุทธ 2 
มาตรการ 4) 

เข้าร่วมโครงการ 

14.  75. สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับ
หน่วยงานภายนอกท้ัง
ส่วนท่ีเป็น
สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
องค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์ 1 
กลยุทธ 5  มาตรการ 
6) 

โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการห้องประชุมอาคารสิริ
คุณากร 

งานบริหาร
ทรัพยากร
กายภาพ 

สัดส่วนการให้บริการห้อง
ประชุมแก่หน่วยงาน
ภายนอกเพิ่มขึ้นจากปี 2554 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10 
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2. โครงการตอบสนอง NEED กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

ล าดับ ชื่อโครงการ  กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. โครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบตัิงานสาย
สนับสนุนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

งานบริหารทั่วไป ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

2. โครงการสัมมนาเพี่อเพ่ิมพูนความรู้แนวปฏิบัติ และ
กฎระเบียบด้านงานสารบรรณ และการจัดการงานเอกสาร 

งานสารบรรณ มีคู่มือแนวปฏิบตัิใน
การจัดการหนังสือ 
และเอกสาร 

มีนาคม 2555 

3. โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการรับ ส่ง เอกสารกลาง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นเพื่อพัฒนาบุคลากรใหม้ีส านึกใน
การให้บริการ มีความเข้าใจในระบบงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบ สามารถให้ค าแนะน าผูใ้ช้บริการได้อยา่งดี 

งานสารบรรณ มีคู่มือแนวปฏิบตัิใน
การรับ-ส่งหนังสือ 
และเอกสาร 

พฤษภาคม      
  2555 

4. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ส าหรับ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับ ส่ง เอกสารกลาง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ 

งานสารบรรณ การช ารุด สญูหาย
ของเอกสารลดลง 

การช ารุดสูญ
หายไมเ่กิน 
ร้อยละ 1 

6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
บริหารงาน ระบบบริหารจดัการเอกสาร 

งานสารบรรณ 1. มีฐานข้อมูลใน
การสืบค้นเป็น
ปัจจุบัน 
2. ความพึงพอใจผู้
ใชระบบ 

1. เมษายน 
2555 
 
2. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

7. โครงการเผยแพร่ผลงานในงานเทศกาลไหม ประเพณผีูก
เสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

ผู้เข้าเยีย่มชม
นิทรรศการผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 
ตลอด 12 วัน 

ไม่ต่ ากว่า 
6,000 คน 

8. โครงการอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย อาคารสิริ
คุณากร 

งานบริหาร
ทรัพยากร
กายภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรม
ทดสอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของ
หลักสตูรหลังการ
อบรม 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

 
ข. การคาดการณ์ผลการด าเนนิงาน 
 กองกลางคาดการณ์ผลการด าเนินการโดยเทียบเคียงกับผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และเพิ่มความท้า

ทายโดยยกระดับผลการด าเนินงานให้สูงขึ้น ซึ่งมีระบบการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ โดยมีตัวชี้วั ดหลักตามเป้าประสงค์หลัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

 
 



 

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

 

 

-33- 

เป้าประสงค์หลกั (Goal) ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicator) 
1. เป็นองค์กรที่ให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญในวชิาชีพ  
   เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลส าคัญเพื่อประกอบการตัดสิน    
   ใจเชิงบริหาร และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณท์ี่พึง 
   ประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดว้ยระบบ เทคโนโลยี  

สารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพ 

1.1 มี และใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์เพื่อบริหาร 
     จัดการการรับส่งเอกสารราชการกลางของมหาวิทยาลยั 
1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยที่สนองตอบความต้องการของ 
     ชุมชน และเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแก่ผู้ร่วม 
     ชมนิทรรศการไมน่้อยกว่า 3,000 คน  
1.3 เครือข่ายประชาสัมพันธไ์ดร้ับการพัฒนากระบวนทัศน์  
     สู่การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ของ 
     จ านวนเครือข่ายทั้งหมด 

2. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2.1 ระบบงานและโครงสร้างองค์กรเอื้อต่อการสนับสนนุ 
      ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
2.2 เครือข่ายงานสารบรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ 
     การพัฒนาทักษะระบบงานสารบรรณไมน่้อยกว่าร้อย 
     ละ 80 ของจ านวนเครือข่ายทั้งหมด 
2.3 เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ได้รับการเพิ่มพูนทักษะการเขียนข่าวขั้นสูง ไม่น้อยกว่า 
     ร้อยละ 85 ของจ านวนเครือข่ายทั้งหมด 
2.4 บุคลากรงานรักษาความปลอดภัยได้รับการพัฒนา 
     ทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
     ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
2.5 บุคลากรงานรักษาความปลอดภัยได้รับการพัฒนา 
     ทักษะในการระงบัเหตุอัคคีภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
     ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
2.6 บุคลากรงานรักษาความปลอดภัยได้รับการพัฒนา 
     ทักษะด้านระเบียบวินัยจราจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
     ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
2.7 พัฒนาทักษะส าหรับอาสาสมัครแจ้งเหตุ จ านวนไมน่้อย 
     กว่า 50 คน 
2.8 นักศึกษาอาสาสมัครได้รบัการพัฒนาทักษะ 
     อาสาสมัครป้องกันอาชญากรรม จ านวนไมน่้อยกว่า 50 คน 
2.9 มีกิจกรรมความร่วมมือรักษาความปลอดภัยกับชุมชนรอบ 
       ข้างมหาวิทยาลัย ในลักษณะ CSR ไม่น้อยกว่า10 คร้ัง 
2.10 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
      ส่วนเสีย มากกว่าร้อยละ 80 
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หมวด 3 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการ 
 

3.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
 ก. การส่งเสริมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (1) กองกลาง ได้มีการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาการให้บริการ เช่น การจัดการประชุมเครือข่ายงานสารบรรณ การประชุมเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ การประชุมรับฟังความเห็นผู้ประกอบการหอพักรอบข้างมหาวิ ทยาลัย การประชุมรับฟังความเห็น
ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัย การประชุมสัมมนา ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สภาอาจารย์ สภาข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง นอกจากนั้นยังเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบด าเนินการโดยกองกลาง อีกทางหนึ่งด้วย 
  (2) กองกลาง จัดระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์ ที่ใช้ประโยชน์ร่วมระหว่างผู้รับบริการทั้งภายนอก และภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น ระบบรับ ส่ง และสืบค้นหนังสือราชการของงานสารบรรณ การให้บริการข้อมูลและแนวทางการรับ
บริการด้านการท าหนังสือเดินทางโดยงานประสานงานมหาวิทยาลัย การให้บริการข้อมูล สถิติ ด้านการรักษาความปลอดภัย 
และการจัดการจราจร การสืบค้นข้อมูลภาพเหตุการณ์ในฐานข้อมูลกล้องวงจรปิดโดยงานรักษาความปลอดภัย การให้บริการ
ข้อมูลตารางการปฏิบัติงาน และการนัดหมายผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยงานเลขานุการผู้บริหาร การบริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านผลงานมหาวิทยาลัย กิจกรรมเด่น และผลงานตามยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหาร ที่จัดท า น าเสนอ และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 
ผู้รับบริการเช่น กองแผนงาน สามารถสืบค้น ดาว์นโหลด ไปใช้ประโยชน์ในการจัดท ารายงานประจ าปี หรือจัดท าข้อ
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร สื่อมวลชนทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคสามารถสืบค้น และดาว์นโหลด ข้อมูล
เชิงข่าวไปใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ในทันที นอกจากนั้น ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ กิจกรรมส าคัญต่างๆ
เหล่านี้ ได้ส่งต่อให้กับหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบันทึกจัดเก็บเป็นสารสนเทศเชิงประวัติ อีกทางหนึ่งด้วย 
 

กลไกหลักที่ส่งเสริมการใช้บริการและตอบสนองต่อความคาดหวัง 
กลุ่มผู้รับบริการ กลไก แหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี 

 
สนับสนนุการปฏบิัติงาน 

ข้อมูลตารางการปฏบิัติงาน และ
การนัดหมาย ของงานเลขานุการ
ผู้บริหาร 

คณะ/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

- การสืบค้น ติดตามหนังสือภายในและหนังสือ 
  ภายนอก 
- การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงาน 
- ข้อมูลการจัดกิจกรรม การประชุม อบรม  
  สัมมนา ในมหาวิทยาลัย 
- การบริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

- ฐานข้อมูลสารบรรณ 
  อิเล็กทรอนิคส์ ของงานสารบรรณ 
- ระบบเผยแพร่ข่าว KKUNEWS  
  ของงานประชาสัมพันธ ์
- ระบบ KKU Event Update 
  ของงานประชาสัมพันธ ์
- สายด่วนงานรักษาความปลอดภัย 
  12191 และ 043 202 191และ 
  วิทยุสื่อสาร 

 - การบริการข้อมูลภาพบันทึกเหตุการณ์ทาง - ระบบฐานข้อมูลบนัทึกเหตุการณ์
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กลุ่มผู้รับบริการ กลไก แหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
  กล้องวงจรปิด 
- การบริการข้อมูลและแนวทางการรับ  
  บริการด้านการท าหนังสือเดินทาง 

จากศูนย์ปฏบิัติการกลางด้านการ
รักษาความปลอดภัย 
- ข้อมูลบริการด้านการท าหนังสอื 
  เดินทาง บนเว็บไซต์งาน 
  ประสานงานมหาวทิยาลัย 

สภาคณาจารย ์

สนับสนนุสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 

ฐานข้อมูลสารสนเทศการประชมุ
สภาคณาจารย์ ของงานสภา
อาจารย ์

 

สภาข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง สนับสนนุสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 

ฐานข้อมูลสารสนเทศการประชมุ
สภาข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง ของงานสภาอาจารย ์

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทัว่ไป 

 
- การแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
- การบริการข้อมูล และติดต่อสอบถาม 

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

สื่อมวลชน  
- การบริการข้อมูล และติดต่อสอบถาม 
- การบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการ 
  ประชาสัมพนัธ ์

- โทรศัพท ์
- e-mail 
- ฐานข้อมูลข่าวมหาวทิยาลัย ของ 
  งานประชาสัมพนัธ ์
- ระบบ KKU Event Update 
  ของงานประชาสัมพันธ ์

คณาจารย์/นักวิจัย - บริการการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์/ 
  นักวิจัย 
 

- ฐานข้อมูลผลงาน และงานวิจยัที่ 
  ได้รับการเผยแพร่ผา่นสื่อมวลชน  
  ของงานประชาสัมพันธ ์

หน่วยงานภายในกองกลาง - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพ 
  กองกลาง 
- สนับสนนุสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 
- ติดตามการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ตาม 
  แผนปฏบิัติราชการ  
- บริการคลังความรู้ผูป้ฏิบัตงิานกองกลาง 

- เว็บไซต์การประกนัคุณภาพ 
  กองกลาง 
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  (3) เพื่อพัฒนาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง กองกลางได้น า ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการจาก
ช่องต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นข้อมูล
ประกอบที่ส าคัญ ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
 
 ข. การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 กองกลางได้บ่มเพาะพฤติกรรมพึงประสงค์ที่ก่อเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน มีการสืบทอดต่อกันมาจากอดีตจน
ปัจจุบัน เป็นแนวปฏิบัติหลักที่บุคลากรกองกลาง ยึดถือมาโดยตลอด คือ “เราสร้างความพึงพอใจในทุกบริการ” 
   

ซึ่ง เป็นแนวปฏิบัติที่ดขีองกองกลาง ที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ว่ากองกลาง เป็นองค์กรที่บริหารจัดการ และให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วม 
ค านึงถึงความคุ้มค่า และยึดหลักนิติธรรมเป็นที่ตั้ง ประกอบกับมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นส าคัญ คือ มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะท้อน
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร   
 

3.2 “เสียงของผู้รับบริการ” : วิธีการรวบรวม และใช้สารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 ก. การรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (1) กองกลาง ได้มีการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไว้หลากหลายช่องทาง ดังนี้ 
   1. ช่องทางที่เป็นทางการ เช่นการจัดประชุม สัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ กล่องรับฟัง
ความเห็น การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดช่องทางรับข้อคิดเห็น ข้อ เสนอแนะ ทาง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง e-mail และเทคโนโลยี Social Network ต่างๆ 
   2. ช่องทางที่ไม่เป็นทางการ เช่นการแวะเวียนเยี่ยมชม พบปะ พูดคุย ตามโอกาสที่เหมาะสม 
  (2) กองกลางมีการจัดประชุม สัมมนา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการให้บริการ เป็นประจ า และสม่ าเสมอ เช่น การจัดการประชุมเครือข่ายงานสารบรรณ การประชุมเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ การประชุมรับฟังความเห็นผู้ประกอบการหอพักรอบข้างมหาวิทยาลัย การประชุมรับฟังความเห็น
ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัย การประชุมสัมมนา ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สถาอาจารย์ สภาข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง นอกจากนั้นยังเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย 
  (3) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะได้รับการ
ตอบสนองโดยด าเนินการแก้ไขในทันทีที่สามารถท าได้ และจะมีการประสานแจ้งตอบการด าเนินการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เป็นกรณีไป นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง กองกลางได้น า ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการจากช่องต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ใช้เป็นข้อมูลส าคัญ ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี ของ
กองกลางอีกด้วย 
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ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (1) กองกลาง ได้มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ และความต้องการในการรับบริการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปี ท าการวิเคราะห์ค่าคะแนน เปรียบเทียบสัดส่วนความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ เป็น
ค่าร้อยละ เสนอต่อที่ประชุมกองกลาง และน าไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาองค์กรของ
กองกลาง 
  (2) กองกลาง น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นข้อมูล
เปรียบเทียบกับการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อตอบส นองการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีเป้าหมายว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมีความพึงพอใจในสัดส่วนที่สูงขึ้น ทุกปี 
นอกจากนั้นยังน าผลการประเมินนี้ไปเทียบเคียงกับหน่วยงานในระดับกอง สังกัดส านักงานอธิการบดี เพื่อ เป้าหมายเชิงท้าทาย 
และเพื่อแสวงหาโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการจากหน่วยงานข้างเคียง อีกทางหนึ่งด้วย 
  (3) กองกลาง ตระหนักดีว่า ความผูกพันของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรจะเกิดขึ้นได้ และ
จะมีความยั่งยืนก็ต่อเมื่อ ความต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ได้รับการใส่ใจ ดูแล และน าไปสู่การปรับปรุง
พัฒนา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด กองกลางจึงได้น า ความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปใช้เป็นข้อมูลส าคัญ ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี ของกองกลาง เพื่อให้
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจสูงสุด และเกิดความผูกพันกับองค์กร อย่างยั่งยืน 
   
 ค. การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (1) กองกลาง ได้จัดท าฐานข้อมูลผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาการให้บริการครอบคลุ่มกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภารกิจ มากที่สุด 
  (2) กองกลาง ได้พัฒนากระบวนงานในการให้บริการ โดยน าความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นข้อมูลตั้งต้น ในการวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาสภาพแวดล้อม ของการให้บริการที่
ปรับเปลี่ยนไป ให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ก าหนดทิศทางการพัฒนาการให้บริการที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจสูงสุด 
  (3) กองกลางได้ใช้ฐานข้อมูลผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ 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 และปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 ก. การวัดผลการด าเนินการ 

 กองกลาง ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ พ .ศ. 
2555 โดยก าหนดตัวชี้วัดหลัก และจัดท าเป็นสารสนเทศ ดังนี้ 

  1. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ และตัวชี้วัดหลัก พ.ศ. 2555 (รายงานหมวด 7) 
  2. ข้อมูลองค์ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูล 
                         ครุภัณฑ์ ทรัพยากรกายภาพ ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนงาน และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

วิธีเลือกข้อมูลสารสนเทศ วิธีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
ความถี่ในการทบทวน
ข้อมูลและสารสนเทศ 

1. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ และต้วชี้วัดหลัก พ.ศ. 2555 
1.1 ผลงานตามพันธกิจและตัวชีว้ัดหลักพ.ศ. 2555 รายงานและบันทึกในโปรแกรม excel 

ก าหนดผู้รับผดิชอบ มอบหมายใน 
เอกสารมอบหมายงานรายบุคคล และ
รายงานผลงานเป็นเอกสารเสนอในที่
ประชุมกอง 

 
 

ทุกเดือน 

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

2. ข้อมูลองค์ประกอบการตัดสนิใจในการบริหารจัดการ 
2.1 ข้อมูลงบประมาณ และรายงานการใชจ้่าย รวบรวมและบนัทึกในโปรแกรม excel ทุกเดือน 
2.2 ข้อมูลครุภัณฑ์ และทรัพยากรกายภาพอื่นๆ รวบรวมและบนัทึกในโปรแกรม excel ทุก 6 เดือน 
2.3 ข้อมูลทรัพยากรบุคคล และการประเมินผล รวบรวมและบนัทึกในโปรแกรม excel ทุกเดือน 
2.4 ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย รวบรวมและบนัทึกในโปรแกรม excel ทุกเดือน 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนงาน และเพือ่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.1 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของ 
     ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส่่วนเสีย 

รวบรวมและบนัทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นรูปเล่มในโปรแกรม word และ
น าเสนอบนเว็บไซต์ กองกลาง 

 
ทุก 12 เดือน 

3.2 กฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์  
     ต่างๆ 

รวบรวมและบนัทึกเป็นรปูเล่มใน
โปรแกรม word และน าเสนอบน
เว็บไซต์ กองกลาง 

ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล 

3.3 ผลงาน และองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของ 
     บุคลากร 

น าเสนอบนเว็บไซต์ กองกลาง ทุกเดือน 
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  ส่วนกลไกการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ นั้น กองกลาง
ได้ด าเนินการดังนี้ 
  1. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ และต้วชี้วัดหลัก มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ใช้ระบบควบคุมต่างๆ ดังนี้ 
   1.1 ระบบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   1.2 ระบบการตรวจติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพภายใน 
   1.3 ระบบการรายงานผลการด าเนินงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยของ 
                                    ผู้บริหารกองกลาง (PMR) 
   1.4 ระบบประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (PMS) 
  โดยการด าเนินการในระบบต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น มีกรอบระยะเวลาการรายงานผลตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่งผลจากการจัดท ารายงานการติดตามผลต่างๆเหล่านี้ เป็นข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับที่ส าคัญในการก าหนดแนวทาง 
เพื่อปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานของกองกลาง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
  2. ข้อมูลองค์ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ มีการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลทันที ที่มีการ
เคลื่อนไหวของข้อมูล ทั้งข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลครุภัณฑ์ และทรัพยากรกายภาพ ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด เช่น กองแผนงาน กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ 
กองอาคารและสถานที่ และกองกิจการนักศึกษา 
  3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนงาน และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับจากแหล่งที่มาต่างๆ ดังนี้ 
   3.1 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได่ส่วนเสีย ที่ด าเนินการโดย 

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

 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ เพื่อทบทวน และปรับปรุงการด าเนินงานของกองกลางนั้น ด าเนินการใน
ระดับความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัด จะรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมาย น าเสนอที่ประชุมกองกลางเพื่อเข่าสู่กระบวนการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน โดยน าหลักเกณฑ์ ค าอธิบายและ
ข้อก าหนดตามตัวชี้วัด เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน  และแจ้ง
ผลการวิเคราะห์ และ แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรับทราบ และด าเนินการตาม
กระบวนการ PDCA ต่อไป 
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กระบวนการวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการของกองกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับทราบถึงแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมายนั้น ด าเนินการโดยสื่อสารผ่านหัวหน้างานในที่ประชุมประจ าเดือนของกองกลาง โดยมีการแจ้งบันทึกในรายงานการ
ประชุมเป็นประจ าทุกเดือน ในกรณีที่การปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ นั้น 
กองกลางได้ด าเนินการสื่อสารดังนี้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย ช่องทาง และวิธีการสื่อสาร 
1. กลุ่มเป้าหมายภายในมหาวทิยาลัย - หนังสือราชการ 

- ประชาสัมพนัธ์ผา่นเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
- ระบบ Pop mail ของนักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร 

2. กลุ่มเป้าหมายภายนอกมหาวทิยาลัย - หนังสือราชการ 
- ประชาสัมพนัธ์ผา่นเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
- ระบบ Pop mail เครือข่ายคู่ความร่วมมือของกองกลาง 

 

 
แผนปฏิบัติราชการ 

กองกลาง 

 
ระบุผู้รับผดิชอบ และก าหนดกรอบเวลา 

ในการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

รวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนการด าเนินงาน 
เสนอที่ประชุมกองกลาง (ทุกเดือน) 

 
ที่ประชุมกองกลาง วิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

 
บรรลุผล 

 
ไม่บรรลุผล 

มอบหมายผู้รับผิดชอบแก้ไข 
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ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
  กองกลาง มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือนในที่ประชุมกองกลาง ซึ่งประกอบด้วย
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้างาน และบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพของกอง ซึ่งได้น าผลจากการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา การปฏิบัติงานในรายภารกิจ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
กลยุทธ์ในปีถัดไป และเพื่อยกระดับมาตรฐานผลงาน ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ ให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด กองกลางจึงได้มีการทบทวนเพื่อก าหนดค่าเป้าหมายให้ท้าทายขึ้นทุปีอีกด้วย 
 4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
 ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
  (1) กองกลางมีวิธีการจัดการเพือ่ให้ข้อมูล สารสนเทศมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

คุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศ วิธีการจัดการ 
1. ครอบคลุม 1. ทบทวนและตรวจสอบแผนกลยุทธ์ของกองกลาง และ 

   วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้ข้อมูลว่ามีการใช ้
   ข้อมูลใดบ้าง เพื่อประกอบการออกแบบสารสนเทศให้ 
   ครอบคลุมทุกประเด็นกลยุทธ์ และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2. รวดเร็ว ทันกาล 1.  ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย อย่างสม่ าเสมอ 
2.  มีการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการข้อมูล 
    เฉพาะ ทาง Pop mail หรือ Face book 
3. ก าหนดสิทธิในการพฒันาข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง  
   เช่น สมาชิกเครืข่ายประชาสมัพันธ์สามารถ อัพโหลด  
   ข่าวของคณะ/หน่วยงาน บนหน้าแรกของเว็บไซต์  
   มหาวิทยาลยั 
4. มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการแก่ผู้ใช้งาน 

3. ความถูกต้อง แม่นย า 1. ก าหนดมาตรฐานของข้อมูล และการปฏิบตัิงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ชดัเจน และพฒันาทักษะ 
   อย่างต่อเนื่อง 
3. ก าหนดผู้รบัผิดชอบระบบที่สามารถแก้ไขปัญหา หรือ 
   ข้อผิดพลาดของระบบได้ในทนัที 

4. ความทนัสมัย 1. ก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการปรับปรุงข้อมูล 
2. ให้สิทธิเครือข่าย และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง พัฒนาข้อมูลได้ 
   เอง และจัดการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง 

5. ความเชื่อมโยง บูรณาการข้อมูล โดยลิงก์ข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับสารสนเทศในแต่ละด้าน เพื่อใช้ประกอบการ
อ้างอิง และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

6. ความนา่เชื่อถือ 1. ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศในระบบอยู่เสมอ 
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คุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศ วิธีการจัดการ 
2. เชื่อมโยง และอ้างอิงข้อมูล จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ 
   มีมาตรฐาน และมีความนา่เชือ่ถือ 

7. ความปลอดภัย และความสามารถในการเข้าถึง จัดล าดบัชัน้ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ตรงตาม
ลักษณะผู้ใชง้านระบบ ผู้ใช้ระบบ (User name) และ 
รหัสผ่าน (Pass word) เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ตามสทิธ์ที่มีอยู ่

8. ความสามารถในการตรวจสอบ ก าหนดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหาร ให้เข้าถึง
ชั้นของการตวจสอบข้อมูล เพื่อตรวจซ้ า และสอบทาน
ข้อมูลสารสนเทศตา่งๆ ได ้

9. การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศสามารถ พฒันาข้อมูลที่เก่ียวข้องใน
ระบบได้โดยตรง เช่นการอัพโหลดข่าวของเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์ และสามารถส่งข้อมูลย้อนกลับ 
(Comment) เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง พฒันาระบบให้
สมบูรณ์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 

 

  (2) การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
   กองกลาง มีวิธีการในการจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศพร้อมที่จะให้บริการ โดยสร้างระบบที่อ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ดังนี้ 
 

การจัดการความพร้อมของข้อมูล
สารสนเทศกองกลาง 

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้ใช ้ วิธีการเข้าถึง 

น าเสนอข้อมูลสารสนเทศทาง
อินเตอร์เน็ตบนเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น
ระบบมาตรฐานสากล สืบคน้สะดวก 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

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

จัดการฐานข้อมูลในลักษณะที่มกีาร
สืบค้น ด้วยค าค้น (Key words) 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้ใช้งานสามารพิมพ์ข้อความส าคัญเพื่อ
สืบค้นข้อมูลในระบบได้ 

พัฒนาเนื้อหา (Content) ของข้อมูล
สารสนเทศในรปูแบบที่สบืค้นผา่น
เครื่องมือสื่อสารแบบไร้สาย(Mobile 
Application) 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศผ่าน
โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ได ้

มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสมรรถนะ
สูงสามารถจัดเก็บ และสืบค้นขอ้มูล
สารสนเทศในลักษณะ Real time  

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

สืบค้น และเรียกใช้ข้อมูลในลักษณะ On 
demand ได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น ข้อมูลจาก
กล้องวงจรปิด ข้อมูลมติที่ประชมุสภา 
ข้อมูลรายการโทรทัศน ์ 

จัดล าดบัชัน้ความสามารถในการเข้าถึง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ผู้ใช้ จะได้รับชื่อผู้ใช้ระบบ (User name) 

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

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้ใช ้ วิธีการเข้าถึง 

ข้อมูล ตรงตามลักษณะผู้ใช้งานระบบ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั และ รหัสผ่าน (Pass word) 
เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธ์ที่มอียู่ 

มีระบบสบืค้นข้อมูลย้อนกลบั และ
สืบค้นข้อมูลล่วงหน้า 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

ผู้ใช้สามารถสืบคน้ข้อมูลย้อนกลับ และ
สืบค้นข้อมูลล่วงหน้าโดยได้ออกแบบส่วน
ใช้งานนี้ไว้ให้ใช้งานได้สะดวก 

มีระบบการอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถ
ปรับปรุง พฒันาข้อมูลสารสนเทศใน
ส่วนรับผิดชอบได ้

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายใน 

ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุง พฒันาข้อมูล
สารสนเทศในส่วนรบัผิดชอบได ้เช่นการ
บันทึกข้อมูลการ รับ สง่ เอกสารราชการ
โดยเครือข่ายงานสารบรรณ การโพสข่าว
บนหนา้แรกของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดย
เครือข่ายประชาสัมพนัธ์บนโปรแกรม KKU 
NEWS การเพิ่มเติมข้อมูลการจัดกิจกรรม
บนโปรแกรม KKU Event Up Date เป็น
ต้น  

มีระบบการเชื่อมโยงไปยังฐานขอ้มูลที่มี
ความเก่ียวข้อง และจ าเปน็เพื่อใช้งาน 
และอ้างอิง 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ที่ใช้งานอยู่ไปยังแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่
สนใจไดท้ันทีผ่่านลิงก์ ที่จดัเตรียมไว้ 

เชื่อมโยงการสืบคน้ข้อมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย กับ Google 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

ผู้ใช้สามารถสืบคน้ข้อมูลสารสนเทศจาก
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยใช้ค าค้น KKU 
ใน Google ได้รวดเร็ว ด้วยการลงรหัส 
KKU เป็นอันดับแรกบน Google 

จัดการให้ผู้ใช้สามารถท าส าเนา บันทึก 
และพิมพ์ผลข้อมูลสารสนเทศได้ทันที 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายในและภายนอก 

ผู้ใช้ส าเนา บันทึก และพิมพ์ผลข้อมูล
สารสนเทศได้ทนัที ในหนา้สบืค้น 

จัดท าสารสนเทศในรปูแบบ
ภาษาอังกฤษ 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ หน้าภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั ซึ่งด าเนินการโดยกองกลาง 
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  กองกลางมีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏบิัติงานหลักที่ส าคัญ ดังนี ้
ระบบสารสนเทศ ลักษณะงาน 

1. ระบบบริหารจัดการเอกสาร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

กองกลาง พัฒนาขึ้นเพื่อให้ใช้ในการรับ ส่ง สบืค้น เอกสารราชการ
ทางอิเล็กทรอนิคส์ โดยงานสารบรรณกองกลางรับผิดชอบดูแล
ระบบ และมีเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิานสารบรรณของทุกคณะ/
หน่วยงานร่วมใช้งานระบบนี ้ระบบติดตัง้ไวบ้นเว็บไซต์หนา้แรกของ
มหาวิทยาลยั 

2. ฐานข้อมูลหนังสือสั่งการ เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยงานสารบรรณ เป็นแหล่งรวบรวม
หนังสือสั่งการ สามารถสบืค้นผา่นระบบบริหารจัดการเอกสาร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3. ฐานข้อมูลมติทีป่ระชุมสภาคณาจารย์ เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยงานสภาอาจารย์ เปน็แหล่งรวบรวมมติที่
ประชุมสภาคณาจารย ์สามารถสืบค้นผ่านทางเว็บไซต์กองกลาง 

4. ฐานข้อมูลมติทีป่ระชุมสภาข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง 

เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยงานสภาอาจารย์ เปน็แหล่งรวบรวมมติที่
ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และ 
ลูกจ้าง สามารถสบืค้นผา่นทางเว็บไซต์กองกลาง 

5. สถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ต KKU Channel ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทศัน์เพื่อเผยแพร่ผลงาน สื่อสาร
นโยบาย จัดการความรู้ เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต ทาง 
www.kkuchannel.com ด าเนนิรายการสด และจัดเก็บรายการ
เป็นข้อมูลสารสนเทศ ในลักษณะ On demand สามารถสบืค้นเพื่อ
เรียกดู และท าส าเนารายการไดต้ลอดเวลา 

6. ระบบ KKU NEWS เป็นระบบที่ออกแบบให้สมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของทุก
คณะ/หน่วยงานทีไ่ด้รับสิทธิ์สามารถ โพสเนื้อข่าว และภาพข่าวขึ้น
บนหนา้แรกของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้เองโดยตรง ท าให้มีความ
เคลื่อนไหวของข่าวจากคณะ/หน่วยงานตา่งๆอยู่ตลอดเวลา แบน
เนอร์ของระบบติดตั้งไวบ้นเวบ็ไซต์หน้าแรกของมหาวิทยาลัย 

7. ระบบ KKU Event Update เป็นระบบที่ออกแบบให้ตัวแทนของคณะ/หน่วยงาน ทีไ่ด้รับสทิธิ์ 
อัพเดตข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ/หน่วยงาน ในปฏิทนิ
รวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ท าให้สามารถสบืค้นได้ว่า ใคร ท า
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ในมหาวิทยาลยัขอนแก่นได้ทุกวนั โดย
สามารถสบืค้นข้อมูลย้อนหลัง และข้อมูลในอนาคตได้ ระบบติดตั้ง
ไว้บนเว็บไซต์หน้าแรกของมหาวิทยาลัย 

8. ฐานข้อมูล Pop mail นักศึกษา เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม e-mail Address ของนักศึกษาทั้งหมดไว้ 
เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารองค์กร และประชาสัมพนัธ์ รับผดิชอบ
ข้อมูลโดยงานประชาสัมพันธ์ อพัเดททุกปีการศึกษา 

9. ฐานข้อมูล Pop mail บุคลากร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม e-mail Address ของบุคลากรทั้งหมดไว้ 

http://www.kkuchannel.com/
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ระบบสารสนเทศ ลักษณะงาน 
เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารองค์กร และประชาสัมพนัธ์ รับผดิชอบ
ข้อมูลโดยงานประชาสัมพันธ์ 
อัพเดททุกปีงบประมาณ 

10. ฐานข้อมูล Pop mail สื่อมวลชน เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม e-mail Address ของสื่อมวลชนทั้ง
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคไว้ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารองค์กร 
และประชาสัมพันธ์ รบัผิดชอบข้อมูลโดยงานประชาสัมพันธ์ 
อัพเดททันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

11. ระบบจองห้องประชุม อาคารสริิคุณากร เป็นระบบที่ออกแบบเพื่ออ านวยความสะดวกในการจองห้อง
ประชุม โดยผู้รับบริการสามารถจองห้องประชุมทางอินเตอร์เน็ต
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของกองกลาง ระบบตดิตั้งไว้บนเว็บไซต์กองกลาง 

12. ระบบประกันคุณภาพ กองกลาง เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อใช้ในการพัฒนาการประกนัคุณภาพ
กองกลางอย่างเปน็ระบบและมสี่วนร่วมระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กองกลาง รวบรวมผลและจัดท าฐานข้อมูล เพิ่มช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพระหว่าง
หน่วยงานติดตามความก้าวหนา้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการ และน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ
และตัดสนิใจ 

13. ฐานข้อมูลมติทีป่ระชุมกองกลาง เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยงานบริหารทั่วไป เป็นแหล่งรวบรวมมติที่
ประชุมกองกลาง สามารถสืบคน้ผ่านทางเว็บไซต์การประกนั
คุณภาพกองกลาง 

  
(3) การจัดการความรู้ และการเรียนรู้องค์กร 

กองกลาง ได้มีการรวบรวมฐานความรู้ในหน่วยงาน ที่กระจายตวัอยู่กับตัวบุคลากร อยู่ในเอกสาร อยู่ใน 
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิคส ์มารวบรวม พัฒนาเปน็แหล่งรวมองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ระหวา่งกันเพื่อให้
กองกลางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ที่สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

กระบวนการจัดการความรู้ วิธีการ 

1. การรวบรวมความรู ้

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

2. การถ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน และ 
   น าไปสู่การปฏิบัต ิ

1. จัดหมวดหมู่ความรู้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองกลาง 
2. จัดประชุม อบรม สัมมนาเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ก าหนดเปา้หมาย ความเปลีย่นแปลงเพื่อพัฒนาการ 
   ปฏิบัติงานจากการได้รับความรู้ 
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กระบวนการจัดการความรู้ วิธีการ 

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่องค์กรภายนอก 
เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางสื่อสารสู่กลุ่มเปา้หมายภายนอก เช่นฐานข้อมูล
รายการความรู้ ทาง KKU Channel เป็นต้น 

 
ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) กองกลางมีวิธีการท าให้อุปกรณ์เกี่ยวกับสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์) ที่ใช้ มีความเชื่อถือ 
ได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย ดงันี้ 
 

รายการ ผู้รับผิดชอบ 
1. วิธีการท าให้เชื่อถือได้  
    1.1 ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศในระบบอยู่เสมอ 
    1.2 เชื่อมโยง และอ้างอิงข้อมูล จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
         ที่มีมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ 
 

- ผู้อ านวยการกองกลาง 
- หัวหน้างาน 
- ผู้ปฏิบัตงิานไอทีของทุกส่วนงาน 

2. วิธีการท าให้ปลอดภัย 
    2.1 จัดล าดบัชัน้ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ตรงตาม 
         ลักษณะผู้ใชง้านระบบ ผู้ใช้ระบบ (User name) และ  
         รหัสผ่าน (Pass word) เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธ ์
    2.2 จัดระบบส ารองไฟ และส ารองข้อมูลภายนอก 

 
- ผู้อ านวยการกองกลาง 
- หัวหน้างาน 
- ผู้ปฏิบัตงิานไอทีของทุกส่วนงาน 

3. วิธีการท าให้ใช้งานง่าย 
    3.1 ออกแบบส่วนการใชง้านระบบเปน็แบบกราฟิก สะดวก 
         ต่อการใช้งาน (Graphic User Interface: GUI) 
    3.2 มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการแก่ผู้ใชง้าน 
         บนส่วนพืน้ที่ใช้งาน 

- ผู้อ านวยการกองกลาง 
- หัวหน้างาน 
- ผู้ปฏิบัตงิานไอทีของทุกส่วนงาน 

 
  (2) ในกรณีฉุกเฉิน กองกลางเตรียมการรองรับและแก้ไขปัญหาโดย มีอุปกรณ์ส ารองไฟเพื่อส่งไฟเลี้ยงระบบ
ไม่ให้อุปกรณ์ส่วนจัดเก็บข้อมูลเสียหาย และมีระบบการส ารองข้อมูลส าคัญทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของ
กองกลาง และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์อีกทางหนึ่งด้วย 
 
  (3) กองกลางมีวิธีการในการท าให้ข้อมูลสารสนเทศ และอุปกรณ์ มีความเหมาะสม ทนัสมัยเสมอ ดังนี้ 

ประเภทอุปกรณ์ และข้อมูล
สารสนเทศ 

วิธีการทบทวน และปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
และอุปกรณ์ให้เหมาะสม และทันสมัย 

1. ฮาร์ดแวร์ 
ตรวจสอบสภาพการใช้งาน ให้มีสภาพใช้งานได้เปน็ปกติ มีการส ารองอะไหล่ และ
อุปกรณ์ประกอบให้เพียงพอ ศึกษาข้อมูลเพื่อปรับปรุงอุปกรณใ์ห้ทันสมัยอยู่เสมอ 

2. ซอฟท์แวร์ อัพเดทเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ที่ใช้งานให้ทนัสมัยเสมอ 
3. ฐานข้อมูล มอบหมายผู้รับผิดชอบฐานข้อมลูเป็นการเฉพาะ โดยควบคุม ก ากับ ติดตามการ
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ประเภทอุปกรณ์ และข้อมูล
สารสนเทศ 

วิธีการทบทวน และปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
และอุปกรณ์ให้เหมาะสม และทันสมัย 

ทบทวนปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยเสมอ 

4. ระบบสารสนเทศ 
ประเมินความพงึพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศ เพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุง พฒันาการออกแบบระบบสารสนเทศให้เหมาะสม ทนัสมัย และสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งาน 
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หมวด 5 :  การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
 
        5.1 การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน  (Workforce Engagement) 
 ก.  การสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน 
   (1) กองกลางได้ก าหนดปัจจัยส าคัญที่สร้างคุณค่า และสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1. ถ่ายทอดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน และก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ
ถึงหลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงคุณค่าในการเป็นส่วนส าคัญของ
กองกลาง ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
    2. สร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานในกองกลางเอง และผู้ปฏิบัติงานกับเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เช่น กิจกรรมจิบน้ าชายามเช้า กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมในเทศกาลส าคัญ เช่น ปีใหม่ งานสงกรานต์ การจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร 
ร่วมถึงการที่ผู้น าขององค์กร ห่วงใย ใส่ใจต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเยี่ยมเยือนผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกครอบครัว ในโอกาส
เจ็บป่วย หรือต้องการความช่วยเหลือ การร่วมงานบ าเพ็ญกุศลในโอกาสต่างๆ เป็นต้น 
    3. สร้างบรรยากาศในส านักงาน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน และใช้ชีวิตในองค์กร อย่างมี
ความสุข เช่น จัดโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข โดยร่วมกันปลูก และรักษาดูแลผักปลอดสารพิษที่ส านักงาน 
รวมถึงจัดหาเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ในสถานที่ท างาน เช่น เครื่องดื่ม อาหารว่าง มุมอ่านหนังสือพิมพ์ และมุมพักผ่อน 
เป็นต้น 
  (2) กองกลาง มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีขององค์กร โดย เป็นองค์กรที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน 
สร้างควาสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง เคารพผู้อาวุโส ค านึงถึงประโยชน์ขององค์กร และผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง เช่นดังวัฒนธรรมองค์กรที่
ก าหนด และยึดถือเป็นแนวทางในการท างานร่วมกัน คือ “เราสร้างความพึงพอใจในทุกบริการ” 
  (3) กองกลางมีการจัดการผลการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี และสามารถผูกใจ
ผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการท างานทุกขั้นตอน ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม ตั้งแต่ขั้นการวางแผน
ยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การจัดท าแผนงบประมาณ จัดสรรทรัพยากร การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
รวมทั้งการร่วในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานมองภาพโดยรวมของการท างานได้ชัดเจน ท า
ให้สร้างผลงานที่ตอบแผนยุทธศาสตร์ของกองกลาง ซึ่งกองกลางได้น าผลจากการประเมินการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปี และเงินเพิ่มพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
 
 ข.  การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และผู้น า 
  (1) ระบบการเรียนรู้ และพัฒนาของผู้ปฏิบัติงาน และผู้น า 
   กองกลางได้มีการส ารวจความต้องการในการรับการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร และเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และกองกลาง ยังได้
จัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนงานต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย 
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   ในส่วนของผู้น า กองกลางได้ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าระดับหัวหน้างาน 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะมีความจ าเป็นในการบริหารจัดการส่วนงานที่รับผิดชอบ โดยได้ส่งเสริมให้รับการอบรม พัฒนา และ
ทบทวนทักษะความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ 
  (2) การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้ และการพัฒนา 
   เอกสารแสดงภาระงานรายบุคคลของผูปฏิบัติงาน (PD) เป็นคู่มือการท างานที่ได้มีการตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ซึ่งได้มีการก าหนดเกณฑ์ในการวัด และประเมินผลไว้ชัดเจน ตามระบบการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลงาน (PMS) ซึ่งมีการประเมินทั้งในส่วนขิงผลการปฏิบัติงาน และประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน โดยในกระบวนการประเมินมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และประเมินเพื่อแสวงหาโอกาสในการพัฒนางานร่วมกัน จึงมีทั้ง 
การประเมินตนเอง ประเมินโดยหัวหน้างาน ประเมินโดยผู้ร่วมงาน และประเมินโดยผู้อ านวยการกอง ซึ่งท าให้เชื่อมั่นได้ว่า ผล
การประเมิน และข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ประเมินทุกส่วน จะสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความจ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาเป็นรายบุคคลได้ชัดเจน 
  (3) การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
   กองกลาง ได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างผลงานที่ เป็นความช านาญการในสาย
วิชาชีพที่รับผิดชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นสู่สายงานช านาญการ หรือช านาญการพิเศษ โดยส่งเสริมให้ ท า
วิจัย สร้างเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และผลงานวิชาการอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง 
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางบริหารในสายงานที่รับผิดชอบ 
   ส่งเสริมให้เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในการ
บริหารงานโครงการ บริหารงบประมาณ ร่วมทั้งบริหารงานบุคคล อันเป็นสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการพัฒนาสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นในสายวิชาชีพ 
 
  ค. การประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน 
   (1)  วิธีการประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน 
   กองกลางได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของบุลากรกอง
กลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรกองกลางที่มีต่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดปัจจัยส าคัญที่สร้างความผาสุก และสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสม การจัดท า
แบบสอบถามครั้งนี้ กองกลาง ได้ส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากร สังกัดกองกลาง จ านวน 209 ชุด 
ได้รับกลับคืนมา จ านวน 176 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.21 ซึ่งผลการส ารวจระดับความคิดเห็นความพึงพอใจและความ
ผาสุกของบุคลากรกองกลาง ทั้ง 7 ด้าน มีผลรวมคือ 3.53 คิดเป็นร้อยละ 70.62 อยู่ในระดับมาก โดยมีประเด็นการ
ประเมินต่าง ๆ ดังนี้   

1) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของผู้ปฏิบัติงาน 
ในการมอบหมายภาระงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และปริมาณงานที่ เหมาะสม
กับต าแหน่ง รวมถึงความมีอิสระในการตัดสินใจ และได้รับการยอมรับ 

2) ด้านวัฒนธรรมองค์กร เป็นการส ารวจถึงความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของ
ผู้ปฏิบัติงาน ต่อบรรยากาศในการท างาน (การร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา)  ต่อการให้ความ
เคารพนับถือ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาการท างาน 
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3) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นการส ารวจถึงความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของ
ผู้ปฏิบัติงาน ต่อการจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เพียงพอและเหมาะสม ต่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
ส าหรับการปฏิบัติงานทีความเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ 

4) ด้านภาวะผู้น าองค์กร เป็นการส ารวจถึงความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของผู้ปฏิบัติงาน 
เร่ืองการให้ความส าคัญต่อบุคลากร โดยมีการยกย่องชมเชยและให้ก าลังใจบุคลากรในโอกาสต่างๆ และ
การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของกองกลาง 

5) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกองกลาง และมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานโดย
ปราศจากอคติ 

6) ด้านสวัสดิการ ส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของบุลากรในประเด็น การจัด
สวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม และความสะดวกสบายในการขอรับสวัสดิการต่างๆของมหาวิทยาลัย 

7) การพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน เพื่อส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึง - พอใจ 
และความผาสุกของผู้ปฏิบัติงาน ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและสร้างความก้าวหน้าใน
สายงานอย่างเป็นระบบของกองกลาง และมีการส ารวจประเด็นความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ความผาสุกของบุคลากรในด้านอื่น ๆ เพื่อให้บุคลากรได้แสดง ความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างตามความ
ประสงค์ของบุคลากร โดยการส ารวจจะมีการก าหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากร โดยก าหนดระดับความคิดเห็นเป็นตัวบ่งชี้ระดับความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 5) ดีมาก  4) ดี 3) ปาน
กลาง  2) พอใช้  1) น้อย เพื่อให้บุคลากรกองกลางมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นทั้งแบบที่เป็น
ทางการ คือ การส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากร และ
ไม่เป็นทางการในหลาย ๆ ช่องทาง อาทิเช่น การพูดคุย ปรึกษาหารือทางโทรศัพท์ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น  
 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผาสุกในการท างานของบุคลากรกองกลาง ประจ าปี 2555 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

ด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
1 ได้รับมอบหมายงานท่ีตรงกับความสามารถและมีปริมาณ

ท่ีเหมาะสม                                       
3.77 75.4 มาก 

2 มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในบทบาท
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ                                                              

3.65 73 มาก 

รวม    3.71 74.2 มาก 
วัฒนธรรมองค์กร 
3 บรรยากาศในการท างาน (มีการร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า 

ร่วมแก้ปัญหา)                                
3.69 73.8 มาก 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

4 ให้ความเคารพนับถือและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 3.85 77 มาก 
5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการแก้ปัญหา และ

พัฒนาการท างาน  
3.66 73.2 มาก 

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

เหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ     
3.2 64 ปานกลาง 

รวม  3.38 67.7 ปานกลาง 
ด้านผู้น า 
8 ให้ความส าคัญต่อบุคลากร โดยมีการยกย่องชมเชยและให้

ก าลังใจบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ       
3.50 70 มาก 

9 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
องค์กร และมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น                                                     

3.43 68.6 ปานกลาง 

รวม  3.47 69.3 ปานกลาง 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
10 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและเป็น

ธรรม                  
3.47 69.4 ปานกลาง 

11 มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับ ปรุงการ
ปฏิบัติงานโดยปราศจากอคติ              

3.47 69.4 ปานกลาง 

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

มหาวิทยาลัย                                     
3.46 69.2 ปานกลาง 

รวม     3.34 66.8 ปานกลาง 
การพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน 
14 การสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน              
3.59 71.8 มาก 

15 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงาน                                         3.64 72.8 มาก 
รวม   3.61 72.3 มาก 

 
   2)  การน าผลการประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ในหมวดที่ 7 
    กองกลางมีการด าเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบปีงบประมาณ โดยพิจารณาจากผลลพัธท์ีไ่ด้
ด าเนินการไป เพื่อเป็นโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ต้องด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อน ามาพัฒนาองค์กร โดยค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรผ่านที่ประชุมกองกลาง เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการมีส่วนร่วมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร 
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และผลักดันให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการผลักดันองค์กรให้ บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกองกลาง และบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
    จากระบบประเมินผลงานรายบุคคล ก าหนดตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์กองกลางตามที่ได้ตกลงกบั
หัวหน้างานและผู้อ านวยการกองกลางไว้ ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป็นประจ าทุก 6  9  12 เดือน 
และหากเป็นไปตามแผน เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะได้รับผลการประเมินตามที่ตกลงกัน ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ
ต่อผลงานของกองกลาง และมีส่วนให้กองกลางประสบความส าเร็จในการท างานได้ 
 
  5.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environmental) 
  ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
   (1)  การประเมินขีดความสามารถ ทักษะ สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน 
   ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของแต่
ละส่วนงาน ซึ่งสมรรถนะโดยรวมเป็นผู้มีทักษะในการบริหารจัดการงานเอกสาร บริหารจัดการระบบงานบริการ และมีความสา
มาถขั้นสูงในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ และกระบวนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร  
  ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนทั้งสิ้น 209 คน อายุเฉลี่ย 43 ปี อายุราชการเฉลี่ย 15 ปี การศึกษาระดับปริญญาโท 13 คน 
ระดับปริญญาตรี 45 คน ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 151 คน โดยสามารถจ าแนกประเภทผู้ปฏิบัติงาน ได้ดังนี้ 

ประเภทผู้ปฏบิัติงาน จ านวน (คน) 
1. ข้าราชการ 21 
2. ลูกจ้างประจ า 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 
    การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในกองกลาง ได้ด าเนินการตามระเบียบและข้อก าหนดของ 
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการด าเนินการตามขั้นตอนโดยมีคณะกรรมการสรรหาร่วมพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความ
เหมาะสม ตลอดจนมีการว่าจ้างที่ก าหนดให้มีการจัดท าข้อตกลงการจ้างงาน เพื่อใช้จัดท าเอกสารแสดงภาระงาน (PD) แฟ้ม
สะสมงาน (PF) และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    กองกลางมีการรักษาผู้ปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนในการเข้ารับการฝึกอบรม ร่วมการประชุม สัมมนาต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยจากงานประจ าของบุคลากร สนับสนุนให้เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม โครงการ เป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างผลงานเพื่อความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรมในการพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษประจ าปี โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินผลการปฏิบัติเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา สนับสนุนงบประมาณเพื่อการปฏิบัติงานล่วงเวลา ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์ วัสดุและเทคโนโลยีในการ
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ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี และเสริมสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานของกองกลาง 
โดยการจัดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่ อให้บุคลากรรับรู้ถึงคุณค่าของงานที่ปฏิบัติงาน และ
รับผิดชอบและรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของกองกลาง การจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างเสริมการมีส่วนร่วมเรียนรู้ สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานอันดีร่วมกัน     
 กองกลางมีการเตรียมแผนในการสรรหาบุคลากร โดยการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยคือ เมื่อผ่าน
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 มีหัวหน้างานเป็นผู้ก ากับ
ดูแล และรับผิดชอบผลการด าเนินงานโดยตรง โดยมีที่ประชุมกองกลาง เป็นช่องทางในการน าเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ผ่านผู้อ านวยการกอง ไปยังผู้บริหารระดับสูง ต่อไป   

งาน หน้าที่ 
งานสารบรรณ บริหารจัดการระบบรบั ส่ง เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการ และบริหารงานศนูย์ผลติเอกสาร 

งานประชาสัมพนัธ ์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน สร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กร รับเรื่องร้องเรียน และส่งเสริมกิจการ
สังคม 

งานสภาอาจารย ์ สนับสนุนการด าเนินกิจการ และการจัดการประชุมของ สภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง 

งานเลขานุการ
ผู้บริหาร 

สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และประสานงานเพื่อ
การสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับภาค ส่วนต่างๆ 

งานรักษาความ
ปลอดภัย 

พิทักษ์รักษาปกป้องทรัพย์สินของทางราชการ และทรัพย์สินส่วนบุคคล ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย 
บริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลส าคัญ ก ากับ ดูแลควบคุมการจราจร และการเดินรถ
ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย และปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์ 

งานประสานงาน
มหาวิทยาลยั 

อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และคณะ /หน่วยงาน ณ 
กรุงเทพมหานครประสานงานทางธุรกรรมระหว่างหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย 
เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ กรุงเทพมหานคร อ านวยความสะดวกในการ
จัดท าหนังสือเดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

งานบริหารทั่วไป สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การอ านวยการด้านต่างๆ  ให้ทุกฝ่าย
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการ
ด าเนินงานด้านงบประมาณ  การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  การ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  การบริหารงานบุคคล การประกันคุณภาพ การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  

งานบริหารทรัพยากร บริหารจัดการ ดูแลความเรียบร้อยอาคารสิริคุณากรส านักงานอธิการบดีอาคาร 2 และบริเวณ
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งาน หน้าที่ 
กายภาพ รอบอาคาร รวมพ้ืนที่ใช้สอย 16,805 ตารางเมตร รวมทั้งดารซ่อมแซม บ ารุงรักษา และดูแล

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสิริคุณากร 

 
   (4) การเตรียมผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมรับความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่เปลี่ยนไป 
    1) การพัฒนาบุคลากร  จากเป้าประสงค์ในแผนการปฏิบัติราชการกองกลาง เป้าหมายของตัวชี้วัด ในค า
รับรองการปฏิบัติราชการกองกลาง ซึ่งกองกลางได้น าผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการก าหนดทิศทางการพัฒนา 
เป้าประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร    
  2) การให้การศึกษาและฝึกอบรม จัดสรรงบประมาณสนับสนุน และสนับสนุนการเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความจ าเป็นด้านทักษะการปฏิบัติงาน ตลอดจนองค์ความ รู้ที่สนับสนุนให้เป็นบุคลากรที่มี
ศักยภาพ พร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
    3) การส่งเสริมน าความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมใช้ในการปฏิบัติงาน โดยในการพิจารณาจัดส่ง 
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมนั้น กองกลางได้ยึดแนวทางการเข้ารับการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการ พัฒนาสมรรถนะ
ประจ ากลุ่มงาน ให้โอกาสการปฏิบัติงานตรงตามความสามารถ และส่งเสริมให้น าความรู้จากเข้ารับการฝึกอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
  ข. การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
   (1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อน าทักษะ ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเชื่ อมโยงกับ
การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   (2) ติดตามการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ที่ได้ถ่ายทอดและมอบหมาย เพื่อร่วมแก้ปัญหา และสนับสนุน
ทรัพยากรในการด าเนินงาน 
   (3) ส่งเสริมให้หัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยง ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยใช้กลไกการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือ 
   (4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน 
   (5) สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในกองกลางเอง และระหว่างกองกลาง
กับคณะ/หน่วยงาน น าไปสู่จัดการความรู้  และการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับ
การศึกษา อบรมในหลักสูตรที่ตรงตามภาระงานที่รับผิดชอบ ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
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 ข้อมูลการเข้าร่วมอบรมบุคลากรกองกลางประจ าปีงบประมาณ 2555-ปัจจุบัน 
ที ่ เร่ือง ชื่อบุคลากร หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี
1 อบรม “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

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

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

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 พฤศจิกายน
2554 

2 การสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 

1. นางสาวผ่องศรี  บุญสามารถ 
2. นางณัฐรดา  เวทีวุฒาจารย์ 

ส านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30 พฤศจิกายน-2
ธันวาคม 2554 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

1. นางสาวผ่องศรี  บุญสามารถ 
2. นางณัฐรดา  เวทีวุฒาจารย์ 

ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9 มีนาคม 2555 

4 ฝึกอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นท่ี 1 

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

ส านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 เมษายน 
2555 

5 ฝึกอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นท่ี 3 

นายธัญญา  ภักดี 
ส านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10-11 พฤษภาคม
2555 

6 หลักสูตร Score201 การพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานระดับช านาญการ 

นางสาวหน่อย  จินะชิต สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

8 มิถุนายน-21 
กันยายน 2555 

7 หลักสูตร Score301 ผู้น าการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศระดับช านาญการ/
เชี่ยวชาญ (2555) 

1. นายนักสิทธิ์  ศรีกุลชา 
2. นายอภิชาต  พัฒนจักร 
3.  นางเกษศินี  ประภาศิริ 

สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

8 มิถุนายน-21 
กันยายน 2555 

8 MSpec602 Strategic Thinking นายบดินทร์  กุตัน สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

18 มิถุนายน 
2555 

9 MSpec203 การพัฒนาตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
และระดับบุคคล 

นายบดินทร์  กุตัน สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

25 มิถุนายน 
2555 

10 MSpec302 Conflict Management  นายเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

7 มิถุนายน 2555 

11 อบรมเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ 
มข. “การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp)ระยะท่ี 2” 

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

กองคลัง 13 กรกฎาคม 
2555 

12 SSpec208 การพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพส าหรับสาย
สนับสนุน มข. 

นางปริยา  โทณะพงษ์ สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

27 สิงหาคม 
2555 

13 SSpec111 การใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน  

นางวิลัยวัลย์  เรืองธรรม สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

30-31 สิงหาคม 
2555 

14 SSpec203  การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ใน นางสาวบุษรา  ศุขวิเศษ สถาบันพัฒนา 31 สิงหาคม 
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ที ่ เร่ือง ชื่อบุคลากร หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี
องค์กรเพื่อการพัฒนางาน ทรัพยากรมนุษย์ 2555 

15 การใช้เครื่องมือบริหารจัดการฐานข้อมูล
บุคลากร มข.ด้วยโปรแกรม MySQL 

นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

27-29 สิงหาคม 
2555 

16 อบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

นางโพธ์ิศรี  ดลผาด สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

8-9 กันยายน 
2555 

17 SSpec107 การจัดประชุมและการบันทึก
รายงานการประชุม 

นางสาวบุษรา  ศุขวิเศษ สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

13 กันยายน 
2555 

18 MSpec103 การบริหารจัดการท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ นางสาวณัฐวิภา  จันโทริ สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

26 พฤศจิกายน 
2555 

19 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 ระยะท่ี 1 

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

ส านักงานอธิการบดี 30 มกราคม 
2556 

20 MSpec102  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ นางปริยา  โทณะพงษ์ สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

21 มีนาคม 2556 

21 MSpec207 การบริหารโครงการ นางสาวพาขวัญ  อุทธตรี สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

29 มีนาคม 2556 

22 หลักสูตรอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ 
(English Conversation)  

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

สถาบันภาษา 30 เมษายน – 30 
พฤษภาคม 2556 

23 สัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
สนับสนุน เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารกองกลาง 

บุคลากรกองกลาง กองกลาง 10-12 พฤษภาคม 
2556 

24 SSpec106 การสร้างและพัฒนาคู่มือ
ปฏิบัติงาน 

นางสาวอมรรัตน์  ไชยสินธุ์ สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

16 พฤษภาคม 
2556 

25 SSpec201 กลยุทธ์การพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดี
และนวัตกรรมจากการปฏิบัติงาน 

นางสาวจุฑารัตน์  ตุ่มทอง สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

17 พฤษภาคม 
2556 

26 สัมมนาจรรยาบรรณผู้บริหารในหัวข้อ 
“พุทธวจน : ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

1. นางเกษศินี  ประภาศิริ 
2. นางสาวผ่องศรี  บุญสามารถ 
3. นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ 
4. นางสาวณัฐวิภา  จันโทริ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 22 พฤษภาคม 
2556 

27 อบรมหลักสูตร สร้างและจัดการเว็บไซด์องค์กร
ด้วย Joomla (รุ่นท่ี 18) 

นางสาววิริยา  แซ่ลี้ บริษัท City Hubs 18-19 พฤษภาคม 
2556 

28 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Advanced Excel  นางสาวจารุณี  ใจซื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 17-18 สิงหาคม 
2556 
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ข. บรรยากาศการท างาน 
   (1) สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ปัจจัยพิจารณา ตัววัด เป้าประสงค ์
1. สุขอนามัย 
   กองกลาง ด าเนินการสร้างมาตรการการดูแลสุขอนามัยของ 
   ผู้ปฏิบัติงานโดยจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสริมสร้างสุขอนามัยอันดี 
   ให้กับผู้ปฏิบัติงานเช่น เครื่องฟอกอากาศ เคร่ืองกรองน้ า และ 
   ท าน้ าร้อน น้ าเย็นที่ถูกสุขลักษณะ การจัดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน  
   ที่เป็นสัดส่วน การสนับสนุนการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานที่ 
   มีความเสี่ยงสูง จัดกิจกรรมกีฬา แอโรบิคเพื่อสุขภาพ รวมทั้ง 
จัดโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข เป็นต้น 

 
มีกิจกรรม โครงการ และ
การด าเนินงานที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
ผู้ปฏิบัตงิาน 

 
เพื่อให้มีมาตรการในการ 
ดูแลสุขอนามัยของ
ผู้ปฏิบัตงิานกองกลาง 
และส านักงานอธิการบด ี

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

มีกิจกรรม โครงการ และ
การด าเนินงานที่ส่งเสริม
ม า ต ร ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 
และส านักงานอธิการบดี 

เพื่อให้มีมาตรการในการ 
ดูแลด้านความปลอดภัย 
ของมหาวิทยาลัย และ
ส านักงานอธิการบดี 

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

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

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

   
  (2) นโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน 
     กองกลางได้ก าหนดปัจจัยที่ส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริการ และสิทธิ
ประโยชน์ โดยด าเนินการให้สวัสดิการด้านต่างๆ เช่น การตอบแทนค่าปฏิบัติการล่วงเวลา การเบิกค่ารักษาพยาบาลของ
ผู้ปฏิบัติงาน และครอบครัว การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร การรับสิทธิ์ในการขอรับทุน และกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ 
และสิทธิประโยชน์ในการตรวจสุขภาพส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่นผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และจราจร 
และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ผลิตเอกสาร เป็นต้น 
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หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 
 
 6.1 วิธีการออกแบบระบบงาน 
  ก. การออกแบบระบบงาน 
   กองกลางได้ออกแบบระบบงาน โดยยึดพันธกิจหลักเป็นแนวทาง มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ระบุกฏระเบียบที่
เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการลดขั้นตอนเพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากร ใช้สารสนเทศเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพเชื่อถือได้ สร้างความ
ร่วมมือการท างานเป็นเครือข่าย น าความต้องการของผู้รับบริการมาเป็นข้อมูล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกองกลางมีแนวคิดในการออกแบบระบบงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

กระบวนการบริหารจัดการระบบ
สารบรรณและผลิตเอกสาร 

กระบวนการส่ือสารองค์กรและ
กิจการสังคม 

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

กระบวนการด้านงานเลขานกุาร
ผู้บริหาร 

กระบวนการด้านรักษาความ
ปลอดภัย และจัดการจราจร 

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

- ความต้องการและ 
  ความคาดหวังของ 
  ผู้รับบริการและผู้ม ี
  ส่วนได้ส่วนเสีย 
- ข้อบังคับ กฎหมาย 
- ผลการด าเนินงาน 
  ตามค ารับรองปฏิบัต ิ
  ราชการ 
- ผลประเมินคุณภาพ 
- สิ่งแวดล้อม 
- เทคโนโลยี 
 

การจัดการระบบรับ ส่ง เอกสารบริหารจัดการ
หนังสือราชการ และผลิตเอกสาร 

การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานสร้างเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร และส่งเสริมกิจการสังคม 

การสนับสนุนการด าเนินกิจการ และการจัดการ
ประชุมของสภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ 

พนักงานและลูกจ้าง 

การอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
ประสานงานเพื่อการบริหารงานของผู้บริหาร 

 
การด าเนินงานรักษาความปลอดภัย และจัด

การจราจร 

การประสานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ณ กรุงเทพมหานคร 

กระบวนการประเมิน ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน 

  วิสัยทัศน์กองกลาง 
 
“กองกลาง เป็นหนว่ยงาน
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพื่อให้การด าเนินงานในทุก
ภารกิจเกิดประสิทธภิาพ

สูงสุด” 
 
 

Input Process Output Goal 

กระบวนการงานบริหารทรัพยากร
กายภาพ 

กระบวนการงานบริหารงานทัว่ไป 

การดูแลความเรียบรอ้ยอาคารสิริคุณากร สนง.
อธิการบดีอาคาร 2 และบริเวณรอบอาคาร 

การด าเนินงานสนับสนุนเกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการหนว่ยงานในสังกัดกองกลาง 
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 ข. กระบวนการท างานหลัก 
    (1) จากการออกแบบระบบงานของกองกลางที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดโดยภาพรวมของกระบวนการด าเนิน
ภารกิจตามบริบทของพันธกิจทุกด้าน เพื่อให้ได้ผลผลิตการด าเนินงาน ที่สนองตอบเป้าหมายหลัก คือวิสัยทัศน์ของกองกลาง 
และการที่จะด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหลักดังกล่าว กองกลางได้แปลงพันธกิจแตกย่อยเป็นกระบวนการท างานหลัก เพื่อ
ถ่ายทอดสู่ส่วนงานต่าง ให้มองเห็นภาพการท างานที่เป็นรูปธรรม ดังแสดงในตารางต่อไปนี้                   
                                                      

พันธกิจ ภารกิจหลักที่ใหบ้ริการ กระบวนการท างานหลัก 
1. ด้านระบบงานสารบรรณ 1.บริหารจัดการระบบรับ ส่ง เอกสาร  

  บริหารจัดการหนังสือราชการ และ 
  ผลิตเอกสารราชการ 

กระบวนงานให้บริการระบบรับ ส่ง  
เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการ 
และผลิตเอกสาร 

2. ด้านการสื่อสารองค์กร และ 
   กิจการสังคม 

2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน  
   สร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กร และ 
   ส่งเสริมกิจการสังคม 

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

3. ด้านการสนบัสนุนกิจการ 
   ของสภาคณาจารย์ และสภา  
   ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 

3. สนับสนุนการด าเนินกิจการ และ 
   การจัดการประชุมของสภา   
   คณาจารย์ และสภาข้าราชการ  
   พนักงานและลูกจ้าง 

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

4. ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร 4. สนับสนุน และอ านวยความสะดวก 
   ในการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร 
   มหาวิทยาลัย และประสานงานเพื่อ 
   การบริหารงานของผู้บริหาร 
   มหาวิทยาลัยกับภาค ส่วนต่างๆ 

กระบวนงานบริการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และบริการประสานงาน
เพื่ อการบริหารงานของผู้ บริหาร
มหาวิทยาลัยกับผู้ติดต่อราชการ 

5. ด้านการรักษาความปลอดภัย  
    และจัดการจราจร 
 

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

กระบวนงานให้บริการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารส านักงาน นักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร และอ านวยความ
สะดวกในการจัดการจราจร สะดวก 
ปลอดภัย 
 

 6. ด้านการประสานงาน 
   มหาวิทยาลยั ณ กรุงเทพมหานคร 

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

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

7.  ด้านงานบริหารทั่วไป สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณ การ
จัดท าแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ   การติดตามและ
ประเมินผล  การด า เนินงาน  การ
บริหารงานบุคคล การประกันคุณภาพ 
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน 

กระบวนงานบริการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบั ติ ภารกิ จของ
กองกลาง 

8.  ด้านบริหารทรัพยากรกายภาพ บริหารจัดการ ดูแลความเรียบร้อย
อาคารสิริคุณากรส านักงานอธิการบดี
อาคาร 2 และบริเวณรอบอาคาร รวม
พื้นที่ ใช้ สอย 16 ,805 ตาราง เมตร 
รวมทั้งดารซ่อมแซม บ ารุงรักษา และ
ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสิริ
คุณากร 

กระบวนงานบริหารจัดการดูแลความ
เรียบร้อยอ านวยความสะดวกอาคาร
สิริคุณากรส านักงานอธิการบดี อาคาร 
2 และบริเวณรอบอาคาร 
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  (2) ในการน ากระบวนการท างานหลักไปปฏิบัตินั้นกองกลางได้ค านึงถึงข้อก าหนดส าคัญที่เกี่ยวข้อง และก าหนด
ตัวชี้วัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า กระบวนการท างานหลักที่ก าหนดนั้น มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก และสามารถบรร
เป้าหมายเชิงคุณภาพในมิติต่างดังที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีรายละเอียดดังแสดงต่อไปนี้ 
 

วิธีการจัดท า 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ชื่อกระบวนการท างานหลัก ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ตัวชี้วัดการน ากระบวนการสู่ 

การปฏิบัต ิ
1) จากการส ารวจความพึง 
   พอใจจากผู้รับบริการและ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   (แบบสอบถามความพึง 
   พอใจผู้รับบริการ 
   กองกลางปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2555) 
2) จากข้อเสนอแนะ และมติ 
   ของที่ประชุมกรรมการชุด 
   ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ 
   ปฏิบัติงานกองกลาง 
3) จากการแสดงความคิดเห็น 
   ในช่องการรับฟังความ 
   คิดเห็นจากเว็บไซต์ 
   มหาวิทยาลัย และ 
   เว็บไซต์กองกลาง 
4) จากการจัดประชุม  
   สัมมนาระดมความคิดเห็น  
5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ  
   ข้อบังคับ 
6) การเปลี่ยนแปลงของ 
    เทคโนโลยี 
7) ขีดความสามารถของ 
    กองกลางและจ านวน 
    บุคลากร 
8) ความสามารถในการ 
    ปรับเปลี่ยนและการ 
    ประสานงานกับส่วน 
    ราชการอื่น ๆ 
9) รายงานผลการด าเนินงาน 

กระบวนงานให้บริการระบบ
รับ ส่งเอกสาร บริหาร จัดการ
หนั งสื อราชการ และผลิต
เอกสาร 

- ระเบียบส านักนายก  
  รัฐมนตรีว่าด้วยงาน 

  สารบรรณ พ.ศ. 2526 

- ผลการประเมินในมิต ิ

  ต่างๆ 

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

กระบวนงานให้บริการ
เผยแพร่ผลงาน สร้างเสริม
ภาพลักษณ์องค์กรภาพลักษณ์
องค์กร ร่วมกิจกรรม และจัด
กิจกรรม เพื่อช่วยเหลือสังคม
และชุมชน 

- พระราชบัญญัติข้อมูล 

  ข่าวสารของราชการ  
  พ.ศ. 2540 

- ผลการประเมินในมิต ิ

  ต่างๆ 

ความถูกต้อง ตรงเวลา เชื่อถือ
ได้ ลดขั้นตอน สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับ
ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์
สร้างความผูกพันกับชุมชน 

กระบวนงานให้บริการ
สนับสนนุการด าเนนิกิจการ 
และการจัดการประชุมของ 
สภาคณาจารย์ และสภา
ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง 

- พระราชบัญญัต ิ
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
  พ.ศ. 2541 
- ผลการประเมินในมิต ิ

  ต่างๆ 

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
จากการบริการ 

กระบวนงานบริการอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัตงิาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และบริการประสานงานเพื่อ
การบริหารงานของผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยักับผู้ติดต่อ
ราชการ 

- พระราชบัญญัติ  
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
  พ.ศ. 2541 
- ผลการประเมินในมิต ิ

  ต่างๆ 

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
จากการบริการ 

กระบวนงานให้บริการรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
ส านักงาน นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร และอ านวยความ
สะดวกในการจัดการจราจร  

- ระเบียบว่าดว้ยการ 

  รักษาความปลอดภัย 

  แห่งชาติ พ.ศ. 2517 

- ระเบียบว่าดว้ยการเดิน 

  รถโดยสารภายใน 

  มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2533 

ความปลอดภัย ความสะดวก 
ได้รับค าแนะน าที่เปน็
ประโยชน ์
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วิธีการจัดท า 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ชื่อกระบวนการท างานหลัก ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ตัวชี้วัดการน ากระบวนการสู่ 

การปฏิบัต ิ
    ของกองกลาง ทั้งจากค า 
    รับรองการปฏิบัติราชการ 
    ตรวจประเมินคุณภาพ 

- ข้อบังคับว่าด้วยวินัย 
  นักศึกษาปี พ.ศ.2551 
- ผลการประเมินในมิต ิ
  ต่างๆ 

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

- พระราชบัญญัต ิ
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
  พ.ศ. 2541 
- ผลการประเมินในมิต ิ

  ต่างๆ 

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
จากการบริการ ได้รับ
ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์ 

กระบวนงานบริการอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติ
ภารกิจของกองกลาง 

- พระราชบัญญัต ิ
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
  พ.ศ. 2541 
- ผลการประเมินในมิต ิ

  ต่างๆ 

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
จากการบริการ 

กระบวนงานบริหารจัดการ
ดูแลความเรียบร้อยอ านวย
ความสะดวกอาคารสิริคุณากร
ส านักงานอธิการบดี อาคาร 2 
และบริเวณรอบอาคาร 

- ผลการประเมินในมิต ิ

  ต่างๆ 

ความสะอาด ปลอดภัย และ
ได้รับความสะดวกจากการ
บริการ 

 

 
   (3) ในส่วนของกระบวนงานสนับสนุนกลยุทธ์ (Supporting Activities) กองกลางได้ออกแบบกระบวนงาน
สนับสนุนโดยการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ และกลไกการสนับสนุนจากหน่วยงานรอบข้าง โดยมีกระบวนงานสนับสนุน ข้อก าหนด
ส าคัญ และตัวชี้วัดการน ากระบวนการสนับสนุนไปปฏิบัติ ดังนี้ 
 

กระบวนงานสนับสนุน 
ตัวชี้วัดการน ากระบวนงานสนับสนุน 

สู่การปฏิบัต ิ
1) การบริหารงานบุคคล บุคลากรมีความสุข มีผลงานที่มีคุณภาพ 
2) การประกันคุณภาพ สามารถน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 
3) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สามารถควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงในการด าเนินงาน 
4) การเงิน การคลัง และพัสดุ มีความถูกต้อง ทันเวลา และคุ้มค่า 
5) ระบบสารบรรณ ความถูกต้อง รวดเร็ว ลดการสูญหาย 
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กระบวนงานสนับสนุน 
ตัวชี้วัดการน ากระบวนงานสนับสนุน 

สู่การปฏิบัต ิ
6) งานด้านแผนและงบประมาณ แผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย งบประมาณ

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
7) งานด้านอาคารสถานที่ และทรัพยากร 
   กายภาพ 

สิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีทรัพยากรกายภาพที่
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 

8) งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความปลอดภัย และ
เชื่อถือได้ 

 
 ค. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
  กองกลางเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการให้การด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นในภาวะฉุกเฉิน โดยให้มีการส ารอง
ไฟล์ เก็บเอกสารต้นฉบับโดยการ scan เป็นไฟล์เก็บไว้ เก็บเอกสารในห้องแยกจากห้องปฏิบัติงานและให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะ 
 
  6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนงาน 
   ก. การออกแบบกระบวนการท างาน 
     กองกลางมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ลดเวลา ระยะทางการส่งข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของผลงานและเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่าง สม่ าเสมอ 
   ข. การจัดการระบวนการท างาน 
     กองกลางมีการจัดการกระบวนการท างานโดยค านึงถึงผู้รับบริการ โดยการส ารวจความพึงพอใจ การ
รับ ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้น ามาจัดกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   ค. การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
     กองกลางก าหนดวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ได้ผลดีขึ้น โดยการน าข้อเสนอจากผู้รับบริการ
มาทบทวนเป็นประจ า ดังนี้ 

วิธีการรวบรวมข้อเสนอ ความถี่ในการทบทวน ผลการปรับปรุง  
1) การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มี 
    ส่วนได้ส่วนเสีย 

1 คร้ัง / ปี - มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ เช่น 
การจัดท าระบบปฏิทินกิ จกรรม KKU 
Event Update บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 

2) การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการ 
   ประชุมสัมมนาที่กองกลางจัด 

มีการด าเนินการ 6 คร้ัง/ป ี - ได้รวบรวมเป็นข้อมูลและสารสนเทศ 
  ประกอบการปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

ระบบการรายงานผลแต่ละ 
ส่วน ซึ่งได้จัดท า 1 คร้ัง / 
ปี 

- มีข้อมูลและสารสนเทศเพื่อทบทวน 
  ผลการด าเนินงาน การวางแผนการ 
  พัฒนากองกลาง 
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วิธีการรวบรวมข้อเสนอ ความถี่ในการทบทวน ผลการปรับปรุง  
   เหมาะสม 
4) มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากกิจกรรมและ- 
   เปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านสารบรรณ และ 
   ประชาสัมพันธ์ 

2 คร้ัง / ป ี สร้างความผูกพัน ชี้แจงการด าเนินงาน 
และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะ / 
หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องและตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
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หมวด 7  ผลลัพธ์การด าเนินงานกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้รับบริการ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้รับบริการ  

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) Trends 

(แนว 
โน้ม) 

+/- 

Comparison 

53 54 55 

อง
ค์ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทยี
บ 

ข้อมูล 

ผล 
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

1 จ านวนฐานข้อมูลพัฒนาขึ้นเองที่มใีห้บริการ - 
ฐาน 

11 12 13 + 
 

 
 

 
 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) Trends 

(แนว 
โน้ม) 

+/- 

Comparison 

53 54 55 
อง

ค์ก
ร 

เป
รีย

บเ
ทยี

บ 

ข้อมูล 

ผล 
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการกองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

≥ 85% 81.46 81.55 84.75 
+  

 
 

 

 
ปีงบประมาณ 

        กองกลาง ได้ส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการในด้านการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านผลของการให้บริการ (รายงานวิจยัเรื่องความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 
 

81.46 81.55 
84.75 
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ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) Trends 

(แนว 
โน้ม) 

+/- 

Comparison 

53 54 55 

อง
ค์ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทยี
บ 

ข้อมูล 

ผล 
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

2 จ านวนผู้รับบริการเชิงรุกที่งานรักษาความ
ปลอดภัยจัด 

- 
คน 

   
  

 
 

2.1 โครงการฝากบ้านช่วงเทศกาลวันหยุด  N/A 51 65 +    
2.2 โครงการเก็บกุญแจรถกรณลีืมทิ้งไว้เพื่อ

ป้องกันการสูญหาย 
 32 52 29 

-  
 

 

2.3 สถิติการเกิดอุบัตเิหตภุายในมหาวทิยาลัย - 
ครั้ง 

N/A 288 210 - 
 

 
 

 
7.3 ผลลัพธ์การด าเนินการดา้นงบประมาณ การเงิน และตลาด: ผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน 
และตลาดขององค์กรเป็นอย่างไร        

 

ก. ผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

 
 

ตัวชี้วัด 

เป้า 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) Trends 

(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 

53 54 55 

อง
ค์ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทยี
บ 

ข้อมูล 

ผล 
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

1 จ านวนงบประมาณเงินรายได ้ - 
บาท 

2  
ล้าน 

2.5 
ล้าน 

2.5 
ล้าน 

-    

2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ - 
ร้อยละ 

99.48 84.84 99.76 +    

3 จ านวนครั้งในการตรวจติดตามฐานนะ
ทางการเงินโดยผู้บริหาร 

- 
ไตรมาส 

4 4 4     

4 จ านวนข้อเสนอแนะของส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ในการปรับปรุง
กระบวนการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

- 
ข้อ 

N/A 6 7 +    
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน : ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานขององค์กรมีอะไรบ้าง 
ก. ผลลัพธ์ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 
 

ตัวช้ีวัด 

เป้า 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) Trends 

(แนว 
โน้ม) 

+/- 

Comparison 

53 54 55 

อง
ค์ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทยี
บ 

ข้อมูล 

ผล 
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

1 ร้อยละความผาสุก/ผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน
ภาพรวม 

- 
ร้อยละ 

N/A 63.64 70.53 +  
  

2 ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของ
ผู้ปฏิบัตงิานจ าแนกออกตามกรอบแนวคิด 
6 ด้านดังนี ้

- 
ร้อยละ 

 

      

2.1  ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ  N/A 71.10 74.20     
2.2  สภาพแวดล้อมในการท างานและวัฒนธรรม

องค์กร 
 

N/A 66.13 71.18 
    

2.3  ด้านผู้น า  N/A 66.13 71.18     
2.4  ด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  N/A 66.13 71.18     
2.5  ด้านสวัสดิการ  N/A 66.13 71.18     
2.6  การพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้า

ในสายงาน 
 

N/A 59.20 66.80 
    

         

 
 
        ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผาสุกของผู้ปฏิบตัิงานในปี 2555 พบว่า ด้านหน้าที่ความรับผดิชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.71 คิดเป็น
ร้อยละ 74.20  สภาพแวดล้อมในการท างานและวฒันธรรมองค์กร มีค่าเฉลีย่อยู่ท่ี 3.55 คิดเป็นร้อยละ 71.18 

ด้านผู้น า มีคา่เฉลีย่อยู่ท่ี 3.47 คิดเป็นร้อยละ 69.30 ด้านการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.47  คิดเป็นร้อยละ 69.40 

ด้านสวสัดิการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.34  คิดเป็นร้อยละ 66.80 และการพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.61 
คิดเป็นร้อยละ 72.30  สรุป ในภาพรวม ระดบัความคดิเห็นความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรกองกลาง ทั้ง 6 ด้าน มีผลรวมคือ 
3.53 คิดเป็นร้อยละ 70.62 อยู่ในระดับมาก 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ : ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร 
ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 

 
 

ตัวช้ีวัด 

เป้า 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) Trends 

(แนว 
โน้ม) 

+/- 

Comparison 

53 54 55 

อง
ค์ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทยี
บ 

ข้อมูล 
ผล 

เปรียบ 
เทียบ (+/-) 

1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
กระบวนการสร้างคณุค่าหรือ
กระบวนการหลัก 

≥ 80%
ร้อยละ 

N/A 85.92 84.73 
- 

 

  

2 จ านวนครั้งการรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณต่อคณะกรรมการบรหิาร
กองกลาง 

4 
ครั้ง 

3 4 3 
- 

 

  

3 จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก  8 
งาน 

N/A N/A 7 
+ 

 
  

 

7.6 ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น า  
ก. ผลลัพธ์ด้านด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 

ตัวช้ีวัด 

เป้า 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) Trends 

(แนว 
โน้ม) 

+/- 

Comparison 

53 54 55 
อง

ค์ก
ร 

เป
รีย

บเ
ทยี

บ 
ข้อมูล 

ผล 
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

ผลลัพธ์ดา้นแผน         

1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผน - 
ร้อยละ 

95 98 89 
-    
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ตัวช้ีวัด 

เป้า 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) Trends 

(แนว 
โน้ม) 

+/- 

Comparison 

53 54 55 

อง
ค์ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทยี
บ 

ข้อมูล 

ผล 
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

ผลลัพธ์ดา้นข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ          

4 ผลการปฏบิัติราชการ (ภาพรวม)  4.5601 4.2141 4.803 +    
 

 
 

ผลลัพธ์ดา้นการประกันคุณภาพภายใน          

5 ผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน (ภาพรวม)  4.9744 4 4.71 +    
 

 
 

 แสดงผลรายตัวชีว้ัด         

1.1 กระบวนการพฒันาแผน  5 5 4     

7.1 ภาวะผูน้ าของกรรมการบริหารสูงสุดและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หนว่ยงาน 

 5 5 4 
    

7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้
 

 5 5 5 
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ตัวช้ีวัด 

เป้า 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) Trends 

(แนว 
โน้ม) 

+/- 

Comparison 

53 54 55 

อง
ค์ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทยี
บ 

ข้อมูล 

ผล 
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

 5 5 5 
    

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  5 2 5     

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  5 5 5     

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 5 5 5 
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 เปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 ระดบัหน่วยงาน 
อันดับ หน่วยงาน ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5.00) 

1.  ศูนย์บริการวิชาการ 5.00 
2.  ส านักวิทยบริการ 4.86 
3.  กองแผนงาน  4.71 
4.  กองกลาง 4.71 
5.  ส านักงานตรวจสอบภายใน 4.71 
6.  ศูนย์คอมพิวเตอร์  4.63 
7.  กองการเจ้าหน้าที่ 4.57 
8.  กองคลัง 4.43 
9.  กองกิจการนักศึกษา 4.36 
10.  กองอาคารและสถานที่ 4.14 
11.  ส านักทะเบียนและประมวลผล 4.14 
12.  ส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน 4.12 
13.  ส านักวัฒนธรรม  4.00 

 

 
เปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 ระดบักอง 

อันดับ หน่วยงาน ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5.00) 
1.  กองแผนงาน 4.71 
2.  กองกลาง 4.71 
3.  กองการเจ้าหน้าที ่ 4.57 
4.  กองคลัง 4.43 
5.  กองกิจการนักศึกษา 4.36 
6.  กองอาคารและสถานที ่ 4.14 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 

-72- 

ส่วนที่ 3 ประเมินตนเอง 
 

หมวด 1 :  การน าองค์การ 
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 

ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 
1. การมีส่วนในการก าหนด วสิยัทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ร่วมกัน 
2. การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏบิัติ และมีการก ากบัติดตามอย่างเป็นระบบ 
3. การด าเนนิงานในทุกภารกิจ ด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดส าคัญ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4. มีโครงสร้างองค์กรที่สะท้อนความสัมพันธ์ในแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน 
5. การสื่อสาร สรา้งความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันในองค์กร 

 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 ผู้น าระดับสงู เป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านความมุ่งมัน่ด าเนนิงานทกุภารกิจ 
2 ผู้น าระดับสงูใช้รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่หลากหลายชอ่งทาง 
3 ความสัมพันธ์ฉันท์พีน่้อง ความเอื้ออาทร ระหว่างผู้น าระดับสงู กับผู้ปฏิบตัิงาน 

 

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

ต้องปรับกระบวนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และมีอ านาจครอบคลุมมากข้ึน 
 

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

20% หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95%  
หรือ 100% 

A 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  
 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 

 
ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
เพียงอยู่ในข้ันเริ่มต้นใน
เกือบทุกส่วนหรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุข้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ
นั้น 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในข้ันเริ่มต้น 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง 
กันในบางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน  

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ  

 
มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดย
ไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือ
หน่วยงาน 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 

20% หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95%  
หรือ 100% 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 
เปลี่ยนแปลงจากการต้ัง
รับปัญหามาเป็นแนวคิด
ในการปรับปรุงแบบ
พื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 
แนวทางอย่างเป็นระบบใน 
การประเมินและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช ้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม   
เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 
อันเป็นผลเนื่องมาจากการ 
วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ 
องค์กร  

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

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงานอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
ร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 

 
แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับความ
ต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 
1.2  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม      

ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม      
1. การบริหารจัดการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
2. การจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมตามกลยุทธ์ที่รับผิดชอบ 
3. ระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
4. การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น าระดับสูงในการประพฤติ ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณมหาวทิยาลัย 
5. การรับฟัง และห่วงใย ดูแลสงัคม 

 
 
 

    

 

  

    

 

  

      

 

 

 

 

   
4 
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ล าดับ
ที่ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1 มหาวิทยาลยัมีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดี เป็นแบบแผนให้หน่วยงานยึดถือปฏิบัติตาม 
2 มหาวิทยาลยัมีระบบการตรวจสอบภายใน และระบบให้ค าปรึกษาที่เข้มแข็ง 

ล าดับ
ที่ 

จุดแข็ง (Strengths) 

3 ผู้ปฏิบัตงิาน มีทัศนคติทีด่ี ต่อการประพฤติ ปฏบิัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 
4 มีความสัมพันธ์ และความร่วมมอือันดีกับสังคม และชุมชนรอบข้าง 

 

ล าดับ
ที ่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

   1 ผู้ปฏิบัตงิานรุ่นใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฏ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องต้องสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้เพิ่มเติมโดยเร่งด่วน 

 
 
 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95%  
หรือ 100% 

A 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  
 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 

 
ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในข้ันเริ่มต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด 
เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง 
กันในบางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

 
มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือ
หน่วยงาน 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 
เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 
ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 
การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 
แนวทางอย่างเป็นระบบใน 
การประเมินและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคัญ  

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช ้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 
ระดับสถาบัน  ซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการจัดการมีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนา 

 
มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่าน
นวัตกรรม  เป็น
เครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่ว
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95%  
หรือ 100% 

 อันเป็นผลเนื่องมาจากการ 
วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ 
องค์กร  

ทั้งองค์กรในการจัดการ 
มีหลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร  
อันเป็นผลเนื่องมาจาก
การวิเคราะห์และ
แบ่งปัน  
 

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

 
แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ  
 

   
แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับความ
ต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

  

      

 

 

 

   
4 
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หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์   
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการจดัท ากลยุทธ์   

1. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดท ากลยุทธ์ 
2. การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร 
3. ผลการตรวจประเมนิการประกนัคุณภาพที่ใชป้ระกอบการจัดท ากลยุทธ์ 
4. ผลการตรวจประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ใช้ประกอบการจัดท ากลยุทธ์ 
5. การตัดสินใจโดยค านงึถึงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเปน็เป้าหมายหลัก 

 

ล าดับ
ที่ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1 ผู้น าระดับสงูมีทักษะในการมองภาพโดยรวมของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และถ่ายทอดแนวคิดต่อได้ 
2 ผู้ปฏิบัตงิานตระหนักรู้ และให้ความส าคัญในการจัดท ากลยุทธ์ 
3 มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดท ากลยุทธ์ ทีส่ืบคน้และอ้างอิงไดส้ะดวก 

 

ล าดับ
ที่ 

โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 
ผู้ปฏิบัตงิานส่วนใหญ่ขาดทักษะในการใช้เทนโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล จึงเป็นข้อจ ากัดใน
การจัดท ากลยุทธ์ ต้องอบรมเพิ่มพูนทักษะการใชโ้ปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเปน็ 

 
 

ADLI 

1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 

20% หรือ 25% 
30%, 35%, 

40%  
หรือ 45% 

50%, 55%, 
60%  

หรือ 65% 

70%, 75%, 
80%  

หรือ 85% 

90%, 95%  
หรือ 100% 

A 

 
ไม่มีแนวทางอย่าง 
เป็นระบบให้เห็น  
มีสารสนเทศ 
เพียงผิวเผิน 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐาน 
ของหัวข้อ 
 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้ออย่างสมบูรณ์  

  
 

   
 

 

D 

 
ไม่มีการน า 
แนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ  
หรือมีเพียง 
เล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน  ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุ 
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อนั้น  

 
มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ 
ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้น
เริ่มต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไป 
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเป็น
อย่างดี  ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันในบางส่วนหรือ
บางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อไปปฏิบัติ 
เป็นอย่างดี  โดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่าง
มีนัยส าคัญ  
 

 
มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
อย่างสมบูรณ์  โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่าง
ที่ส าคัญระหว่างส่วนหรือ
หน่วยงาน 
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ADLI 

1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 

20% หรือ 25% 
30%, 35%, 

40%  
หรือ 45% 

50%, 55%, 
60%  

หรือ 65% 

70%, 75%, 
80%  

หรือ 85% 

90%, 95%  
หรือ 100% 

  
 

   
 

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ
ปัญหามาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงแบบพื้น ๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 
แนวทางอย่างเป็นระบบใน 
การประเมินและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมี
การเรียนรู้ในระดับสถาบัน
ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบัน 
ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมเป็น 
เครื่องมือส าคัญในการ
ด าเนินการ  มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนา 
อันเป็นผลเนื่องมาจาก 
การวิเคราะห์และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร 
  

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

  
 

   
 

 

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ  
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับส่วน
หรือหน่วยงานอื่น โดยส่วน
ใหญ่เกิดจากการร่วมกันแก้ 
ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและ 
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

 
แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด 
อื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ 
ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏบิัติ  
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
1. แผนกลยทุธ์ที่เกิดจากการมีสว่นร่วมของบุคลากรในองค์กร 
2. การสื่อสารท าความเข้าใจในรายละเอียด และความส าคัญของกลยุทธ์ 
3. การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความส าคัญของตนเอง ในการเป็นส่วนส าคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร 
4. การให้ความส าคัญกับทุกต าแหน่งงาน 
5. การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือแนวปฏบิัติใหม่ๆ 
 

      

 

 

   4 
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ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 การมีส่วนร่วมในการจัดท ากลยทุธ์ ท าให้ผู้ปฏบิัติงานมีความรู้สกึเป็นเจ้าของกลยุทธ์ที่เก่ียวข้อง 
2 ผู้น าระดับสงูมีโอกาสในการพบปะ สร้างความเข้าใจในแนวคิดการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบตัิ 
3 มีการประชุมกองประจ าทุกเดือน เป็นโอกาสในการหารือกับหัวหน้างาน เพื่อวางแผนน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 
การเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วของกลยุทธ์มักจะสร้างความสับสน กังวลใจให้กับผู้ปฏิบัตงิาน ต้องปรับภาษา หรือ
ระดับการสื่อสารให้เป็นรูปธรรม ตรงกับธรรมชาติของกลุ่มผูป้ฏบิัติงาน 

 
ADLI 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95%  
หรือ 100% 

A 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น 
 มีสารสนเทศ 
เพียงผิวเผิน 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 
 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์  

       

D 

 
ไม่มีการน า 
แนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ  
หรือมีเพียงเล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน  ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ  ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในข้ันเริ่มต้น 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติ 
อาจแตกต่างกันในบางส่วน 
หรือบางหน่วยงาน  

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ  

 
มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือ
หน่วยงาน 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่า 
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 
จากการต้ังรับปัญหามาแป็น
แนวคิดในการปรับปรุง 
แบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 
แนวทางอย่างเป็นระบบ 
ในการประเมินและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมี
การเรียนรู้ในระดับสถาบัน 
ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ
ที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช ้
ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้ใน 
ระดับสถาบัน  ซึ่งรวมถึงนวัตกรรม   
เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 
อันเป็นผลเนื่องมาจากการ 
วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ 
องค์กร  

 
มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่าน
นวัตกรรม  เป็น
เครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่ว
ทั้งองค์กรในการจัดการ 
มีหลักฐานชัดเจนของ
การพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร  
อันเป็นผลเนื่องมาจาก
การวิเคราะห์และ
แบ่งปัน  
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95%  
หรือ 100% 

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่า 
มีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน 
ในระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

 
แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์กับความ
ต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด 
อื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

3.1 ความผูกพันของผู้รับบริการ 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับความผูกพันของผู้รับบริการ 
1. ข้อมูลของผู้รับบริการ เช่นความต้องการ ความคาดหวังที่มีตอ่การบริการขององค์กร 
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกเป็นสว่นหนึ่งขององค์กร 
3  แนวคิดการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อครองใจผู้รับบริการ 
4. ทักษะการเปน็ผูบ้ริการมืออาชีพของผู้ปฏิบตัิงาน 
5. การรวบรวมสารสนเทศที่จ าเป็นในการให้บริการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ผู้ปฏิบัตงิานส่วนใหญ่มีความเอ้ืออาทรต่อผู้รับบริการ 
2 ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 สถานทีท่ างานมีเครื่องอ านวยความสะดวกส าหรับรับรองผู้รบับริการ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
 

1 
คุณลักษณะของบุคลากรบางส่วนไม่เหมาะสมกบัการท างานส่วนหน้า ซึ่งอาจสร้างความไมป่ระทับใจให้กับ
ผู้รับบริการได้ ต้องเพิ่มพูลทักษะด้านการให้บริการ หรือจัดส่วนงานให้เหมาะสมโดยยึดผู้รับบริการเป็น
ส าคัญ 

 
ADLI 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 
20% หรือ 

25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 

45% 

50%, 55%, 
60%  

หรือ 65% 

70%, 75%, 
80%  

หรือ 85% 

90%, 95%  
หรือ 100% 

A 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 
 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์  

       

D 

 
ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเพียงอยู่ในขั้น
เริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อนั้น  

 
มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ 
ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้น
เริ่มต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง
กันในบางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 
โดยไม่มีความแตกต่าง 
ของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่าง
สมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 

20% หรือ 
25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 

45% 

50%, 55%, 
60%  

หรือ 65% 

70%, 75%, 
80%  

หรือ 85% 

90%, 95%  
หรือ 100% 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิด
ในการปรับปรุง  
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่ม 
มีการเปลี่ยนแปลง 
จากการต้ังรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ 
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
และประสิทธผิลของ 
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

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

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

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความ
สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันในระดับสถาบัน  
แต่ละส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงานอื่น   
โดยส่วนใหญ่เกิด 
จากการร่วมกัน 
แก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กร  และ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

 
แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด 
อื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       

สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

3.2 เสียงของผู้รับบริการ 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับเสียงของผู้รับบริการ 
1. เครื่องมือในการส ารวจข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 
2. ช่องทางสื่อสารที่หลากหลายส าหรับให้ผู้รับบริการสะท้อนถึงคุณภาพการให้บริการ 
3. ระบบการตอบรับข้อเสนอแนะ ที่สรา้งความัน่ใจให้ผู้รับบริการ ว่ามีผู้รับฟังปัญหาหรือข้อเสนอแนะ 
4. ระบบการแก้ไขปัญหา หรือสนองตอบข้อเสนอแนะโดยพัฒนาการให้บริการในทันททีี่ได้รับขอ้มูล 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 มีช่องทางหลากหลาย และไดป้ระชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบถึงช่องทางแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าว 
2 ผู้ปฏิบัตงิานมีความกระตือรือร้น ที่จะพฒันาการท างานทนัทีเมื่อได้รับข้อเสนอแนะที่เปน็ประโยชน์ 
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Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2555 : KKU 

 

 

-82- 

 

ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

    1 
ผู้รับบริการหลายส่วนยังไม่เข้าใจถึงมาตรฐานการให้บริการและกระบวนงาน จงึท าให้ความหวังไม่ตรงกับ
การให้บริการจริง ต้องแก้ไขโดยจัดท าคู่มือการรับบริการในแตล่ะกระบวนงานให้ชัดเจน เป็นรปูธรรมที่สุด 

 
 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40%  

หรือ 45% 
50%, 55%, 60%  

หรือ 65% 
70%, 75%, 80%  

หรือ 85% 
90%, 95%  
หรือ 100% 

A 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง 
เป็นระบบและมีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม 
ของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด 
โดยรวมของหัวข้ออย่าง 
สมบูรณ์  
 

       

D 

 
ไม่มีการน าแนวทาง 
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน  ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ  ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วยงาน 
เพิ่งอยู่ในข้ันเริ่มต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ 
แตกต่างกันในบางส่วน 
หรือบางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

 
มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
อย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่าง
ส่วนหรือหน่วยงาน 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่า 
มีแนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 
เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 
ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 
การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 
แนวทางอย่างเป็นระบบใน 
การประเมินและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

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

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

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอื่น  โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน  
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

 
แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์ หมวดอื่น ๆ 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20%  

หรือ 25% 
30%, 35%, 40%  

หรือ 45% 
50%, 55%, 60%  

หรือ 65% 
70%, 75%, 80%  

หรือ 85% 
90%, 95%  
หรือ 100% 

  

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 50 % …………….% ............ % 
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
1. ผลการด าเนินงานตามพนัธกจิ และตัวชีว้ัดหลักของกองกลาง พ.ศ. 2553 (รายงานหมวด 7) 
2. ข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณ 
3. ข้อมูลการบริหารจัดการอัตราก าลัง 
4. ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
5. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

 

ล าดับ
ที่ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศประกอบการวัดและวิเคราะห์ไว้อย่างเป็นระบบใช้งานได้สะดวก 
2. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในที่มีประสทิธิภาพสามารถน าผลมาเป็นข้อมูลด าเนินการได้ 
3. มีการประชุมกองเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งสามารถใช้เปน็เวทีในการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์และปรบัปรุงผล

การด าเนินงานได ้
  

ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1. ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่มผีลกระทบต่อการด าเนนิงานตามแผน เช่น งานเร่งด่วน กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 

การเผชิญเหตุ ที่ไม่ได้คาดการณล์่วงหน้า เม่ือวัด วิเคราะห์ตามเกณฑ์แล้วท าให้งานไมบ่รรลุเป้าหมายตาม
แผน  ต้องแก้ไขโดย จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบกับแผนงานหลัก 

 
 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95%  
หรือ 100% 

A 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 
 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 

 
ไม่มีการน าแนวทาง 
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน  ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ  ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในข้ันเริ่มต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ 
แตกต่างกันในบางส่วน 
หรือบางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ  
 

 
มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
อย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่าง
ส่วนหรือหน่วยงาน 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95%  
หรือ 100% 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 
เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 
ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 
การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 
แนวทางอย่างเป็นระบบ 
ในการประเมินและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช ้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 
ระดับสถาบัน  ซึ่งรวมถึง
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาอันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห์  และ
การเรียนรู้ระดับองค์กร  

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

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

 
แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 
4.2  การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ 

ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการจดัการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการจัดการความรู ้
1. ประสทิธิภาพของหน่วยงานบริการกลาง เชน่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน 
2. ความสามารถ และทักษะของผู้ปฏิบตัิงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใชท้รัพยากรร่วมกัน 

 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประสิทธิภาพสูงทั้งตัวบุคคล ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
2 โครงข่ายระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัมีความทนัสมัย 
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ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
3 บุคลากรกองกลางมีความสามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการท างานได้เอง 
4 มีการท างานในลักษณะเครือข่ายที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรด้านสารสนเทศร่วมกัน 

 

ล าดับ
ที่ 

โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

 ระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีรูปแบบ (Format) ที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ 
เป็นข้อจ ากัดในการบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน ต้องแก้ไขโดยมหาวิทยาลยัพัฒนาหรือจัดหาซอฟท์แวร์
กลางที่เปน็ Format เดียวกันทัง้มหาวิทยาลัยในแต่ละกระบวนงานและให้คณะ/หน่วยงานใช้ร่วมกัน 

 

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

20% หรือ 
25% 

30%, 35%, 
40%  

หรือ 45% 

50%, 55%, 60%  
หรือ 65% 

70%, 75%, 
80%  

หรือ 85% 

90%, 95%  
หรือ 100% 

A 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบ
ที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 
 

 
แสดงให้เห็นว่ามี 
แนวทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด 
โดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 

 
ไม่มีการน า 
แนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
เพียงอยู่ในข้ันเริ่มต้น 
ในเกือบทุกส่วนหรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุ 
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อนั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ 
ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้น
เริ่มต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้
การปฏิบัติอาจแตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดย
ไม่มีความแตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญ  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มการ 
เปลี่ยนแปลงจากการ
ต้ังรับปัญหามาเป็น
แนวคิดในการปรับปรุง
แบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 
แนวทางอย่างเป็นระบบ 
ในการประเมินและ 
ปรับปรุงกระบวนการที ่
ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย 
ใช้ข้อมูลจริง และมีการ 
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง 
รวมถึงนวัตกรรมเป็นเครื่อง 
มือส าคัญในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการ 
พัฒนาอันเป็นผลเนื่อง 
มาจากการวิเคราะห์และ 
การเรียนรู้ระดับองค์กร  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่านนวัตกรรม  
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้ง
องค์กรในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา
และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน
เป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน  
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 

20% หรือ 
25% 

30%, 35%, 
40%  

หรือ 45% 

50%, 55%, 60%  
หรือ 65% 

70%, 75%, 
80%  

หรือ 85% 

90%, 95%  
หรือ 100% 

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่า 
มีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ  
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน
กับส่วนหรือหน่วยงาน
อืน่ โดยส่วนใหญ่เกิด
จากการร่วมกันแก้ 
ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความต้องการ
พื้นฐานของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

 
แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น 
ๆ 
 
 

       
 

สรุปช่วง 
คะแนน       

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

4 
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หมวด 5 : การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน(Workforce Focus) 
 

5.1 การผูกใจผูป้ฏิบัติงาน (Workforce Engagement) 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการผูกใจผู้ปฏิบัติงาน 
1. การมอบหมายงานที่ตรงกบัความรู้ ความสามารถ 
2. การส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรูเ้พื่อพัฒนางาน 
3. การได้รับรางวัล ยกย่องชมเชย เมื่อปฏิบัติชอบ 
4. การมองเห็นความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 
ล าดับ

ที่ 
จุดแข็ง (Strengths) 

1 ผู้น าระดับสงูมีความใกลช้ิด เป็นกันเองกับผู้ปฏิบัตงิานในทุกส่วนงาน 
2 บุคลากรกองกลางมีความผูกพันระหว่างกันเหมือนพี่น้อง มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
3 มีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และผลการประเมินน าไปสูส่ิทธิประโยชน์ 
4 มหาวิทยาลยัจัดหลักสูตรการพฒันาผู้บริหารและผู้ปฏบิัติงานทกุระดับ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ประเภทของบุคลากรที่หลากหลายอยู่รวมกัน และได้รับสิทธปิระโยชน์ที่แตกต่างกนั ท าให้เกิดบรรยากาศ
ไม่พึงประสงค์ในองค์กร ต้องแก้โดยพยายามพฒันาให้บุคลากรมีความก้าวหน้าขึน้สู่ต าแหน่งทีม่ีสิทธิ
ประโยชน์ที่เทา่เทียมกัน หรือหาระบบค่าตอบแทนอื่นๆ ชดเชย หรือพยายามสร้างความเข้าใจ 

 

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

20% หรือ 25% 
30%, 35%, 40%  

หรือ 45% 
50%, 55%, 60%  

หรือ 65% 
70%, 75%, 80%  

หรือ 85% 
90%, 95%  
หรือ 100% 

A 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น  
มีสารสนเทศ 
เพียงผิวเผิน 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 
 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี 
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์  
 

       

D 

 
ไม่มีการน าแนวทาง 
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ
นั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ  ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในข้ันเริ่มต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ 
แตกต่างกันในบางส่วน 
หรือบางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่
มีความแตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

 
มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
อย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วนหรือ
หน่วยงาน 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 

20% หรือ 25% 
30%, 35%, 40%  

หรือ 45% 
50%, 55%, 60%  

หรือ 65% 
70%, 75%, 80%  

หรือ 85% 
90%, 95%  
หรือ 100% 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 
การเปลี่ยนแปลงจากการ
ต้ังรับปัญหามาเป็นแนวคิด
ในการปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 
แนวทางอย่างเป็นระบบใน 
การประเมินและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง  และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเป็นผลเนื่องมาจาก
การวิเคราะห์ และการเรียนรู้
ระดับองค์กร  

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

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วน
หรือหน่วยงานอื่น โดยส่วน
ใหญ่เกิดจากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 

 
แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน  
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

 
แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการ
ของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 

5.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environment) 
ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.  ระบบการรักษาความปลอดภยัในส านักงาน 
2.  สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
3.  กิจกรรมส่งเสรมิสุขอนามยั 

 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 
2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงานท่ีทันสมัย 
3 มีระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมทัง้ตัวอาคาร และทั้งพื้นที่มหาวิทยาลัย  
4 มหาวิทยาลยัมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น 
5 มีกิจกรรมแอโรบิค และโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 
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ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
    1. การจัดแบ่งพื้นที่หน่วยงานในอาคารสริิคุณากรไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และไม่เอื้อต่อการให้บริการ ตอ้งแก้ไขโดย ท าข้อเสนอกรณีปญัหา

เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารในการปรับปรุงพ้ืนท่ีปฏิบตัิงาน 
 
 
 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60%  

หรือ 65% 
70%, 75%, 80%  

หรือ 85% 
90%, 95%  
หรือ 100% 

A 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น 
มีสารสนเทศ 
เพียงผิวเผิน 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง 
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ  
 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 

 
ไม่มีการน าแนวทาง 
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติเพียงอยู่ในข้ัน
เริ่มต้นในเกือบทุกส่วนหรือ
หน่วยงาน  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อนั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ  ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในข้ันเริ่มต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ 
แตกต่างกันในบางส่วน 
หรือบางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่า 
มีแนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 
เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 
ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 
การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 
แนวทางอย่างเป็นระบบใน 
การประเมินและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช ้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม   
เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 
อันเป็นผลเนื่องมาจากการ 
วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ 
องค์กร  

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

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  
 
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและ 
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

 
แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20%  

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60%  

หรือ 65% 
70%, 75%, 80%  

หรือ 85% 
90%, 95%  
หรือ 100% 

สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 
หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ(Process Management) 

 

6.1  การออกแบบระบบงาน   
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการออกแบบระบบงาน   
1.  ผลการประเมินจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
3.  ผลการประเมินความพึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากร 
4.   กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัที่เก่ียวข้อง 

 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 บุคลากรมีทัศนคตทิี่ดีต่อการร่วมคิด ร่วมออกแบบ ระบบการท างาน 
2. มีข้อมูลสารสนเทศที่เปน็ประโยชน์ และเชื่อถือได้ ส าหรับประกอบการออกแบบระบบงาน 
3. มหาวิทยาลยัมีผู้เชี่ยงชาญในการออกแบบระบบงาน ทีส่ามารถให้ค าปรึกษาได้ 

    4.  หน่วยงานระดับกองมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนกระบวนงานสนับสนุนระหวา่งกัน 
 

ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
 สมรรถนะของบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับบางกระบวนงาน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดส าคัญในการขับเคลือ่นงาน

ตามที่ได้ออกแบบระบบไว้ ต้องแก้ไขโดยพัฒนาทักษะบุคลากร หรือทบทวนรูปแบบกระบวนงานใหม่ 
 
 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40%  

หรือ 45% 
50%, 55%, 60%  

หรือ 65% 
70%, 75%, 80%  

หรือ 85% 
90%, 95%  
หรือ 100% 

A 

 
ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  
 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์  

       

  
  

 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40%  

หรือ 45% 
50%, 55%, 60%  

หรือ 65% 
70%, 75%, 80%  

หรือ 85% 
90%, 95%  
หรือ 100% 

D 

 
ไม่มีการน าแนวทาง 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น 
  

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในข้ันเริ่มต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่างกัน
ในบางส่วนหรือบางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
นัยส าคัญ  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่าง
สมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่า 
มีแนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 
เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 
ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 
การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 
แนวทางอย่างเป็นระบบใน 
การประเมินและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช ้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม   
เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ  
มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 
อันเป็นผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์  
และการเรียนรู้ระดับองค์กร  

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

       

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 

 
แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ  

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

 
แนวทางมีบูรณาการกับความ
ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ  

 
แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 
6.2 กระบวนการท างาน 

ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างาน 
1. การจัดท าเอกสารมอบหมายงานร่วมกันระหวา่งผูบ้ริหารกับผู้ปฏิบัตงิาน 
2. การมอบหมายงานเปน็รายบคุคลโดยก าหนดมาตรฐานงานทีช่ัดเจน วัดผลได้อยา่งเปน็รูปธรรม 
3. ฟังเสียงผู้รับบริการ ประกอบการออกแบบกระบวนการท างาน 
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ล าดับ
ที่ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีข้อมูลสารสนเทศที่ทนัสมัย เชือ่ถือได้ส าหรับประกอบการตัดสนิใจ 
2 มีการส ารวจ และรบัฟังข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการออกแบบกระบวนงาน 
3 เป็นการท างานแบบมสี่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงมีความรูส้กึเป็นเจ้าของกระบวนงานร่วมกัน 

 

ล าดับ
ที่ 

โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

 
1 

ยังขาดการร่วมออกแบบกระบวนงานระหว่างกอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการกระบวนงาน
ร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถลดทอนบางกระบวนงานที่ซ้อนทบักันได้  
ต้องผลักดันในระดับส านักงานอธิการบดี เพื่อให้เกิดภาพความร่วมมือนี้ขึ้น 

 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40%  

หรือ 45% 
50%, 55%, 60%  

หรือ 65% 
70%, 75%, 

80% หรือ 85% 
90%, 95% 
หรือ 100% 

A  
ไม่มีแนวทางอย่าง 
เป็นระบบให้เห็น  
มีสารสนเทศ 
เพียงผิวเผิน 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง 
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  
 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อ  
 

 
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์  

       

D 

 
ไม่มีการน าแนวทาง 
ไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

 
การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบางหน่วย 
งานเพิ่งอยู่ในข้ันเริ่มต้น 
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ 
แตกต่างกันในบางส่วนลหรือ
บางหน่วยงาน  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่
มีความแตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

 
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่าง
สมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 

  
    

 

L 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการปรับปรุง 
มีการปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 
เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 
ปัญหา  มาเป็นแนวคิดใน 
การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

 
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนงทาง 
อย่างเป็นระบบในการ
ประเมินและปรับปรุง 
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

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

 
มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้
ในระดับสถาบันผ่าน
นวัตกรรม  เป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรใน
การจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรม
ทั่วทั้งองค์กร อันเป็นผล
เนื่องมาจากการวิเคราะห์และ
แบ่งปัน  
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ADLI 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20%  

หรือ 25% 
30%, 35%, 40%  

หรือ 45% 
50%, 55%, 60%  

หรือ 65% 
70%, 75%, 

80% หรือ 85% 
90%, 95% 
หรือ 100% 

I 

 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  
 

 
มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ
หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

 
แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 

 
แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ  
 

 
แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

   4  
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หมวด 7 : ผลลัพธ์ 
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู/้สร้างคุณค่าของผู้รับบริการ 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ดา้นการเรียนรู้ 
ความเห็นจากผู้รับบริการ ที่มีตอ่การให้บริการ 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้บริการ 
2 มีฐานข้อมูลที่ตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการสื่อสาร และการให้บริการ ต้องแก้ไขโดยหาโอกาสพฒันาทักษะให้
บุคลากร 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 

Le ไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่
ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้ 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริ่มมีระดับผล
การด าเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุ

ไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่

มีความส าคัญต่อสถาบัน ตามที่

ระบุไว้ในข้อก าหนด 

ของหัวข้อ 

Le มีการรายงานผลการ

ด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มี

ความส าคัญต่อข้อก าหนดของ

หัวข้อเป็น 

ส่วนใหญ่ 

มีการรายงานผลการ

ด าเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มี

ความส าคัญต่อข้อก าหนดของ

หัวข้อเป็น 

ส่วนใหญ่ 

       

T 
 

ไม่มีการรายงานข้อมูล
ที่แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ

ข้อมูลบางเรื่อง  บางเรื่อง

แสดงแนวโน้มในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูล
ส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มี
ความส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง

ต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุ

พันธกิจของสถาบันไว้ได้เป็นส่วน

ใหญ่ 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้
ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่อง
ส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

  
    

 

C ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการในปัจจุบัน

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

ระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและ 

ระดับผลการด าเนินการใน

ปัจจุบันเป็นจ านวนมากหรือ

ส่วนมากกับตัวเปรียบเทียบ 

และ/หรือระดับเทียบเคียง

รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้น า

ในเรื่องต่าง ๆ และมีผลการ

ด าเนินการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเป็นผู้น าในวง

การศึกษาและเป็นระดับ

เทียบเคียงให้สถาบันอื่นใน

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

I ไม่มีการรายงานผลลัพธ์

ในเรื่องที่มีความส าคัญ

ต่อการบรรลุพันธกิจ

ของสถาบัน 

 

มีการรายงานผลลัพธ์เพียง
บางเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

 

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ

ด าเนินการของสถาบันใน

ข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วน

ใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ตลาด และ

กระบวนการ 

มีการรายงานผลการด าเนินการ

ของสถาบันในข้อก าหนดที่

ส าคัญเป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับ

ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตลาดกระบวนการ และ

แผนปฏิบัติการรวมทั้งการ

คาดการณ์ผลการด าเนินงานใน

อนาคตในบางเรื่องด้วย 

มีการรายงานผลการ

ด าเนินการของสถาบันใน

ข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด  ที่

เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้

ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ 

และแผนปฏิบัติการรวมทั้ง

ภาพรวมการคาดการณ์ผล

การด าเนินงานในอนาคต 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 

 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ 

ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ดา้นการมุ่งเน้นลูกค้า 
1.  กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ 
2.  การติดตาม ทบทวน และปรับปรุงการให้บริการ 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 ผู้ปฏิบัตงิานมีทัศนคติทีด่ีต่อการให้บริการโดยมุ่งเน้นผู้รบับริการเป็นส าคัญ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ในบางกระบวนงาน ยังมีข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการไม่เพียงพอ ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการพัฒนา
กระบวนการให้บริการ  ต้องพฒันาโดยเร่งจัดท าข้อมูลที่จ าเปน็ของผู้รับบริการ เชน่ ความคาดหวัง ความ
ต้องการที่เป็นลักษณะพิเศษของผู้รับบริการ 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 

 
Le 

 

ไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่

 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริ่มมีระดับผล
การด าเนินการที่ดีในบาง

 

มีการรายงานถึงระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่
ส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่

มีความส าคัญต่อสถาบัน ตามที่

Le มีการรายงานผลการ

ด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มี

ความส าคัญต่อข้อก าหนดของ

มีการรายงานผลการ

ด าเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 
ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้ เรื่อง 

ระบุไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ หัวข้อเป็นส่วนใหญ่ ของหัวข้อเป็น 

ส่วนใหญ่ 

       

T 
 

 

ไม่มีการรายงานข้อมูล
ที่แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ

ข้อมูลบางเรื่อง  บางเรื่อง

แสดงแนวโน้มในทางลบ 

 

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูล
ส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี  

 

แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มี
ความส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง

ต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุ

พันธกิจของสถาบันไว้ได้เป็นส่วน

ใหญ่ 

 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดี
ไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่อง
ส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

  
    

 

C 
 

ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

 

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

 

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการในปัจจุบัน

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

ระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและ 

ระดับผลการด าเนินการใน

ปัจจุบันเป็นจ านวนมากหรือ

ส่วนมากกับตัวเปรียบเทียบ 

และ/หรือระดับเทียบเคียง

รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้น าใน

เรื่องต่าง ๆ และมี ผลการ

ด าเนินการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเป็นผู้น าในวง

การศึกษาและเป็นระดับ

เทียบเคียงให้สถาบันอื่นใน

หลายเรื่อง 

       

I ไม่มีการรายงานผลลัพธ์

ในเรื่องที่มีความส าคัญ

ต่อการบรรลุพันธกิจ

ของสถาบัน 

 

มีการรายงานผลลัพธ์เพียง
บางเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

 

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ

ด าเนินการของสถาบันใน

ข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วน

ใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ตลาด และ

กระบวนการ 

มีการรายงานผลการด าเนินการ

ของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญ

เป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน 

การและแผนปฏิบัติการรวมทั้ง

การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน

ในอนาคตในบางเรื่องด้วย 

มีการรายงานผลการ

ด าเนินการของสถาบันใน

ข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด  

ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี ส่วน

ได้ส่วนเสีย ตลาด 

กระบวนการ และแผน 

ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวม

การคาดการณ์ผลการ

ด าเนินงานในอนาคต 

 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % 50 % …………… % ............ % 
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7.3  ผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
1. แผนขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
2. การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน 
3. การด าเนนิงานภายใต้กฏ ระเบียบโดยเคร่งครัด 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ ตามตัวชีว้ัดทีช่ัดเจน 
2 มีระบบการเฝา้ระวัง ตรวจสอบ ติดตามการใช้จา่บงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 

Le 
 

ไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่
ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้ 

 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริ่มมีระดับผล
การด าเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุ

ไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่

มีความส าคัญต่อสถาบัน ตามที่

ระบุไว้ในข้อก าหนด 

ของหัวข้อ 

Le มีการรายงานผลการด าเนินการที่

ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อ

ข้อก าหนดของหัวข้อเป็น 

ส่วนใหญ่ 

มีการรายงานผลการด าเนินการ

ที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญ

ต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็น 

ส่วนใหญ่ 

       

T 
 

 

 

ไม่มีการรายงานข้อมูล
ที่แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

 
มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  บางเรื่อง
แสดงแนวโน้มในทางลบ 

 
 

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูล
ส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี  

 
 

แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มี
ความส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

 
สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุพันธ
กิจของสถาบันไว้ได้เป็น 
     ส่วนใหญ่ 

 
 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

  
    

 

C 
 

ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

 

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

 

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

 

ผลการด าเนินการในปัจจุบัน
ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ
ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง 

 

มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและ 
ระดับผลการด าเนินการในปัจจุบัน 
เป็นจ านวนมากหรือส่วนมากกับ 
ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ 
เทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึงความ 
เป็นผู้น าในเรื่องต่าง ๆ และมี 
 ผลการด าเนินการที่ดีมาก 

 

แสดงถึงความเป็นผู้น าในวง
การศึกษาและเป็นระดับ
เทียบเคียงให้สถาบันอื่นใน
หลายเรื่อง 

       

I  

ไม่มีการรายงานผลลัพธ์
ในเรื่องที่มีความส าคัญ
ต่อการบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

 

มีการรายงานผลลัพธ์เพียง
บางเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

 

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลาด และ
กระบวนการ 

 

มีการรายงานผลการด าเนินการ
ของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน 
การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ
คาดการณ์ผลการด าเนินงานใน
อนาคตในบางเรื่องด้วย 

 

มีการรายงานผลการด าเนินการ
ของสถาบันในข้อก าหนดที่
ส าคัญทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาด กระบวนการ และแผน 
ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการด าเนินงานใน
อนาคต 
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 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ดา้นการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
1. การมอบหมายงานที่ตรงกบัความสนใจ และความสามารถ 
2. การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏบิัตงิาน 
3. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
4. การประเมินความผาสุกของบุคลากร 

 
ล าดับ

ที่ 
จุดแข็ง (Strengths) 

1 บุคลากรมีทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
2 บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3 บุคลากรมีความรัก และรู้สึกเปน็เจ้าขององค์กร 
4 บุคลากรมีความเชื่อมั่น กล้าแสดงความคิดเห็น 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 บุคลากรสายลูกจ้างชั่วคราว มีระดับขวัญก าลังใจต่ า ต้องแก้ไขโดยส่งเสริมให้พัฒนาสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น 
หรือชดเชยด้วยสวัสดิการดา้นอืน่ 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 

Le 
 

ไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่
ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้ 

 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริ่มมีระดับผล
การด าเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง 

 

มีการรายงานถึงระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่
ส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

 

มีการรายงานถึงระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีในเกือบทุก
เรื่องที่มีความส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนด 
ของหัวข้อ 

 

Le มีการรายงานผลการ
ด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่
มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่
มีความส าคัญต่อข้อก าหนด
ของหัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

       

      

 

 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

T 
 

 
ไม่มีการรายงานข้อมูล
ที่แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

 
มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  บางเรื่อง
แสดงแนวโน้มในทางลบ 

 
มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูล
ส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี  

 
แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มี
ความส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

 
สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบันไว้ได้เป็น 
     ส่วนใหญ่ 

 
สามารถรักษาแนวโน้มที่ดี
ไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่อง
ส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

  
    

 

C  
ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

 
แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

 
เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

 
ผลการด าเนินการในปัจจุบัน
ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ
ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง 

 
มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและ 
ระดับผลการด าเนินการใน
ปัจจุบันเป็นจ านวนมากหรือ
ส่วนมากกับตัวเปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับเทียบเคียง
รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้น า
ในเรื่องต่าง ๆ และมีผลการ
ด าเนินการที่ดีมาก 

 
แสดงถึงความเป็นผู้น าในวง
การศึกษาและเป็นระดับ
เทียบเคียงให้สถาบันอื่นใน
หลายเรื่อง 

       

 
I 

 
ไม่มีการรายงานผลลัพธ์
ในเรื่องที่มีความส าคัญ
ต่อการบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

 
มีการรายงานผลลัพธ์เพียง
บางเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

 
มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

 
มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลาด และ
กระบวนการ 

 
มีการรายงานผลการด าเนินการ
ของสถาบันในข้อก าหนดที่
ส าคัญเป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาดกระบวนการและ
แผนปฏิบัติการรวมทั้งการ
คาดการณ์ผลการด าเนินงานใน
อนาคตในบางเรื่องด้วย 

 
มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด  
ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี ส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และแผน 
ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวม
การคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

 
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสทิธิผลของกระบวนการ 

ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ดา้นประสิทธิผลของกระบวนการ 
1. ออกแบบกระบวนงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพนัธกิจ 
2. ระบบการปรับปรุงการปฏบิตัิงานที่มีประสิทธิภาพ 
3. ระบบธรรมาภิบาลในกระบวนการท างาน 

 
 
 

    

 

  

    

 

  

      

 

 

 

 

   4 
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ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 กองกลางมีแผนกลยทุธ์ที่สนองตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีเกณฑ์การวัด และประเมินผล

ที่ชัดเจน 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 
5% 

10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 

Le 
 

ไม่มีการรายงาน
ผลการด าเนินการ
ของสถาบัน และ/ 
หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่
ดีในเรื่องที่
รายงานไว้ 

 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริ่มมีระดับผล
การด าเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง 

 

มีการรายงานถึงระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่
ส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

 
มีการรายงานถึงระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่
มีความส าคัญต่อสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในข้อก าหนด 
ของหัวข้อ 

 
Le มีการรายงานผลการด าเนินการ
ที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญ
ต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

 
มีการรายงานผลการด าเนินการ
ที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญ
ต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

       

T 
 

 

ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทาง
ลบ 

 

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  บางเรื่อง
แสดงแนวโน้มในทางลบ 

 

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูล
ส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี  

 

แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มี
ความส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุพันธ
กิจของสถาบันไว้ได้เป็น 
ส่วนใหญ่ 

 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

  
    

 

C  
ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

 
แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

 
เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

 
ผลการด าเนินการในปัจจุบัน
ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ
ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง 

 
มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและ 
ระดับผลการด าเนินการในปัจจุบัน 
เป็นจ านวนมากหรือส่วนมากกับ 
ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ 
เทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึงความ 
เป็นผู้น าในเรื่องต่าง ๆ และมี 
 ผลการด าเนินการที่ดีมาก 

 
แสดงถึงความเป็นผู้น าในวง
การศึกษาและเป็นระดับ
เทียบเคียงให้สถาบันอื่นใน
หลายเรื่อง 

       

I  
ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

 
มีการรายงานผลลัพธ์เพียง
บางเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

 
มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

 
มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลาด และ
กระบวนการ 

 
มีการรายงานผลการด าเนินการ
ของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน 
การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ
คาดการณ์ผลการด าเนินงานใน
อนาคตในบางเรื่องด้วย 

 
มีการรายงานผลการด าเนินการ
ของสถาบันในข้อก าหนดที่
ส าคัญทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาด กระบวนการ และแผน 
ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการด าเนินงานใน
อนาคต 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

สรุปคะแนน ............% ............ % ............ % 50 % ………….. % ............ % 
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7.6 ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น า 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ดา้นภาวะผู้น า 
1. การมองภาพองค์รวมของมหาวิทยาลัย ของผู้น า 
2. การเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองคน ครองคน และครองงาน 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ผู้น ามีความมุ่งมัน่ในการปฏบิัติงาน แสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ 
2 ผู้น ามีเครือข่ายความร่วมมือหลากหลายระดบัที่เอ้ือต่อการพัฒนองค์กร 

 
 

ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ผู้น ายงัต้องการการเพิ่มพูนทักษะในการบริหารจัดการดา้นการเงิน การคลัง และการวางแผน

งบประมาณ 
 

 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 

20% หรือ 
25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 

 
Le 

 
ไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่
ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้ 

 
มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของ
สถาบันเพียงบางเรื่อง 
และเริ่มมีระดับผล
การด าเนินการที่ดีใน
บางเรื่อง 

 
มีการรายงานถึงระดับผล
การด าเนินการที่ดีในบาง
เรื่องที่ส าคัญต่อสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนด
ของหัวข้อ 

 
มีการรายงานถึงระดับผลการ
ด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนด 
ของหัวข้อ 

 
Le มีการรายงานผลการ
ด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่
มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

 
มีการรายงานผลการด าเนินการ
ที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญ
ต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

       

 
T 

 

 
ไม่มีการรายงานข้อมูลที่
แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

 
มีการรายงานแนวโน้ม
ของข้อมูลบางเรื่อง  
บางเรื่องแสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

 
มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูล
ส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี  

 
แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจน
ในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

 
สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบันไว้ได้เป็น 
ส่วนใหญ่ 

 
สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้
ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่อง
ส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธ
กิจของสถาบัน 

       

 
C 

 

ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

 

แทบไม่มี หรือไม่มี
การรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

 

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

 

ผลการด าเนินการในปัจจุบันใน
บางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือระดับ
เทียบเคียง 

 

มีการเปรียบเทียบแนวโน้ม 
และระดับผลการด าเนินการ
ในปัจจุบันเป็นจ านวนมาก
หรือส่วนมากกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือระดับ 
 เทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึง
ความเป็นผู้น าในเรื่องต่าง ๆ 
และมี ผลการด าเนินการที่ดี
มาก 

 

แสดงถึงความเป็นผู้น าในวง
การศึกษาและเป็นระดับ
เทียบเคียงให้สถาบันอื่นใน
หลายเรื่อง 
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 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 

20% หรือ 
25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 
100% 

       

I ไม่มีการรายงานผลลัพธ์
ในเรื่องที่มีความส าคัญ
ต่อการบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์
เพียงบางเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความส าคัญ
ต่อการบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลการด าเนินการ
ของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และ
กระบวนการ 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน 
การและแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคตในบาง
เรื่องด้วย 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด  ที่
เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด กระบวนการ 
และแผน 
ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวม
การคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

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

 
ผลรวมคะแนน 

หัวข้อ คะแนนประเมินตนเอง(%) 
หมวด 1  

1.1 50 
1.2 50 

หมวด 2  
2.1 50 
2.2 55 

หมวด 3  
3.1 45 
3.2 50 

หมวด 4  
4.1 45 
4.2 50 

หมวด 5  
5.1 50 
5.2 50 

หมวด 6  
6.1 50 
6.2 50 

หมวด 7  
7.1 50 
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หัวข้อ คะแนนประเมินตนเอง(%) 
7.2 50 

7.3 50 
7.4 55 
7.5 50 
7.6 50 

คะแนนรวม 900 
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