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ส่วนที่ 1 
โครงร่างองค์การของกองกลาง 
Organizational Profile (OP) 

 
 

1. ลักษณะองค์การของกองกลาง 
 เมื่อปี พ.ศ. 2509 ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้
จัดตั้งส านักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพร้อมกันนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยการแบ่งส่วนหน่วยงานย่อย แบ่งเป็นแผนก
ต่าง ๆ 5 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกการเจ้าหน้าที่ แผนกคลัง แผนกบริการการศึกษา แผนกอาคารและสถานที่ใน
เบื้องต้นไม่มีส านักงานเป็นการถาวร จึงใช้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นส านักงานชั่วคราว จนถึงปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2511 ได้ย้ายที่ท าการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาที่ส านักงานอธิการบดีจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2517 ส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ครอบคลุมถึง ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านการวางแผนพัฒนา 
ด้านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบ่งส่ วนราชการของส านักงานอธิการบดี
ออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการการศึกษา กองห้องสมุด และศูนย์เลี้ยงสัตว์ 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด้าน รวมถึงการปรับ
โครงสร้างองค์การ เพื่อให้สอดคล้องต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการในภารกิจต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และกองกลางก็เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร และประสานงาน อ านวยความ
สะดวก และสนับสนุนคณะศูนย์ สถาบัน ส านัก และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกองกลางมี
หน่วยงานในสังกัด จ านวน 5 งาน ประกอบด้วย 

1. งานสารบรรณ 
2. งานบริการยานพาหนะ 
3. งานประสานงานมหาวิทยาลยั 
4. งานเลขานุการผู้บริหาร 
5. งานบริหารงานทั่วไป 
 

ก. สภาพแวดล้อมของกองกลาง 
ก (1) ผลผลิต บริการ และวิธีให้บริการ  
พันธกิจ ผลผลิต/บริการ ผู้รับบริการ รูปแบบและวิธีการใหบ้ริการ 

1. บริหารจัดการระบบ
รับส่งเอกสาร บริหาร
จัดการหนังสือ และผลิต
เอกสาร 

1.1 บริการระบบรับส่งหนังสือกลาง 
 
 

1. หน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลยั 

ให้บริการระบบรับ สง่เอกสาร  

1.2 บริการระบบบริหารจัดการ
เอกสารกลาง 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
2. คณบดี ผู้อ านวยการ
ศูนย์ สถาบัน ส านัก 
3. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสารบรรณของคณะ/
หน่วยงาน 

บริหารจัดการ หนังสือราชการ 

1.3 บริการศูนย์ผลิตเอกสาร 1. หน่วยงานในสังกัด 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2. หน่วยงานสงักัด
ส านักงานอธิการบดี 27 
หน่วยงาน 

ผลิตเอกสารราชการ โดยท า
ส าเนาเอกสาร ส-ีขาวด า และ
เข้าเล่ม 
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พันธกิจ ผลผลิต/บริการ ผู้รับบริการ รูปแบบและวิธีการใหบ้ริการ 
2.สนับสนุน และอ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยั 

- อ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ไปราชการ  
- อ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
2. บุคลากรมหาวิทยาลัย 
3. นักเรียน 
4. นักศึกษา 
5. บุคคลภายนอก 

ให้บริการยานพาหนะ และ
บริหารจัดการรถขนส่งมวลชน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3. ประสานงาน อ านวย
ความสะดวก และ
สนับสนนุการด าเนนิงาน
ของมหาวิทยาลัย ณ 
กรุงเทพมหานคร 

- ประสานงานทางธุรกรรม ระหว่าง
มหาวิทยาลยักับหน่วยงานภายนอก 
- เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการร่วม
กิจกรรม ณ กรุงเทพมหานคร 
- บริการประสานงานการจัดท า
หนังสือเดินทาง 
- สนับสนนุและอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยั 

1. กรรมการสภา 
มหาวิทยาลยั 
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
3. คณบดี ผู้อ านวยการ 
ศูนย์ สถาบัน ส านัก 
4. บุคลากร/นักศึกษา 
 

- ให้บริการผู้บริหาร คณะ/
หน่วยงาน และบุคลากร ใน
การเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย
ด า เนิน ธุ รกรรมต่ า ง  ๆ  ณ 
กรุงเทพมหานคร 
- ใ ห้ บ ริ ก า รอ าน วยคว าม
สะดวกในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

4. บริหารจัดการให้บริการ
ยานพาหนะกลาง และ
บริหารจัดการรถขนส่ง
มวลชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 

- บริหารจัดการให้บริการ
ยานพาหนะกลาง 
- บริหารจัดการรถขนส่งมวลชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

1. กรรมการสภา 
มหาวิทยาลยั 
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
3. คณบดี ผู้อ านวยการ 
ศูนย์ สถาบัน ส านัก 
4. หน่วยงานสงักัด 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
5. บุคลากร/นักศึกษา 

ให้บริการยานพาหนะ และ
บริหารจัดการรถขนส่งมวลชน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

5. บริหารจัดการพื้นที่ และ
ส่วนอาคารของส านักงาน
อธิการบดี 
 

- บริการผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน
การจัดซื้อจัดจ้างดา้นพสัดุ ครุภัณฑ์ 
- บริการบุคลากรดา้นการเงิน พสัดุ 
และสวัสดิการ 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
2. หน่วยงานในสังกัด 
กองกลาง 
 

 ให้บริการผู้บริหาร รวมทั้ง
สนับสนนุการด าเนนิงาน
เก่ียวกับการบริหารจัดการ
หน่วยงานในสังกัดกองกลาง 

- สนับสนนุการด าเนนิงานเก่ียวกับ
การบริหารจัดการ การอ านวยการ
ด้านตา่งๆ  ให้ทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนและ
เป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. หน่วยงานทีป่ฏิบัตงิาน
ภายในอาคารสิริคุณากร
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

บริหารจัดการดูแลความ
เรียบร้อยอาคารสิริคุณากร
ส านักงานอธิการบดีอาคาร 2 
และบริเวณรอบอาคาร 
 
 

- บริการข้อมูลข่าวสาร
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

1. หน่วยงานภายนอก ทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน 
2. บุคลากร 
3. นักเรียน/นักศึกษา 

ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
 
 

- บริหารจัดการดูแลความเรียบร้อย
อาคารสิริคุณากร ส านักงาน
อธิการบดีอาคาร 2 และบริเวณรอบ
อาคาร 

1. หน่วยงานภายนอก ทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน 
2. บุคลากร 
3. นักเรียน/นักศึกษา 

การแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากร
ผ่านระบบออนไลน์ ของ
กองกลาง 
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ก (2) เจตจ านง วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และสมรรถนะหลัก ของกองกลาง 
เจตจ านง (Purpose) 
 

“บริหารจัดการระบบสนบัสนนุการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมีประสิทธิภาพ” 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพื่อให้การด าเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” 
 
   

ค่านิยม (Values) 
TEAM 

Trust        :  สร้างความเชื่อมัน่ ไว้วางใจให้กับผู้ใชบ้ริการ โดยบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก  
รวดเร็ว ยืดหยุ่นผ่อนปรน ปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และเทา่เทียม 

Efficiency   : มุ่งปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความตั้งใจให้เกิดผล 
ในทางทีด่ีกว่าเสมอ โดยมุ่งเน้นลดการสูญเสียของทรัพยากรในทุกๆ ด้าน 

Attitude     : มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั และพร้อมที่จะ 
ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจในความรบัผิดชอบให้บรรลุเป้าประสงค์ทีม่หาวิทยาลยัตั้งไว้ 

Manpower  : ให้ความส าคัญต่อคุณค่าของบุคลากร โดยยึดมัน่ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสมบัตทิี่ 
มีค่าที่สุด จัดสรรให้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ จัดให้ได้รับการฝึกฝน พฒันา
อย่างต่อเนื่อง เอาใจใส่ดูแลด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม 
 

 พันธกิจ (Mission) 
   1. บริหารจัดการระบบรับส่งเอกสาร บริหารจัดการหนังสือ และผลิตเอกสาร 
   2. สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานของผู้บรหิารมหาวิทยาลัย 

3. ประสานงาน อ านวยความสะดวก และสนับสนนุการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร 
   4. บริหารจัดการให้บริการยานพาหนะกลาง และบริหารจัดการรถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   5. บริหารจัดการพื้นที่ และส่วนอาคารของส านักงานอธิการบดี 
 
  สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
   สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของกองกลาง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกองกลาง 

 ก (3) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน 

 ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ข้าราชการ 8 11.94 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดนิ) 12 17.91 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงนิรายได้) 10 14.92 
4. ลูกจ้างประจ า 16 23.88 
5. พนักงานราชการ 5 7.46 
6. ลูกจ้างชัว่คราว (เงินรายได)้ 14 20.90 
7. ลูกจ้างชัว่คราวโครงการ 2 2.99 

รวมทั้งสิ้น 67 100 
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จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

23 36 8 0 67 
34.33 % 53.73 % 11.94 % 0 100 % 

 

  ความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี พบว่าภาพรวมมีความพึงพอใจและความ
ผาสุกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.08 โดยเกี่ยวกับด้านหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ที่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.33 รองลงมา
คือด้านผู้น าองค์กร (ผู้อ านวยการกองกลาง) อยู่ที่ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ 4.24 รองลงมาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน
และวัฒนธรรมองค์กรอยู่ที่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.16 เก่ียวกับด้านสวัสดิการอยู่ที่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.94 เกี่ยวกับด้าน
การพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงานอยู่ที่ระดับมาก     มีค่าเฉลี่ยที่ 3.90 และเกี่ยวกับด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงานระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.88 
 
 ก (4)  เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 
  กองกลาง ได้น าเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่ งอ านวยความสะดวกมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุพันธ
กิจ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกองกลาง ดังนี้ 
 

ด้าน รายการ 

เทคโนโลย ี

1. ระบบบริหารจัดการเอกสาร (KKU DMS) 
2. ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพกองกลาง 
3. ระบบจองห้องประชุม 
4. ระบบรายงานผลโครงการ/กิจกรรม 
5. ระบบบริการยานพาหนะออนไลน์ 
6. ระบบสั่งผลิตเอกสารออนไลน์ 
7. ระบบแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากร 
8. เว็บไซต์กองกลาง 
9. เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสาร 
10. เว็บไซต์ศูนย์ผลิตเอกสาร 
11. เว็บไซต์งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
12. ระบบ KKUFMIS 
13. ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

อุปกรณ์ส านักงาน 

1. ระบบโทรศัพท์แม่ข่ายภายในส านักงานอธิการบดี 
2. โทรศัพท์/โทรสาร 
3. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
4. ระบบอินเตอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
5. เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องพิมพ์สี และเข้าเล่ม 
6. LCD Projector 
7. กล้องถ่ายภาพนิ่ง 

สิ่งอ านวยความสะดวก และ
ความปลอดภัย 

1. งานบริการยานพาหนะ 
  - การบ ารุงรักษาและดูแลรักษาสภาพรถยนต์ ให้พร้อมใช้งานเสมอ 
  - การจองรถยนต์ผ่านระบบ Online (https://igad.kku.ac.th)  ของ
กองกลาง โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับที่ใชใ้น ระบบ 
KKU Mail เพื่อ Login เข้าใช้ 

https://igad.kku.ac.th/
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ด้าน รายการ 
  - การก าหนดการพักผ่อนก่อนเดินทาง 1 วนั และสลับการปฏบิัติงานของ
คนขับรถยนต ์
  - การมอบหมายงานผู้ดูแลรถยนต์เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

2. งานสารบรรณ 
  - การจองเลขหนังสือผ่านระบบ Online  (http://dms.kku.ac.th) ของ
กองกลาง โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับที่ใชใ้นระบบ 
KKU Mail เพื่อ Login เข้าใช้ 
   

3. งานเลขานุการผู้บริหาร  
   - การรับส่งเอกสารผ่านระบบ DMS โดยใช ้Username และ Password 
เดียวกันกับที่ใชใ้นระบบ KKU Mail เพื่อ Login เข้าใช้ 
   - การเปิด ปิด ห้องส านักงาน 
  

 4. งานบริหารงานทั่วไป 
   - การติดป้ายประชาสัมพนัธ์ เร่ือง การเปิด ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ลิฟต์ และ
น้ าประปา 
   - การแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากรผ่านระบบ Online  ของกองกลาง โดยใช ้
Username และ Password เดียวกันกับที่ใชใ้นระบบ KKU Mail เพื่อ 
Login เข้าใช้ 
   - การจองห้องประชุมผ่านระบบ Online ของกองกลาง โดยใช ้
Username และ Password เดียวกันกับที่ใชใ้นระบบ KKU Mail เพื่อ 
Login เข้าใช้ 
    - การตรวจสุขภาพประจ าป ี
    - จัดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
    - มีช่างประจ าอาคารในการตรวจสอบความปลอดภัยของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอาคารส านักงาน 
    - การติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณภายในอาคารส านักงาน และรอบ
อาคารสิริคุณากร 
   - ก าหนดสิทธิ์ในการถือกุญแจ เปิด ปิด ส านักงาน 
   - การจัดสภาพแวดล้อมของส านักงานอธิการบดีให้นา่อยู่ น่าอาศัย 
   - ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์การประชุม 
   - มีเครื่องกรองอากาศ 
 

5. งานประสานงานมหาวิทยาลัย  
   - ก าหนดสิทธิ์ในการถือกุญแจ เปิด ปิด ส านักงาน 
   - การติดตั้งกล้องวงจรปิด บรเิวณภายในอาคารส านักงาน 
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ก (5)  กฎระเบียบข้อบังคับ 
       เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองกลาง บรรลุพันธกิจ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปราศจาก
ความเสี่ยงต่อความสูญเสีย ความเสียหาย และปัญหาในการปฏิบัติงาน กองกลางจึงใช้ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ดังนี้ 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระส าคัญ 
หน่วยงานที่เป็นผู้

รักษาการตามกฎหมาย 
1. พระราชบญัญัติ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น        
พ.ศ. 2558 

 

มาตรา 37(1)  การก าหนดให้มหาวิทยาลยั มี
อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจในการบริหาร 
มาตรา 85 ขอบเขตอ านาจ และหน้าที่ในการ
บริหาร มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

การจัดท าหนังสือราชการ การจดัเก็บ การ
ท าลาย 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523  

การบริหารจัดการรถราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตร ี

4. ระเบียบว่าด้วยการเดินรถ
โดยสาร ภายในมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2533 

การควบคุมดูแล การเดินรถโดยสารใน
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

5. พระราชบญัญัติคุมครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

ก าหนดสิทธิผ์ู้ประสบภัยจากรถ 
ราชกิจจานุเบกษา 

6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-7) 

การบริหารจัดการงานพัสด ุ
ส านักนายกรัฐมนตร ี

7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี ราชกิจจานุเบกษา 

8. พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของอาคารสูง 
กระทรวงมหาดไทย 

9.  ขอบเขตของงาน Terms of   
    Reference : (TOR) การจ้าง 
    เหมาท าความสะอาด 
 

ข้อก าหนดการจ้างเหมาท าความสะอาด
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
 ข (1) โครงสร้างองค์กร 
 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 การพัฒนาบุคลากร และการรายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ 
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   2. ที่ประชุมกองกลาง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองกลาง หัวหน้างานทุกงาน หัวหน้าส่วนงานด้าน
ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ท าหน้าที่ในการมอบหมาย ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกองกลาง 
    
  ข (2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่กองกลางให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ
ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งกองกลางได้จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์ความต้องการ และความคาดหวั งของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไว้ดังนี้ 

ผู้รับบริการ 
ผลผลิต/บริการ 

ความต้องการ และ
ความคาดหวัง 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบด ี

- การตรวจสอบ น าส่ง และเสนอความเห็นใน หนังสือราชการ และการ
ผลิตเอกสาร 
- การเผยแพร่ผลงานเชิงยทุธศาสตร์ของผู้บริหาร 
- การอ านวยความสะดวก และสนับสนนุการปฏบิัติงานของผู้บริหาร 
- การรับรองผู้บริหาร ณ กรุงเทพมหานคร 

- ความรวดเร็ว ถูกต้อง 
- ความสะดวก ปลอดภัย 
 

คณะ/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

- การตรวจสอบแก้ไข หนังสือ/ค าสั่ง/ประกาศ ก่อนเสนออธิการบดีลง
นาม 
- การสืบค้น ติดตามหนังสือภายในและหนังสือภายนอก 
- การก าหนดเลขที่หนังสือภายนอก 
- การส่งหนังสือเอกสารราชการทางบริษทั ไปรษณีย์ไทยและบรษิัทการ
บินไทย ผา่นบริษัท แอค แอนด์ เอ๊กซ์เพรส เซอร์วิส จ ากัด 
- ให้บริการยานพาหนะ 
งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น การให้บริการ 
 - การขอหนังสือน าจากปลัดกระทรวงการตา่งประเทศ 
 - ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า ส าหรับเล่มประชาชนทั่วไป 
 - ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าส าหรับเล่มราชการ 
 - ประเทศที่ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองส าหรับเล่มราชการ 

- ความรวดเร็ว ถูกต้อง 
- ความสะดวก ปลอดภัย 
 

หน่วยงานภายในส านักงาน
อธิการบดี 

- การส่งหนังสือเอกสารราชการทางบริษทัไปรษณีย์ไทยและบรษิัทการ
บินไทย ผา่นบริษัท แอค แอนด์ เอ๊กซ์เพรส เซอร์วิส จ ากัด 
- การดูแลความสะอาดเรียบร้อยอาคารสิริคุณากร 

- ความถูกต้อง 
- ความรวดเร็ว 
- ความสะอาด ปลอดภัย 

บุคคลภายนอก บริษัท ห้าง
ร้าน ผูป้ระกอบการ 

- การเบิกจ่ายเงินค่าบริการ 
- การติดตามหนังสือราชการ 
- การติดต่อสอบถาม 

- การเข้าถึงบริการได้
อย่างเสมอภาค  
- ความถูกต้อง 
- ความรวดเร็ว 
- ค าแนะน าที่เปน็
ประโยชน ์

นักเรียน นักศึกษา - ให้บริการยานพาหนะ - ความสะดวก ปลอดภัย 
- การเข้าถึงบริการได้
อย่างเสมอภาค  
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ข (3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร 
     ด้วยเหตุผลที่กองกลาง มีพันธกิจที่หลากหลาย มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมหลายกลุ่ม จึงมีความจ าเป็นต้องจับ

คู่ความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างกัน และจ าแนกผู้ส่งมอบใน
สายงาน โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ส่วน คือ 

      1. คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ  
  2. คู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ  
       3. ผู้ส่งมอบ  

 
2. สภาวการณ์ขององค์กร (OP2) 
  ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 
  กองกลาง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และภารกิจบริการ ซึ่ง
ขับเคลื่อนภารกิจด้วยหน่วยงานในสังกัดถึง 5 งาน ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มผู้รับบริการ ตาม
ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด แต่ด้วยการเคลื่อนตัวที่รวดเร็วของมหาวิทยาลัยในสภาพการแข่งขันปัจจุบัน จึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกองกลาง ให้อยู่ในวงกรอบของการแข่งขันเช่นกัน 
  ก (1) การแข่งขันภายใน เป็นการแข่งขัน ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนการบริหาร และบริการใน
มหาวิทยาลัย อาทิ หน่วยงานระดับกอง ศูนย์ สถาบัน ส านัก โดยมิติของการแข่งขันได้แก่ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลส าคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าว เมื่อเทียบเคียงกับหน่วยงานที่เป็นคู่แข่งขันแล้ว กองกลางยังมีโอกาสในการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในแต่
ละปัจจัย ให้พร้อมแข่งขัน และพร้อมปรับตัวพัฒนาสู่มาตรฐานที่มุ่งหวัง 
  ก (2) การแข่งขันภายนอก ด้วยกองกลางมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบการสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร มีการ
พัฒนาศักยภาพเลขานุการผู้บริหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับภารกิจที่ส าคัญและเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
ในปี 2559 และมีการปรับกระบวนงานด้านการบริการ ด้วยกลไกการตลาดให้ตรงกลุ่มลูกค้า  
 
  ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 

ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
1. พัฒนาทักษะและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร ตรงตาม
ความรับผิดชอบของภาระงาน 

- จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการศึกษา อบรม ดูงาน 
- ส่งเสริมการพัฒนาสู่ R2R 

- มีคู่ความร่วมมือที่มีความพร้อมสูง 
- บุคลากรมีทัศนคติเชงิบวก และพร้อมรับการ
พัฒนา 
- นโยบายการสนับสนนุ R2R ของมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ และการ
บริการ 

- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสาร  
  ตามผลการประเมิน 
- พัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสาร 
  โดยเน้นกลุ่มเปา้หมายเปน็ส าคัญ 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ 

- ผู้บริหารมีความเห็นสอดคล้อง 
- มีผู้บริหารด้าน IT เป็นที่ปรึกษาใน การพัฒนา
ระบบ 
- ระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้าน IT ของมหาวิทยาลัย 
มีประสิทธิภาพสูง 
- มีบุคลากรที่มีทักษะด้านการจดัท าระบบ
สารสนเทศ 

3. บริหารจัดการข้อมูลส าคัญ
เพื่อ   ประกอบการตัดสินใจเชิง
บริหาร 

- จัดท าฐานข้อมูลด้านการเงิน 
- จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 
- จัดท าสารสนเทศเพื่อการบริหาร ความ
เสี่ยง 

- ระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้น IT ของมหาวิทยาลัย 
มีประสิทธิภาพสูง 
- ผู้รับผิดชอบมีทัศนคติเชงิบวก และพร้อมร่วมมือ
พัฒนา 
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ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
- จัดท าสารสนเทศ เพื่อสนบัสนนุการ 
  ประกันคุณภาพ 

 

   
  ค. ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 
 แนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนนิงานของกองกลาง เกิดขึ้นจากการน าผลการประเมินรายบุคคลตามระบบบริหาร
และพัฒนาบุคคล ผลการประเมินหน่วยงานจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เป็นฐานคิดในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานในรอบปีถัดไป ท าการวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์กลยุทธ์ ก าหนดเป้าหมาย 
ถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติ และมีการทบทวน ตรวจสอบ เป็นรายเดือนในวาระการประชุมของที่ประชุมกองกลาง โดยด าเนินการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การด าเนินการดังกล่าว กองกลางได้จัดท าควบคู่ไปกับ การพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษา อบรม 
สัมมนา ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการปรับปรุงผลการด าเนินงาน และส่งเสริมให้สร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานประจ า 
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในชุมชนการเรียนรู้ ของกองกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
กองกลาง 

ติดตาม ตรวจสอบ 

ถ่ายทอดแผนสู่ 
การปฏิบัต ิ

วางแผนเพ่ือการพัฒนา 

แก้ไข พัฒนา 
ถอดบทเรียน 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินการของกองกลาง 

หมวด 1 : การน าองค์กร 
 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้บริหารระดบัสูง 
ผู้น าระดับสูงของกองกลางตามโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองกลาง หัวหน้างานสาร

บรรณ หัวหน้างานบริการยานพาหนะ หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร หัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัย หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป  

 
 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 ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ 
  (3) การสร้างองค์กรให้มีความย่ังยืน  
  จากวิสัยทัศน์อันเป็นเป้าหมายที่ ผู้น าระดับสูง และบุคลากรเข้าใจตรงกัน ได้ถูกแปลงเป็นแผนปฏิบัติ
การ มอบหมาย ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติเป็นรายบุคคล ซึ่งในแต่ละภารกิจจะมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นแนวทางก ากับ มีการ
ประเมิน และติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ผลการประเมินทั้งในระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน จะ
น ามาเป็นข้อมูลส าคัญในการสะท้อนประเด็นที่จะต้องพัฒนาในแต่ละรอบปี ความยั่งยืนองค์กรของกองกลางจึงเกิดจากการ
สื่อสารอย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้น าระดับสูง และผู้ปฏิบัติ ประกอบกับให้ความส าคัญกับวงรอบในการมอบหมาย ติดตาม ก ากับ
ดูแล ให้ค าปรึกษา พัฒนาแนวปฏิบัติในขั้นที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
   
 ข. การสื่อสารและผลการด าเนนิการขององค์กร 
  (1) การสื่อสาร และสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบตัิงานทั้งองค์กรของผู้น าระดับสงู 
   ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้างานมีการสื่อสารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติ และมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี และความผูกพันระหว่างกันดังนี้ 
 

 
เรื่องที่สื่อสาร 

 
กลุ่มบุคคล 

 
วิธีการสื่อสาร 

 
ความถี่ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

การสื่อสาร 
2 

ทาง 
1 

ทาง 
บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
   ค่านิยม  

- คณะกรรมการ 
  ประจ ากองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต ์
- หนังสือเวียน 

ทุกเดือน 
- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน / 

 

2. แผนกลยทุธ์ ความท้า
ทายเป้าประสงค์ และ 

- คณะกรรมการ 
  ประจ ากองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต ์

ทุกเดือน 
- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 
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เรื่องที่สื่อสาร 

 
กลุ่มบุคคล 

 
วิธีการสื่อสาร 

 
ความถี่ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

การสื่อสาร 
2 

ทาง 
1 

ทาง 
   การคาดการณ์ผล 
   การด าเนินงาน 

- บุคลากรกองกลาง - หนังสือเวียน 

3. การตัดสนิใจที่ส าคัญ - คณะกรรมการ 
  ประจ ากองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต ์
- หนังสือเวียน 

ตามโอกาส/
ทันทีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน / 

 

4. นโยบาย และแนวทาง
พัฒนาบุคลากร 

- คณะกรรมการ 
  ประจ ากองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

- การประชุม 
- เว็บไซต ์
- หนังสือเวียน 

ทุกเดือน 
- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน / 

 

5. การเสริมสร้างความ
ผูกพันองค์กร 

- บุคลากรกองกลาง - ประชุมสัมมนา 
- เว็บไซต ์
- หนังสือเวียน 
- e-mail 
- กิจกรรมเสริม 
- Socail Network  

ตามโอกาส/
ทันทีที่

สถานการณ์
เหมาะสม 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 

 

6. เร่ืองส่วนบุคคล - บุคลากรกองกลาง - การพูดคุยเป็นการ
ส่วนตัว 

ในโอกาสที่
เหมาะสม 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม  

- บุคคลภายนอก 
- องค์กรภายนอก 

- เว็บไซต ์
- e-mail ทุกวัน 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน / 

 

2. รายละเอียดการบริการ - บุคคลภายนอก 
- องค์กรภายนอก 

- เว็บไซต ์
- หนังสือราชการ 
- กิจกรรมเสริม 
- คู่มือ 

ทุกวัน 

- ผู้ดูแลระบบ
บริการ 
- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 

 

3.การประสานความร่วมมือ - บุคคลภายนอก 
- องค์กรภายนอก 
 

- เว็บไซต ์
- หนังสือราชการ 
- e-mail 

ในโอกาสที่
เหมาะสม 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน 

/ 
 

4.การเสริมสร้างความผูกพัน - บุคคลภายนอก 
- องค์กรภายนอก 
- สื่อมวลชน 

- การร่วมงานใน 
  โอกาสต่างๆ 
- การสนับสนนุกิจกรรม 

ในโอกาสที่
เหมาะสม 

- ผู้อ านวยการกอง 
- หัวหน้างาน / 

 

  
 (2) การปรับปรงุผลการด าเนินงาน 
   ผู้อ านวยการกองกลาง และหัวหน้างาน ได้มีข้อตกลงร่วมกันเป็นมติของที่ประชุมกองกลางในการ
มอบหมายให้แต่ละส่วนงานจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยมีการรายงาน ทบทวนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าในที่
ประชุมกองกลางซึ่งเป็นการประชุมประจ าเดือน โดยมีวาระในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของแต่ละส่วน
งานเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน และการรายงานผลการปฏิบัติราชการทางระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ในเว็บไซด์
ระบบประกันคุณภาพกองกลาง นอกจากนั้นยังได้มีการติดตามตัวชี้วัดส าคัญที่ได้ถ่ายทอดสู่ทุกส่วนงานเป็นประจ าทุกเดือน 
เพื่อปรับปรุงแผน และวิธีการท างาน ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักของกองกลาง 
 



12 
 

Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2557 : KKU 
 

 

1.2 ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ก. ระบบธรรมาภิบาลขององค์การ 

    กองกลาง ยึดหลักการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็นการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
เน้นการมีส่วนร่วม ค านึงถึงความคุ้มค่า และยึดหลักนิติธรรม โดยค านึงถึงประเด็นหลักในการบริหารองค์กร ดังนี้ 
 

ประเด็นธรรมาภิบาล วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 

มีการสั่งการ ก ากับ ดูแล ตามล าดับชั้น การ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการตามโครงสร้างการ
บริหารงานของกองกลาง ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
และไดป้ระกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 

กองกลาง 

ระบบบริหารงานที่เอ้ืออ านวยให้มีการ
ตรวจสอบได ้

- ระบบการประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากร 
- ระบบการรับการตรวจประเมนิคุณภาพจาก 
มหาวิทยาลยั 
- ระบบการรายงานผลการปฏิบตัิราชการ 
- การรายงานทางด้านการเงิน 
- การควบคุมภายใน และการควบคุมความเสี่ยง 
- ระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

กองกลาง 

การบริหารงานโดยเนน้การมีส่วนร่วม 

- บุคลากรร่วมก าหนดวสิัยทัศน ์พันธกิจ และม ี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏบิตัิงาน 
- 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)  กฎระเบียบข้อบังคับ 
    ทุกส่วนงานของกองกลาง ได้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน อาทิ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ      
พ.ศ. 2526  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 ระเบียบว่าด้วยการเดินรถ
โดยสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533  พระราชบัญญัติคุมครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ระเบียส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-7) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยเคร่งครัดอีกด้วย 
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 (ค) การประเมินความผูกพันของผู้ปฎิบัติงาน 
  (1) วิธีการประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน 
       กองกลางได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากรกองกลาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรกองกลางที่มีต่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดปัจจัยส าคัญที่สร้างความผาสุก และสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม การจัดท าแบบสอบถามครั้งนี้ 
กองกลางได้ส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มบุคลากร สังกัดกองกลาง จ านวน 67 ชุด ได้รับคืนมา จ านวน 67 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100 ซึ่งผลการส ารวจระดับความเห็นความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรกองกลางทั้ง 6 ด้าน มีผลรวมอยู่ที่ระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.08 คิดเป็นร้อยละ 81.60 โดยมีประเด็นการประเมินต่าง ๆ ดังนี้   
 

ความพึงพอใจและความผาสุก 
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1 ท่านพอใจกับผลการท างานของท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมา  67 คน 4.31 มาก 
2 งานท่ีท่านได้รับมอบหมายเหมาะสมกับความสามารถและความถนดัของท่าน 67 คน 4.27 มาก 
3 ท่านรักและภูมิใจในต าแหน่งหน้าที่ ที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนี ้ 67 คน 4.45 มาก 
4 ท่านได้มโีอกาสในการคดิ และตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบ 67 คน 4.31 มาก 

 67 คน 4.33 มาก 
สภาพแวดล้อมในการท างานและวัฒนธรรมองค์กร 

5 สถานท่ีปฏิบัติงานมคีวามพร้อมตอ่สภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในอาคาร 67 คน 4.18 มาก 
6 สถานท่ีปฏิบัติงานปราศจากกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ ฝุ่นละออง และเสียงรบกวน  67 คน 4.09 มาก 
7 สถานท่ีปฏิบัติงานมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม สะดวกสบาย 67 คน 4.28 มาก 
8 สถานท่ีท างานมีครภุัณฑ์และวสัดอุุปกรณ์ต่าง ๆ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 67 คน 4.06 มาก 
9 ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสถานท่ี  และด้านการให้บริการต่าง ๆ  67 คน 4.21 มาก 

 67 คน 4.16 มาก 
ด้านผู้น าองค์กร (ผู้อ านวยการกองกลาง) 
10 ผู้น าองค์กรมีความชัดเจนในการบริหาร มอบหมาย และตดิตามงาน  67 คน 4.22 มาก 
11 เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าปรึกษาหารืองานอย่างเป็นกันเอง 67 คน 4.37 มาก 
12 ให้ความส าคญัต่อบุคลากร มีการยกย่องชมเชยและให้ก าลังใจบุคลากร  67 คน 4.21 มาก 
13 สนับสนุนให้บุคลากรมีความรัก และความสามคัคีเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน 67 คน 4.36 มาก 
14 มีวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในหน่วยงานด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 67 คน 4.11 มาก 

 67 คน 4.24 มาก 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
15 การประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อขึ้นค่าตอบแทนเหมาะสม เป็นธรรม 67 คน 3.79 มาก 
16 หัวหน้างานให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงาน 67 คน 3.99 มาก 

 67 คน 3.88 มาก 
ด้านสวัสดิการ 
17 เงินเดือนท่ีท่านไดร้ับเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  67 คน 4.05 มาก 
18 เงินเดือนท่ีท่านไดร้ับ เหมาะสมกบัความรู้และความสามารถของท่าน 67 คน 4.05 มาก 
19 ในรอบปีท่ีผ่านมาท่านมโีอกาสใช้สทิธิการลาพักตามความจ าเป็น เช่น ลา

ป่วย ลากิจ และลาหยุดพักผ่อนประจ าปี เป็นต้น 
67 คน 4.03 มาก 

20 การจัดสวัสดิการดา้นต่าง ๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบตุร ค่ารักษาพยาบาล มีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

67 คน 3.70 มาก 

21 ท่านพอใจท่ีได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับคา่ตอบแทนการ 67 คน 3.93 มาก 
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ความพึงพอใจและความผาสุก 
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ปฏิบัติราชการนอกเวลา และสวัสดิการต่างๆ  
 67 คน 3.94 มาก 
การพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน 
22 ท่านมีโอกาสและได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา และศึกษาดู

งานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ ์
67 คน 3.97 มาก 

23 ท่านมีความรูส้ึกมั่นคงในหน้าท่ีการงานท่ีท่านปฏิบัติอยู่ในขณะนี้  67 คน 3.76 มาก 
24 ท่านพอใจเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาท่ีรับฟังความคิดเห็นของท่าน 

เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์กร 
67 คน 4.08 มาก 

25 หน่วยงานมีการจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

67 คน 3.82 มาก 

 67 คน 3.90 มาก 
ภาพรวมความพึงพอใจและความผาสุก 67 คน 4.08 มาก 

   
  (2) การน าผลการประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานมาเชือ่มโยงกับผลลัพธ์ในหมวดที่ 7 
   กองกลางมีการด าเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบปงีบประมาณ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ทีไ่ด้
ด าเนินการไป เพื่อเป็นโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นทีต่้องด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อน ามาพัฒนาองค์กรโดยค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรผ่านที่ประชุมกองกลาง เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการมีส่วนร่วมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร 
และผลักดันให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการผลักดันองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกองกลาง และบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
  จากระบบประเมินผลงานรายบุคคล ก าหนดตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์กองกลางตามที่ได้ตกลงกับ
หัวหน้างานและผู้อ านวยการกองกลางไว้ ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป็นประจ าทุก 6 9 และ 12 
เดือน หากเป็นไปตามแผน เป้าหมายที่ก าหนดไว้จะได้รับผลการประเมินตามที่ตกลงกัน ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ
ต่อผลงานของกองกลาง และมีส่วนให้กองกลางประสบความส าเร็จในการท างานได้ 
 
  (ง)  ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
    การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ เป็นภารกิจส าคัญในพันธกิจหลักของ
กองกลาง โดยมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ กิจกรรมการสนับสนุนด้านการศึกษา กองกลางมองว่าการศึกษานั้นถือเป็น
รากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาชุมชน หากรากฐานมั่นคงแข็งแรง ก็จะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนอีกด้วย ที่ผ่านมากองกลางได้ร่วม
สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น มอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา สนับสนุนคอมพิวเตอร์ และบริจาคครุภัณฑ์ส านักงานที่ไม่ได้ใช้
แล้ว ให้แก่โรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์แก่นักเรียน เป็นต้น 
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หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

2.1 การจัดท ากลยุทธ ์
 ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ ์
  (1) การจัดท ากลยทุธ์ของกองกลาง ด าเนินการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ 

- สภาพแวดล้อมตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น สภาพการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
กฎหมาย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง 

- จุดแข็ง และจุดอ่อนของกองกลาง 
- ผลการตรวจประเมนิคุณภาพ พ.ศ. 2556 
- ผลการประเมินตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2557 
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. 2557 
- รายงานการประเมินความผาสุกของบุคลากร  พ.ศ. 2557 
- แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554-2558 

 
โดยท าการวิเคราะห์ SWOT ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการร่วมกัน ผ่านการทบทวนพิจารณาและเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารกองกลาง และน าไปสู่การปฏิบัติทุกหน่วยงานในสังกัดกองกลางโดยการถ่ายทอดแผนและก าหนด
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและตัวชี้วัดระดับบุคคล ซึ่งมีกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ ดังนี้ 

 
ล าดับขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. การเตรียมการ - แต่งตั้งคณะท างาน 
- ระบุผู้เกี่ยวข้อง 
- ศึกษาประเด็นสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
- จัดการประชุมสัมมนา ระดมความคิดเห็น 

 
 

ม.ค.-มี.ค. 58 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพกองกลาง 

2. การรวบรวม และ 
   วิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ  
  ที่เป็นองค์ประกอบในการจัดท ากลยุทธ์ (ดงัที่
แสดงไว้ข้างต้น) 
- ประชุม สัมมนาผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแสดงความ
คิดเห็น ความคาดหวัง ความต้องการ และ
ข้อเสนอแนะ 
- วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของ กองกลาง 
- ประเมินความเสี่ยงในการด าเนินงานดา้นตา่งๆ 

 
 
 

เม.ย. 58 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพกองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

3. การจัดท าแผนกลยทุธ ์ - ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
- ก าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และเป้าหมาย 

 
 

ก.ค. - ส.ค. 58 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพกองกลาง 
- บุคลากรกองกลาง 

4. การถ่ายทอดแผน 
  กลยุทธ์สู่การปฏบิัต ิ

- ก าหนดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 
และส่วนงานผู้รับผิดชอบ 
- ส่วนงานมอบหมายสู่ TOR รายบุคคล 

 
ก.ย. 58 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
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ล าดับขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- สรุปแผนปฏบิัติราชการประจ าปี น าเสนอในที่
ประชุมกองกลาง 

  คุณภาพกองกลาง 

5. ด าเนนิงานตามกล 
   ยุทธ์ ติดตาม  
   ทบทวน และ 
   ประเมินผลการ 
   ด าเนินงาน 

- ติดตามผลการด าเนนิงาน รอบ  6  เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน 
- ประเมินและทบทวนผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 
เดือน 
- พิจารณาปรับแผนปฏิบตัิราชการเพื่อ
ด าเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง 

ก.ย. 57 
โดยน าแผนไป

ปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ 

2558 

- คณะกรรมการบริหาร 
  กองกลาง 
- คณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพกองกลาง 

 
  จากการผลการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การประเมินความผาสุกของบุคลากร รวมทั้งผลจากการทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนท าให้กองกลางพบประเด็นที่เป็นความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ ดังนี้  

ประเด็นท้าทาย กระบวนการเชิงกลยุทธ ์ ที่มาของความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
1. พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ 
   ของบุคลากร ตรงตามความ  
   รับผิดชอบของภาระงาน 

- จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการศึกษา อบรม ดูงาน 
- ส่งเสริมการพัฒนาสู่ R2R 

- มีคู่ความร่วมมือที่มีความพร้อมสูง 
- บุคลากรมีทัศนคติเชงิบวก และ พร้อมรับการ
พัฒนา 
- นโยบายการสนับสนนุ R2R ของมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ และการบริการ 

- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสาร  
  ตามผลการประเมิน 
- พัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสาร 
  โดยเน้นกลุ่มเปา้หมายเปน็ส าคัญ 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ยานพาหนะ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ 

- ผู้บริหารมีความเห็นสอดคล้อง 
- มีผู้บริหารด้าน IT เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา
ระบบ 
- ระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้น IT ของ
มหาวิทยาลยั มีประสิทธิภาพสูง 
- มีบุคลากรที่มีทักษะด้านการจดัท าระบบ
สารสนเทศ 

3. บริหารจัดการข้อมูลส าคัญเพื่อ 
   ประกอบการตัดสนิใจเชิงบรหิาร 

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

- ระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้น IT ของ
มหาวิทยาลยั มีประสิทธิภาพสูง 
- ผู้รับผิดชอบมีทัศนคติเชงิบวก และ 
  พร้อมร่วมมือพัฒนา 
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ภาพแสดงกระบวนการจัดท ากลยุทธ์กองกลาง 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์

    กองกลางก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว           
มีคุณภาพ โดยมีเป้าประสงค์หลักคือ 
   1.  มีระบบบริหารจัดการทีส่ร้างคุณภาพชีวิต และความผาสุกในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในหน่วยงาน 
(Healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมภิบาล 
   2.  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ 
   3.  พัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ  
 

เป้าประสงค์หลกั (Goals) กลยุทธ์ (Strategies) โครงการ (Projects) 
1. มีระบบบริหารจัดการทีส่ร้างคุณภาพชีวิต
และความผาสุกในการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรในหน่วยงาน (Healthy 
organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมภิ
บาล 

1.1 โครงสร้างพื้นฐานที่ด ี
1.2 การทบทวนทิศทาง
องค์กร 
1.3 การพัฒนาบุคลากร 
1.4 การพัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
 

1. โครงการแปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลยัมีสุข ปี 4 
2. โครงการฝึกอบรมทักษะด้านการป้องกันและระงับ
อัคคีภยัเบื้องต้น 
3. กิจกรรมประหยัดพลังงาน 
4. โครงการการวางระบบบริหารจัดการการท าลาย
เอกสารกลาง 
5. โครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัตงิาน
สายสนับสนนุเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 
6. จัดท ารายงานประจ าป ี
7. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
8. จัดท ารายงานทางการเงิน 
9. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและทักษะผู้รบัผิดชอบ

- 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) 
งานดา้นสารบรรณ (อบรมการใช้งานโปรแกรม KKU 
Document management) 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับ
เลขานุการผูบ้ริหาร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เวที
โลก 
11. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ส าหรับเลขานุการ
ผู้บริหาร 
12. โครงการพัฒนาระบบการบริการรับ-ส่ง เอกสาร
กลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนวปฏิบัติที่
ดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ 

2.1 เทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร 

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการ
สนับสนนุระบบงานบริหารจัดการเอกสาร 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ระยะที่ 1 

3. พัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ  3.1 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรเชิงคุณภาพ 

1. โครงการสัมมนา หัวข้อ “การสร้างคุณค่าให้กับงาน
บริการ กองกลาง” 

 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏบิัต ิ

 ก. การจัดท าแผนปฏบิัติการและน าไปปฏิบัติ 
  (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 ามาประกอบการวางแนวทางการปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยเสริมที่
ด าเนินการไปพร้อมๆกับการปฏิบัติงาน 
  (3) การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่ผู้ปฏิบัติ ด าเนินการโดยระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ของผู้ปฏิบัติเป็นรายบุคคลใน Position Description (PD) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดทุก 6 เดือน โดยผล
การประเมินได้น ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษ และการต่อสัญญาจ้าง 
(ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย) 
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(4) กองกลางจะทบทวนกระบวนการให้บริการ โดยการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ร่วมกับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนงานให้สนองตอบ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้สอดรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบั น รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติให้ได้รับการพัฒนาตามภารงานที่รับผิดชอบ และจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน โดยรวบรวมองค์
ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ไว้ให้บุคลากรผู้ปฏบัติสามารถสืบค้น อ้างอิง เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 
  (5) จัดให้มีส่วนงานที่อ านวยความสะดวกด้านการเงิน พัสดุ และการประสานอ านวยความสะดวกด้านธุรการ
ไว้ที่ส่วนกลางของกองกลาง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
  (6) กองกลาง ใช้ที่ประชุมกองซึ่งมีการประชุมประจ าทุกเดือน เป็นเวทีในการระดมความเห็นเพื่อปรับปรุง 
เป้าหมาย แผนงาน โดยประชุมหัวหน้างาน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพื่อติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดหลัก (KPI) ระดับ
กลยุทธ์  

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง : การถ่ายทอดแผนกลยทุธไ์ปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2558 
โดยกองกลางได้ท าการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการคร้ังนี้ ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.08 ระดับมาก หรือร้อยละ 81.60 
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ข. การคาดการณ์ผลการด าเนนิงาน 
 กองกลางคาดการณ์ผลการด าเนินการโดยเทียบเคียงกับผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และเพิ่มความท้า

ทายโดยยกระดับผลการด าเนินงานให้สูงขึ้น ซึ่งมีระบบการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ โดยมีตัวชี้วัดหลักตามเป้าประสงค์หลัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

1. ระบบบริหารจัดการที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่สร้างคุณภาพชีวิต และความ
ผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
(Healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรร
มาภิบาล  

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการบริหารจัดการที่มปีระสทิธิภาพ 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และมีธรรมาภิ
บาล 

2. พัฒนากระบวนงานดว้ย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของ
กิจกรรม/โครงการที่น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
กระบวนงาน 

3. พัฒนาคุณภาพ และระบบ
ประกันคุณภาพ 

พัฒนากระบวนการท างานเพื่อน าไปสู่องค์กรแห่ง
คุณภาพ 

ระดับความส าเร็จด้านการประกนั
คุณภาพ 
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หมวด 3 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการ 
 

3.1 เสียงของผู้รับบริการ 
 ก. การรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (1) กองกลาง ได้มีการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไว้หลากหลายช่องทาง ดังนี้ 
   1.1. ช่องทางที่เป็นทางการ เช่น การจัดประชุม สัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ กล่องรับ
ฟังความเห็น การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดช่องทางรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทาง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง e-mail และเทคโนโลยี Social Network ต่างๆ 
   1.2. ช่องทางที่ไม่เป็นทางการ เช่น การแวะเวียนเยี่ยมชม พบปะ พูดคุย ตามโอกาสที่เหมาะสม 
  (2) กองกลางมีการจัดประชุม สัมมนา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการให้บริการ เป็นประจ า และสม่ าเสมอ เช่น การจัดการประชุมเครือข่ายงานสารบรรณ การประชุมสัมมนากองกลาง 
นอกจากนั้นยังเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ กองกลาง และเทคโนโลยี 
Social Network ต่างๆ อีกด้วย 

(3) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการ
ตอบสนองโดยด าเนินการแก้ไขในทันทีที่สามารถท าได้ และจะมีการประสานแจ้งตอบการด าเนินการต่อผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกรณีไป นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง กองกลางได้น า ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการจากช่องต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ใช้เป็นข้อมูลส าคัญ ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี ของ
กองกลางอีกด้วย 

  
3.2  ความผูกพันของผู้รับบริการ  

  (1) กองกลาง ได้มีการส ารวจรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ และความต้องการในการรับบริการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปี ท าการวิเคราะห์ค่าคะแนน เปรียบเทียบสัดส่วนความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ เป็น
ค่าร้อยละ เสนอต่อที่ประชุมกองกลาง และน าไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาองค์กรของ
กองกลาง 
  (2) กองกลาง น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริ การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นข้อมูล
เปรียบเทียบกับการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อตอบสนองการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีเป้าหมายว่าผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมีความพึงพอใจในสัดส่วนที่สูงขึ้น ทุกปี 
นอกจากนั้นยังน าผลการประเมินนี้ไปเทียบเคียงกับหน่วยงานในระดับกอง สังกัดส านักงานอธิการบดี เพื่อเป้าหมายเชิงท้าทาย 
และเพื่อแสวงหาโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการจากหน่วยงานข้างเคียง อีกทางหนึ่งด้วย 
  (3) กองกลาง ตระหนักดีว่าความผูกพันของผู้รับบริการ 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 าปีของกองกลาง เพื่อให้
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจสูงสุด และเกิดความผูกพันกับองค์กร อย่างยั่งยืน 
   
 ก. การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (1) กองกลาง ได้จัดท าฐานข้อมูลผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาการให้บริการครอบคลุ่มกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภารกิจ มากที่สุด       
  (2) กองกลาง ได้พัฒนากระบวนงานในการให้บริการโดยน าความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นข้อมูลตั้งต้น ในการวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาสภาพแวดล้อม ของการให้บริการที่
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ปรับเปลี่ยนไป ให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ก าหนดทิศทางการพัฒนาการให้บริการที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจสูงสุด 
  (3) กองกลางได้ใช้ฐานข้อมูลผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ประสาน
ความร่วมมือ สื่อสารสร้างความเข้าใจในการให้บริการ ด้วยความรวดเร็ว สามารถสื่อสารข้อมูลได้ถึงตัวกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
เช่น เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นต้น 
 

3.3 การจัดท ากลยุทธ ์
 ก. การส่งเสริมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (1) กองกลาง ได้มีการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาการให้บริการ เช่น การจัดการประชุมเครือข่ายงานสารบรรณ การจัดท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกองกลาง นอกจากนั้นยังเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์กองกลาง และเทคโนโลยี Social Network ต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย 
  (2) กองกลาง จัดระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์ และเทคโนโลยี Social Network ต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วม
ระหว่างผู้รับบริการทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น ระบบบริหารจัดการเอกสาร (KKU DMS) ระบบ
ฐานข้อมูลประกันคุณภาพกองกลาง  ระบบจองห้องประชุม ระบบรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ระบบบริการยานพาหนะ
ออนไลน์ ระบบสั่งผลิตเอกสารออนไลน์ ระบบแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากร  เว็บไซต์กองกลาง  เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์
ศูนย์ผลิตเอกสาร  เว็บไซต์งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบ KKUFMIS อีกทางหนึ่งด้วย 
 
กลไกหลักที่ส่งเสริมการใช้บริการและตอบสนองต่อความคาดหวัง 

กลุ่มผู้รับบริการ กลไก แหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี 

- สนับสนนุการปฏบิัติงาน 
- การขอใช้บริการรถยนต์ส่วนกลางใน
การปฏิบัติราชการ 
- การขอใช้บริการห้องประชุมอาคารสิริ
คุณากร 

- ฐานข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ ของ
งานสารบรรณ 
- ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ
ส่วนกลาง 
- ระบบจองห้องประชุมอาคารสริิคุณากร 

คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย - การสืบค้น ติดตามหนังสือภายในและ
หนังสือภายนอก 
- การบริการข้อมูลและแนวทางการรับ  
  บริการด้านการท าหนังสือเดินทาง 
- การขอใช้บริการรถยนต์ส่วนกลางใน
การปฏิบัติราชการ 
- การขอใช้บริการห้องประชุมอาคารสิริ
คุณากร 

- ฐานข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ ของ
งานสารบรรณ 
- ข้อมูลบริการด้านการท าหนังสอืเดินทาง 
บนเว็บไซต์งานประสานงานมหาวิทยาลัย 
- ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ
ส่วนกลาง 
- ระบบจองห้องประชุมอาคารสริิคุณากร 

 

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทัว่ไป 

- การบริการข้อมูล และติดต่อสอบถาม 
- การขอใช้บริการรถยนต์ส่วนกลางใน
การปฏิบัติราชการ 
 

- โทรศัพท ์
- e-mail 
- เว็บไซต์กองกลาง 
- และเทคโนโลยี Social Network ต่างๆ 
- ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ
ส่วนกลาง 

หน่วยงานภายในกองกลาง - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านประกัน
คุณภาพกองกลาง 

- เว็บไซต์กองกลาง 
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กลุ่มผู้รับบริการ กลไก แหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
- สนับสนนุสารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจ 
- ติดตามการรายงานผลโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ  
- บริการคลังความรู้ผูป้ฏิบัตงิานกองกลาง 

 
  (3) เพื่อพัฒนาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง กองกลางได้น า ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการจาก
ช่องทางต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็น
ข้อมูลประกอบที่ส าคัญ ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
 
 ข. การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 กองกลางได้บ่มเพาะพฤติกรรมพึงประสงค์ที่ก่อเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน มีการสืบทอดต่อกันมาจากอดีตจน
ปัจจุบัน เป็นแนวปฏิบัติหลักที่บุคลากรกองกลาง ยึดถือมาโดยตลอด คือ “เราสร้างความพึงพอใจในทุกบริการ” 

ซึ่ง เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกองกลาง ที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ว่ากองกลาง เป็นองค์กรที่บริหารจัดการ และให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วม 
ค านึงถึงความคุ้มค่า และยึดหลักนิติธรรมเป็นที่ตั้ง ประกอบกับมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นส าคัญ คือ มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ  
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 ก. การวัดผลการด าเนินการ 

 กองกลาง ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ     
พ.ศ. 2558 โดยก าหนดตัวชี้วัดหลัก และจัดท าเป็นสารสนเทศ ดังนี้ 

 1. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ และตัวชี้วัดหลัก พ.ศ. 2558 (รายงานหมวด 7) 
 2. ข้อมูลองค์ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลครุภัณฑ์  
     ทรัพยากรกายภาพ ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนงาน และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

วิธีเลือกข้อมูลสารสนเทศ วิธีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
ความถี่ในการทบทวน
ข้อมูลและสารสนเทศ 

1. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ และต้วชี้วัดหลัก พ.ศ. 2558 
1.1 ผลงานตามพันธกิจและตัวชีว้ัดหลัก พ.ศ.2558 
 

รายงาน และบันทึกในระบบติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ก าหนดรับผิดชอบ 
มอบหมายใน เอกสารมอบหมายงาน
รายบุคคล และรายงานผลงานเป็นเอกสาร
เสนอในที่ประชุมกอง โดยจัดเกบ็ในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพกองกลาง 

 
 

ทุกเดือน 

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 

รวบรวมและบนัทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
รูปเล่มในโปรแกรม word และน าเสนอบน
เว็บไซต์ กองกลาง 

 
ทุก 12 เดือน 

3.2 กฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์  
     ต่างๆ 

รวบรวมและบนัทึกเป็นรปูเล่มในโปรแกรม 
word และน าเสนอบนเวบ็ไซต์ กองกลาง 

ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล 

3.3 ผลงาน และองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของ 
     บุคลากร 

น าเสนอบนเว็บไซต์ กองกลาง ทุกเดือน 

   
 
  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 
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   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 และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ทีด่ าเนนิการโดย     
         กองกลาง 
    3.2 กฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่างๆ จากหนังสือเวียนของหน่วยงาน องค์กร 
          ที่เก่ียวข้อง จากมติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัย และทีป่ระชมุคณบดี 
    3.3 องค์ความรู้ในการจัดการความรู้ของกองกลาง ได้จากประเดน็ความรู้ที่บุคลากรได้ศึกษา   
         วิเคราะห์ และถ่ายทอดในการเป็นวิทยากร หรือถ่ายทอดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ   
         กองกลางได้รวบรวม จดัเก็บ และน าเสนอบนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
         ในวงกว้างยิง่ขึ้น 
 
 ข. การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 

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

 
  การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับทราบถึงแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมายนั้น ด าเนินการโดยสื่อสารผ่านหัวหน้างานในที่ประชุมประจ าเดือนของกองกลาง โดยมีการแจ้งบันทึกในรายงานการ
ประชุมเป็นประจ าทุกเดือน ในกรณีที่การปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ นั้น 
กองกลางได้ด าเนินการสื่อสารดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย ช่องทาง และวิธีการสื่อสาร 
1. กลุ่มเป้าหมายภายในมหาวทิยาลัย - หนังสือราชการ 

- ประชาสัมพนัธ์ผา่นเว็บไซต์กองกลาง 
- Email 
- เทคโนโลยี Socail Network ต่างๆ 

2. กลุ่มเป้าหมายภายนอกมหาวทิยาลัย - หนังสือราชการ 
- Email 
- เทคโนโลยี Socail Network ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติราชการ 

กองกลาง 

ระบุผู้รับผิดชอบ และก าหนดกรอบเวลา 
ในการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือทบทวนการด าเนินงาน 

เสนอที่ประชมุกองกลาง (ทุกเดือน) 

ทีป่ระชุมกองกลาง วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
แก่ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน และเสนอแนว

ทางแก้ไขปรับปรุง 

 
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 าหนดค่าเป้าหมายให้ท้าทายขึ้นทุกปีอีกด้วย 
 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   (1) กองกลางมีวิธีการจัดการเพื่อให้ข้อมูล สารสนเทศมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ดังนี ้

คุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศ วิธีการจัดการ 
1. ครอบคลุม 1. ทบทวนและตรวจสอบแผนกลยุทธ์ของกองกลาง และ 

   วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้ข้อมูลว่ามีการใช้ 
   ข้อมูลใดบ้าง เพื่อประกอบการออกแบบสารสนเทศให้ 
   ครอบคลุมทุกประเด็นกลยุทธ์ และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2. รวดเร็ว ทันกาล 1.  ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย อย่างสม่ าเสมอ 
2.  มีการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการข้อมูล 
    เฉพาะทาง Face book หรือ Line 
3. มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการแก่ผู้ใช้งาน 

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

4. ความทนัสมัย - ก าหนดระยะเวลาที่แนน่อนในการปรับปรุงข้อมูล 
5. ความเชื่อมโยง - บูรณาการข้อมูล โดยลิงค์ข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ที่

เก่ียวข้องกับสารสนเทศในแต่ละด้าน เพื่อใช้ประกอบการ
อ้างอิง และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

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

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

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

9. การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศสามารถ เสนอแนะข้อมูลในการพฒันา
และปรับปรุงระบบ และสามารถส่งข้อมูลย้อนกลับ 
(Comment) เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง พฒันาระบบให้
สมบูรณ์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 
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   (2) การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
   กองกลางมีวิธีการในการจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศพร้อมที่จะให้บริการ โดยสร้างระบบที่อ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ดังนี้ 
 

การจัดการความพร้อมของข้อมูล
สารสนเทศกองกลาง 

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้ใช ้ วิธีการเข้าถึง 

น าเสนอข้อมูลสารสนเทศทาง
อินเตอร์เน็ตบนเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น
ระบบมาตรฐานสากล สืบคน้สะดวก 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

- เข้าสู่เว็บไซต์กองกลาง 
https://igad.kku.ac.th/  

จัดการฐานข้อมูลในลักษณะที่มกีาร
สืบค้น ด้วยค าค้น (Key words) 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความส าคัญเพื่อ
สืบค้นข้อมูลในระบบได ้

พัฒนาเนื้อหา (Content) ของข้อมูล
สารสนเทศในรปูแบบที่สบืค้นผา่น
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศผ่าน
โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ได ้

จัดล าดบัชัน้ความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูล ตรงตามลักษณะผู้ใช้งานระบบ 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

ผู้ใช้ จะได้รับชื่อผู้ใช้ระบบ (User name) 
และ รหัสผ่าน (Pass word) 
เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิ์ที่มอียู ่

มีระบบสบืค้นข้อมูลย้อนกลบั และ
สืบค้นข้อมูลล่วงหน้า 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

ผู้ใช้สามารถสืบคน้ข้อมูลย้อนกลับ และ
สืบค้นข้อมูลล่วงหน้าโดยได้ออกแบบส่วน
ใช้งานนี้ไว้ให้ใช้งานได้สะดวก 

มีระบบการเชื่อมโยงไปยังฐานขอ้มูลที่มี
ความเก่ียวข้อง และจ าเปน็เพื่อใช้งาน 
และอ้างอิง 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ที่ใช้งานอยู่ไปยังแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่
สนใจไดท้ันทีผ่่านลิงค์ ทีจ่ัดเตรียมไว ้

   
  กองกลางมีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏบิัติงานหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 

ระบบสารสนเทศ ลักษณะงาน 
1. ระบบบริหารจัดการเอกสาร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
กองกลาง พัฒนาขึ้นเพื่อให้ใช้ในการรับ ส่ง สบืค้น เอกสารราชการ
ทางอิเล็กทรอนิคส์ และฐานข้อมูลหนังสือสั่งการ โดยงานสารบรรณ
กองกลางรับผิดชอบดูแลระบบ และมีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสาร
บรรณของทุกคณะ/หน่วยงานรว่มใช้งานระบบนี้ ระบบตดิตั้งไวบ้น
เว็บไซต์หน้าแรกของมหาวิทยาลัย 

2. ระบบจองห้องประชุม อาคารสริิคุณากร เป็นระบบที่ออกแบบเพื่ออ านวยความสะดวกในการจองห้อง
ประชุม โดยผู้รับบริการสามารถจองห้องประชุมทางอินเตอร์เน็ต
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของกองกลาง ระบบตดิตั้งไว้บนเว็บไซต์กองกลาง 

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

https://igad.kku.ac.th/
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ระบบสารสนเทศ ลักษณะงาน 
4. ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ เป็นระบบที่ออกแบบเพื่ออ านวยความสะดวกในการขอใช้บริการรถ

ส่วนกลาง 
5. เว็บไซด์กองกลาง เป็นแหล่งสบืค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกองกลาง และบริการ

แบบฟอร์มการขอรับการใช้บริการต่างๆ ของกองกลาง 
6. เว็บไซด์งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งสบืค้นข้อมูลการจัดท าหนังสือเดินทางตา่งประเทศ และ

บริการแบบฟอร์มการขอรับการใช้บริการต่างๆ  
7. เว็บไซด์งานเลขานุการผูบ้ริหาร เป็นแหล่งสบืค้นข้อมูลเพื่อการประสานงานของผู้บริหาร 

  
https://igad.kku.ac.th/bookcar                               https://igad.kku.ac.th/kkucoor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (3) การจัดการความรู้ และการเรียนรู้องค์กร 

กองกลาง ได้มีการรวบรวมฐานความรู้ในหน่วยงานที่กระจายตวัอยู่กับตัวบุคลากร อยู่ในเอกสารอยู่ใน 
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิคส ์มารวบรวมพัฒนาเปน็แหล่งรวมองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ระหวา่งกันเพื่อให้
กองกลางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ที่สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
 

กระบวนการจัดการความรู้ วิธีการ 
1. การรวบรวมความรู้ 1. ส ารวจความเชี่ยวชาญของบคุลากร  

2. สกัดความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร จากบุคลากร 
3. รวบรวมความรู้  

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน และน าไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

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

 
 
 

ตัวอย่าง : สารสนเทศที่กองกลางได้จดัท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานและเพิ่มประสิทธภิาพในการให้บริการ รวมถึงการขยาย
ช่องทางสื่อสาร และยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการใหข้้อมูลย้อนกลับหรือเป็นช่องทางในการร้องเรยีนการบริการ เพื่อพัฒนางาน

บริการใหม้ีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

https://igad.kku.ac.th/bookcar
https://igad.kku.ac.th/kkucoor
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ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) กองกลางมีวิธีการท าให้อุปกรณ์เกี่ยวกับสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์) ที่ใช้ มีความเชื่อถือได้ 

ปลอดภัย และใชง้านง่าย ดังนี ้
 

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) เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิ ์
    2.2 จัดระบบส ารองไฟ และส ารองข้อมูลภายนอก 

- ผู้อ านวยการกองกลาง 
- หัวหน้างาน 
- ผู้ปฏิบัตงิานไอทีของทุกส่วนงาน 

3. วิธีการท าให้ใช้งานง่าย 
    3.1  มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการแก่ผู้ใช้งาน 
    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 ารอง
อะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบให้เพียงพอ ศึกษาข้อมูลเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

2. ซอฟท์แวร์ อัพเดทเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ที่ใช้งานให้ทนัสมัยเสมอ 

3. ฐานข้อมูล 
มอบหมายผู้รับผิดชอบฐานข้อมลูเป็นการเฉพาะ โดยควบคุม ก ากับ ติดตาม
การทบทวนปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยเสมอ 

4. ระบบสารสนเทศ 
ประเมินความพงึพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศ เพื่อน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการออกแบบระบบสารสนเทศให้เหมาะสม 
ทันสมัย และสร้างความพงึพอใจแก่ผู้ใช้งาน 
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หมวด 5 :  การมุ่งเน้นบุคลากร 

 
  5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environmental) 
  ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
    (1)  การประเมินขีดความสามารถ ทักษะ สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน 
    ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของแต่
ละส่วนงาน ซึ่งสมรรถนะโดยรวมเป็นผู้มีทักษะในการบริหารจัดการงานเอกสาร และบริหารจัดการระบบงานบริการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลางมีผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนทั้งสิ้น 67 คน อายุเฉลี่ย 31-40 ปี อายุราชการเฉลี่ย 10 ปีหรือ
น้อยกว่า 10 ปี การศึกษาระดับปริญญาโท 8 คน ระดับปริญญาตรี 36 คน ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 23 คน โดยสามารถจ าแนก
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน ได้ดังนี้ 
 

 ประเภท จ านวน (คน) 
1. ข้าราชการ 8 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดนิ) 12 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงนิรายได้) 10 
4. ลูกจ้างประจ า 16 
5. พนักงานราชการ 5 
6. ลูกจ้างชัว่คราว (เงินรายได)้ 14 
7. ลูกจ้างชัว่คราวโครงการ 2 

รวม 67 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

 
  (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 โครงการเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างผลงานเพื่อความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ มีความ
โปร่งใส และเป็นธรรมในการพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษประจ าปี โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินผลการปฏิบัติเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา สนับสนุนงบประมาณเพื่อการปฏิบัติงานล่วงเวลา ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์ วัสดุและเทคโนโลยีในการ
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
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และหลักสูตรที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้เสริมสร้างองค์ความรู้ รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานจากผู้มี
ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อปลูกฝังแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
   (3) การบริหารและจัดโครงสร้างของผู้ปฏิบัติงาน 
    กองกลาง จัดระบบบริหารและโครงสร้างโดยแบ่งความรับผิดชอบงานเป็น 5 งาน มีหัวหน้างานเป็นผู้
ก ากับดูแล และรับผิดชอบผลการด าเนินงานโดยตรง โดยมีที่ประชุมกองกลาง เป็นช่องทางในการน าเสนอข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ผ่านผู้อ านวยการกอง ไปยังผู้บริหารระดับสูง ต่อไป   
  1. งานสารบรรณ มีภาระหน้าที่ในการรับ-ส่ง จัดเก็บหนังสือเอกสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ 
ควบคุมความถูกต้องของหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการประสานภารกิจ และรองรับการบริหาร
จัดการส่วนกลางขององค์กร ออกเลขที่หนังสือภายนอก  ออกเลขที่ค าสั่ง ประกาศ ศูนย์ผลิตเอกสาร และศูนย์รับส่งหนังสือ
กลาง  
    2. งานเลขานุการผู้บริหาร  มีภาระหน้าที่อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย โดยมีหน้าที่หลักได้แก่ รับส่งหนังสือ 
การเงินพัสดุ การจัดท าก าหนดนัดหมาย การจัดท าและจัดเก็บหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงาน ให้การรับรองแขก ร่วมเป็นฝ่ายต้อนรับและพิธีการในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  
    3. งานบริการยานพาหนะ  มีภาระหน้าที่ในการให้บริการยานพาหนะแก่หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษา  การจดต่อทะเบียนรถยนต์ – รถจักรยานยนต์  จัดท าประกันภัยรถยนต์  จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง– หล่อเลื่อน และ
ควบคุมการเบิกจ่าย  ควบคุมบ ารุงรักษายานพาหนะ  ควบคุมการจ้างเหมายานพาหนะ  ข้อมูลสถิติการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
จัดท าสถิติการให้บริการรถยนต์ และบริหารจัดการรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
    4. งานบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การ
อ านวยการด้านต่าง ๆ ให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินงาน
ด้านงบประมาณ ด้านการพัสดุ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน การบริหารงานบุคคล การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน สนับสนุนจัดการด้านการพัสดุ
งานเลขานุการผู้บริหาร และบริหารจัดการห้องประชุมอาคารสิริคุณากร และดูแลความสะอาดเรียบร้อยอาคารสิริคุณากร
ส านักงานอธิการบดีอาคาร 2 และบริเวณรอบอาคาร รวมพื้นที่ใช้สอย 23,071.20 ตารางเมตร รวมทั้งการแจ้งซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา และดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารสิริคุณากร  
    5. งานประสานงานมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรในเขต
กรุงเทพมหานคร การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย เตรียมการ
และอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทน
มหาวิทยาลัยในบางกรณี อ านวยความสะดวกและสนับสนนุการจัดท าหนังสือเดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลยั และปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
   (4) การเตรียมผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมรับความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่เปลี่ยนไป 
    1) การพัฒนาบุคลากรจากเป้าประสงค์ในแผนการปฏิบัติราชการกองกลาง เป้าหมายของตัวชี้วัด ในค า
รับรองการปฏิบัติราชการกองกลาง ซึ่งกองกลางได้น าผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการก าหนดทิศทางการพัฒนา 
เป้าประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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    2)  การให้การศึกษาและฝึกอบรม จัดสรรงบประมาณสนับสนุน และสนับสนุนการเข้ารับการศึกษา 
ฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความจ าเป็นด้านทักษะการปฏิบัติงาน ตลอดจนองค์ความรู้ที่สนับสนุนให้เป็น
บุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
    3) การส่งเสริมน าความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมใช้ในการปฏิบัติงาน โดยในการพิจารณาจัดส่ง 
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมนั้น กองกลางได้ยึดแนวทางการเข้ารับการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการ พัฒนาสมรรถนะ
ประจ ากลุ่มงานให้โอกาสการปฏิบตัิงานตรงตามความสามารถ และส่งเสริมให้น าความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 
  ข. การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
   (1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อน าทักษะความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงกับการ
สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   (2) ติดตามการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ที่ได้ถ่ายทอดและมอบหมายเพื่อร่วมแก้ปัญหา และสนับสนุน
ทรัพยากรในการด าเนินงาน 
   (3) ส่งเสริมให้หัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยง ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช้กลไกการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือ 
   (4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
   (5) สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในกองกลางเอง และระหว่างกองกลาง
กับคณะ/หน่วยงาน น าไปสู่จัดการความรู้ และการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับ
การศึกษา อบรมในหลักสูตรที่ตรงตามภาระงานที่รับผิดชอบ ในหลักสูตรต่างๆ (ดังเอกสารที่แนบ 1) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานเลขานุการผู้บริหาร เพื่อรองรับการสนับสนุนภารกิจผู้บรหิารอย่างมีประสิทธิภาพ  
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 และ 30 กุมภาพันธ์ 2558 จากการสัมมนาในครั้งนี้ งานเลขานุการผู้บริหาร ได้รวบรวมแนว

ปฏิบตัิทีด่ีในการปฏิบตัิงาน และจดัท าเป็นแผนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ผู้ปฏบิตัิงานเลขานุการผู้บริหาร 
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ข. บรรยากาศการท างาน 
   (1) สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ปัจจัยพิจารณา ตัววัด เป้าประสงค ์
1. สุขอนามัย 
   กองกลาง ด าเนินการสร้างมาตรการการดูแลสุขอนามัยของ 
   ผู้ปฏิบัติงานโดยจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสริมสร้างสุขอนามัยอันดี 
   ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เช่น 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 และ
ส านักงานอธิการบดี 

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
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 
และส านักงานอธิการบด ี

เพื่อให้มีมาตรการในการ 
ดูแลด้านความปลอดภัย 
ของมหาวิทยาลัย และ
ส านักงานอธิการบดี 

3. การป้องกันภัย 
   จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และเพิ่มพูนทักษะบุคลากรในการ 

ป้องกัน ระงับเหตุ และตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของ
ถังดับเพลิงเป็นประจ า ต่างๆ มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจ
ตราเฝ้าระวังเหตุ  

มีกิจกรรม/โครงการ และ
การด าเนินงานที่ส่งเสริม
มาตรการป้องกันภัยของ
กองกลาง และส านักงาน
อธิการบดี 

เพื่อให้มีมาตรการในการ 
ดูแลด้านการป้องกันภัย 
ของมหาวิทยาลัย และ
ส านักงานอธิการบดี 

   
  (2) นโยบายการบริการ และสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน 
   กองกลางได้ก าหนดปัจจัยที่ส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริการ และสิทธิประโยชน์ โดย
ด าเนินการให้สวัสดิการด้านต่างๆ เช่น การตอบแทนค่าปฏิบัติการล่วงเวลา การเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ปฏิบัติงาน และ
ครอบครัว การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร การรับสิทธิ์ในการขอรับทุน และกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ และสิทธิ
ประโยชน์ในการตรวจสุขภาพส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ผลิตเอกสาร เป็นต้น 
  (3)  นโยบายในการควบคุมและก ากับติดตาม การกระท าความผิดด้านจรรยาบรรณ 
  กองกลางได้จัดท าแผนปฏบิัติงานด้านเสริมสร้างจรรยาบรรณบคุลากรกองกลาง โดยก าหนดให้มีการจัดท า
กระบวนการติดตามการกระท าความผิดดา้นจรรยาบรรณของบคุลากรกองกลาง และจดัท าหลกัเกณฑ์จรรยาบรรณบุคลากรที่
พึงปฏิบัติของบุคลากรกองกลาง รวมถึงการรณรงค์/ประชาสัมพนัธ์/เผยแพร่หลักเกณฑ์จรรยาบรรณ โดยการแจ้งเวียน
หลักเกณฑ์และจัดท าโปสเตอร์ 
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร  (Workforce Engagement) 
 ก.  การสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน 
   (1) กองกลางได้ก าหนดปัจจัยส าคัญที่สร้างคุณค่า และสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1. ถ่ายทอดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน และก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ
ถึงหลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงคุณค่าในการเป็นส่วนส าคัญของ
กองกลาง ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
    2. สร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่าง
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 โดยเป็นองค์กรที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน สร้าง
ความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง 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 
รวมทั้งการร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานมองภาพโดยรวมของการท างานได้ชัดเจน ท า
ให้สร้างผลงานที่ตอบแผนยทุธศาสตร์ของกองกลาง 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 และกองกลางยังได้
จัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ อีกทางหนึ่งด้วย 
   ในส่วนของผู้น า กองกลางได้ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าระดับหัวหน้างาน 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะมีความจ าเป็นในการบริหารจัดการส่วนงานที่รับผิดชอบ โดยได้ส่งเสริมให้รับการอบรม พัฒนา และ
ทบทวนทักษะความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ 
  (2) การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้ และการพัฒนา 
   เอกสารแสดงภาระงานรายบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน (PD) เป็นคู่มือการท างานที่ได้มีการตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับชั้น ซึ่งได้มีการก าหนดเกณฑ์ในการวัด และประเมินผลไว้ชัดเจน ตามระบบการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลงาน (PMS) ซึ่งมีการประเมินทั้งในส่วนของผลการปฏิบัติงาน และประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน โดยในกระบวนการประเมินมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และประเมินเพื่อแสวงหาโอกาสในการพัฒนางานร่วมกัน จึงมี
ทั้ง การประเมินตนเอง ประเมินโดยหัวหน้างาน ประเมินโดยผู้ร่วมงาน และประเมินโดยผู้อ านวยการกอง ซึ่งท าให้เชื่อมั่นได้ว่า 
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ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ประเมินทุกส่วนจะสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความจ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาเป็นรายบุคคลได้ชัดเจน 
  (3) การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
   กองกลางได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบตัิงานสร้างผลงานที่เป็นความช านาญการในสายวิชาชพี
ที่รับผิดชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นสู่สายงานช านาญการ หรือช านาญการพิเศษ โดยส่งเสริมให้ ท าวิจัย สร้าง
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และผลงานวิชาการอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง และ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางบริหารในสายงานที่รับผิดชอบ 
   ส่งเสริมให้เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในการ
บริหารงานโครงการ บริหารงบประมาณ ร่วมทั้งบริหารงานบุคคล อันเป็นสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการพัฒนาสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นในสายวิชาชีพ 
 
  ค. การประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน 
   (1)  วิธีการประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน 
   กองกลางได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความผาสุกของบุลากรกองกลาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรกองกลางที่มีต่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดปัจจัยส าคัญที่สร้างความผาสุก และสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสม การจัดท าแบบสอบถามครั้งนี้ 
กองกลาง ได้ส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากร สังกัดกองกลาง จ านวน 67 ชุด ซึ่งผลการส ารวจระดับความ
คิดเห็นความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรกองกลาง ทั้ง 6 ด้าน มีผลรวมคือ 4.08 อยู่ในระดับมาก หรือร้อยละ 
81.60% โดยมีประเด็นการประเมินต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2)  การน าผลการประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ในหมวดที่ 7 
    กองกลางมีการด าเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบปงีบประมาณ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ทีไ่ด้
ด าเนินการไป เพื่อเป็นโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ต้องด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อน ามาพัฒนาองค์กร โดยค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรผ่านที่ประชุมกองกลาง เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการมีส่วนร่วมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร 
และผลักดันให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการผลักดันองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของกองกลาง และบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
    จากระบบประเมินผลงานรายบุคคล ก าหนดตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์กองกลางตามที่ได้ตกลงกับ
หัวหน้างานและผู้อ านวยการกองกลางไว้ ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป็นประจ าทุก 6  9  12 เดือน 
และหากเป็นไปตามแผน เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะได้รับผลการประเมินตามที่ตกลงกัน ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ
ต่อผลงานของกองกลาง และมีส่วนให้กองกลางประสบความส าเร็จในการท างานได้ 
 

3.88 มาก 

3.90 มาก 

3.94 มาก 

4.16 มาก 

4.24 มาก 

4.33 มาก 

3.6 3.8 4 4.2 4.4

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน 

ด้านสวัสดิการ 

สภาพแวดล้อมในการท างานและวฒันธรรมองค์กร 

ด้านผู้น าองค์กร (ผู้อ านวยการกองกลาง) 

ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ภาพรวมความพึงพอใจและความผาสุก 



37 
 

Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2557 : KKU 
 

 

หมวด 6  การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
 
 6.1 กระบวนการท างาน 
  ก. การออกแบบระบบงาน 
   กองกลางได้ออกแบบระบบงาน โดยยึดพันธกิจหลักเป็นแนวทาง มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ระบุกฏระเบียบที่
เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการลดขั้นตอนเพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากร ใช้สารสนเทศเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพเชื่อถือได้ สร้างความ
ร่วมมือการท างานเป็นเครือข่าย น าความต้องการของผู้รับบริการมาเป็นข้อมูล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกองกลางมีแนวคิดในการออกแบบระบบงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข. กระบวนการท างานหลัก 
    (1) จากการออกแบบระบบงานของกองกลางที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดโดยภาพรวมของกระบวนการด าเนิน
ภารกิจตามบริบทของพันธกิจทุกด้าน เพื่อให้ได้ผลผลิตการด าเนินงาน ที่สนองตอบเป้าหมายหลัก คือวิสัยทัศน์ของกองกลาง 
และการที่จะด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหลักดังกล่าว กองกลางได้แปลงพันธกิจแตกย่อยเป็นกระบวนการท างานหลัก เพื่อ
ถ่ายทอดสู่ส่วนงานต่าง ๆ ให้มองเห็นภาพการท างานที่เป็นรูปธรรม ดังแสดงในตารางต่อไปนี้                
                                                      

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

  บริหารจัดการหนังสือราชการ และ 
  ผลิตเอกสารราชการ 

กระบวนงานให้บริการระบบรับ ส่ง  
เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการ 
และผลิตเอกสาร 

2. ด้านการบริการยานพาหนะ 2. อ านวยความสะดวกในการเดนิทางไป
ปฏิบัติราชการ และบริหารจัดการรถขนส่ง

กระบวนงานบริการอ านวยความ
สะดวกในการปฏบิัติราชการ และ

กระบวนการบริหารจัดการระบบ
สารบรรณและผลิตเอกสาร 

กระบวนการบริการยานพาหนะ 

กระบวนการด้านงานเลขานกุาร
ผู้บริหาร 

กระบวนการประสานงาน
มหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร 

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

บริหารจัดการระบบรับส่งเอกสาร บริหารจดัการ
หนังสือ และผลิตเอกสาร 

สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารมหาวทิยาลัย 

ประสานงาน อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการ
ด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร 

บริหารจัดการให้บรกิารยานพาหนะกลาง และบริหาร
จัดการรถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กระบวนการประเมิน ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน 

 
วิสัยทัศน์กองกลาง 

 
 “เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร์

ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพื่อให้การด าเนินงานใน
ทุกภารกจิเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด” 
 
 
 

Input Process Output Goal 

กระบวนการงานบริหารงานทัว่ไป บริหารจัดการพืน้ที ่และสว่นอาคารของส านักงาน
อธิการบด ี
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พันธกิจ ภารกิจหลักที่ใหบ้ริการ กระบวนการท างานหลัก 
มวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารจัดการรถขนส่งมวลชน

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3. ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร 3. สนับสนุน และอ านวยความสะดวก 

   ในการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร 
   มหาวิทยาลัย และประสานงานเพื่อ 
   การบริหารงานของผู้บริหาร 
   มหาวิทยาลัยกับภาค ส่วนต่างๆ 

กระบวนงานบริการอ านวยความ
สะดวกในการปฏบิัติงานของผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยั และบริการประสานงาน
เพื่อการบริหารงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลยักับผู้ติดต่อราชการ 

 4. ด้านการประสานงาน 
   มหาวิทยาลยั ณ กรุงเทพมหานคร 

4. อ านวยความสะดวกและสนับสนุน 
   การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ 
   คณะ/หน่วยงาน ณ กรุงเทพ - 
   มหานคร ประสานงานทางธุรกรรม 
   ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ 
   และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
   กับมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทน 
   มหาวิทยาลัยในการร่วมกิจกรรม 
   ต่างๆ ณ กรุงเทพมหานคร 
   อ านวยความสะดวกในการจัดท า 
   หนังสือเดินทางของบุคลากร 
   มหาวิทยาลัย 

กระบวนงานให้บริการผูบ้ริหาร คณะ/
หน่วยงาน และบุคลากร ในการเป็น
ผู้แทนมหาวิทยาลยัด าเนนิธุรกรรม
ต่างๆ ณ กรุงเทพมหานคร 

5.  ด้านงานบริหารงานทัว่ไป 5. สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
การจัดท าแผนปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   การ
ติดตามและประเมินผล การ
ด าเนินงาน  การบริหารงานบุคคล 
การประกันคุณภาพ การบริหารความ
เสี่ยง และการควบคุมภายใน บริการ
ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และบริหารจัดการ ดูแลความ
เรียบร้อยอาคารสิริคุณากรส านักงาน
อธิการบดีอาคาร 2 และบริเวณรอบ
อาคาร รวมพ้ืนที่ใช้สอย 23,071.20 
ตารางเมตร รวมทั้งการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา และดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบอาคารสิริคุณากร 

กระบวนงานบริการอ านวยความ
สะดวกในการปฏบิัติภารกิจของ
กองกลาง และบริหารจัดการดูแล
ความเรียบร้อยอ านวยความสะดวก
อาคารสิริคุณากรส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 2 และบริเวณรอบอาคาร 
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  (2) ในการน ากระบวนการท างานหลักไปปฏิบัตินั้นกองกลางได้ค านึงถึงข้อก าหนดส าคัญที่เกี่ยวข้อง และก าหนด
ตัวชี้วัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า กระบวนการท างานหลักที่ก าหนดนั้น มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก และสามารถบรรลุ
เป้าหมายเชิงคุณภาพในมิติต่าง ๆ ดังที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีรายละเอียดดังแสดงต่อไปนี้ 
 

วิธีการจัดท า 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ชื่อกระบวนการท างานหลัก ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ตัวชี้วัดการน ากระบวนการสู่ 

การปฏิบัต ิ
1) จากการส ารวจความพึง พอใจ
จากผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย    (แบบสอบถามความ
พึงพอใจผู้รับบริการกองกลาง
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558) 
2) จากข้อเสนอแนะ และมติของ
ที่ประชุมกรรมการชุดตา่งๆ ที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
กองกลาง 
3) จากการแสดงความคิดเห็นใน
ช่องการรับฟังความคิดเห็นจาก
เว็บไซต ์  มหาวิทยาลัย และ 
เว็บไซต์กองกลาง 
4) จากการจัดประชุมสัมมนา
ระดมความคิดเห็น  
5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับ 
6) การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี
7) ขีดความสามารถของ
กองกลางและจ านวนบุคลากร 
8) ความสามารถในการ 
ปรับเปลี่ยนและการประสานงาน
กับส่วน ราชการอื่น ๆ 
9) รายงานผลการด าเนนิงาน 
ของกองกลาง ทั้งจากค ารบัรอง
การปฏิบัติราชการตรวจประเมนิ
คุณภาพ 

กระบวนงานให้บริการระบบ
รับ ส่งเอกสาร บริหาร จัดการ
หนั งสื อราชการ และผลิต
เอกสาร 

- ระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 
- ผลการประเมินในมิติต่างๆ 

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ป้องกันการสญูหาย 
ได้รับค าแนะน าที่เปน็
ประโยชน์ ประกันคุณภาพ
งาน 

กระบวนงานบริการอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติ
ราชการ และบริหารจัดการรถ
ขนส่งมวลชน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
- ผลการประเมินในมิติต่างๆ 

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
จากการบริการ 

กระบวนงานบริการอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัตงิาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และบริการประสานงานเพื่อ
การบริหารงานของผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยักับผู้ติดต่อ
ราชการ 

- พระราชบญัญัติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  พ.ศ. 
2558 
- ผลการประเมินในมิติต่างๆ 

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
จากการบริการ 

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

- พระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  พ.ศ. 
2558 
- ผลการประเมินในมิติต่างๆ 

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
จากการบริการ ได้รับ
ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์ 

กระบวนงานบริการอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติ
ภารกิจของกองกลาง บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และ
บริหารจัดการดูแลความ
เรียบร้อยอ านวยความสะดวก
อาคารสิริคุณากรส านักงาน
อธิการบดี อาคาร 2 และ
บริเวณรอบอาคาร 

- พระราชบญัญัติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 
2558 
- พระราชบญัญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 
2540 
- พระราชบญัญัติควบคุม  
อาคาร พ.ศ. 2522 
- ขอบเขตของงาน Terms of  
Reference : (TOR) การจ้าง
เหมาท าความสะอาด 
- ผลการประเมินในมิติต่างๆ 

ความถูกต้อง ตรงเวลา ลด
ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
จากการบริการ และความ
สะอาด ปลอดภัย และได้รับ
ความสะดวกจากการบริการ 
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   (3) ในส่วนของกระบวนงานสนับสนุนกลยุทธ์ (Supporting Activities) กองกลางได้ออกแบบกระบวนงาน
สนับสนุนโดยการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย 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 
6) งานด้านแผนและงบประมาณ แผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย งบประมาณ

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
7) งานด้านอาคารสถานที่ และทรัพยากร 
   กายภาพ 

สิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีทรัพยากรกายภาพที่
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 

8) งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความปลอดภัย และ
เชื่อถือได้ 

 
 
  (4) กองกลางเป็นหน่วยงานน าร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ในการด าเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน (BPR: Business Process Re-design) เป็นการปรับรื้อระบบการท างานใหม่ เพื่อสร้างระบบงาน
ที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน และความรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรบุคคลและเวลา เพื่อให้
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง : การสัมมนาการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
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 ค. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

1. การท าลายระบบฐานข้อมูล
จากภายนอก และความเสียหาย
จากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

- มีการจัดล าดับชั้นความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ตรงตามลักษณะผู้ใช้งาน
ระบบ ผู้ใช้ระบบ (User name) และรหัสผ่าน (Pass word) เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
ตามสิทธิ์ที่มีอยู่ 
- การส ารองข้อมูลในหน่วยความจ านอกทุกเดือน 
- การย้ายข้อมูลเก่าออกจากฐานข้อมูลเพื่อลดปริมาณของข้อมูลภายในฐาน 
- เก็บเอกสารต้นฉบับโดยการ scan เป็นไฟล์เก็บไว้ 

2. การเกิดอัคคีภัยอาคารสิริ
คุณากร 

- มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และเพิ่มพูนทักษะบุคลากรในการป้องกัน 
ระงับเหตุ และตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของถังดับเพลิงเป็นประจ า ต่างๆ 
มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจตราเฝ้าระวังเหตุ 

3. อุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากรถ
เสื่อมสภาพ 

- มีการตรวจสอบความพร้อมและสมรรถนะของรถก่อนให้บริการทุกครั้ง 

   
  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 าข้อเสนอจากผู้รับบริการมาทบทวนเป็น
ประจ า ดังนี้ 

วิธีการรวบรวมข้อเสนอ 
ความถี่ในการ

ทบทวน 
ผลการปรับปรุง 

1) การส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 คร้ัง / ปี - มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ เช่น การปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการเอกสารให้ง่ายต่อการใช้งาน และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  

2) การรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ข้าร่วม
การประชุมสัมมนาที่กองกลางจดั 

มีการด าเนินการ  
5 คร้ัง/ปี 

- ได้รวบรวมเป็นข้อมูลและสารสนเทศประกอบการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

3) มีการน าผลการด าเนนิงานทีร่ายงาน
ไว้ทั้งค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 
รายงานการประเมินตนเอง PMR เพื่อ
พิจารณาทบทวนปรับปรุงการด าเนินงาน 
การก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบและ
แนวทางด าเนนิการที่เหมาะสม 

ระบบการรายงานผล
แต่ละส่วน ซึ่งได้
จัดท า 1 ครั้ง /ป ี

- มีข้อมูลและสารสนเทศเพื่อทบทวนผลการด าเนินงาน 
การวางแผนการพัฒนากองกลาง 

4) มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากกิจกรรม
และเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านสาร
บรรณ  
 

2 คร้ัง /ปี สร้ างความผูกพัน  ชี้ แจงการด า เนินงานและรับฟั ง
ข้อเสนอแนะจากคณะ /หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หมวด 7  ผลลัพธ์การด าเนินงานกองกลาง  ส านักงานอธิการบด ี
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธผิลของกระบวนการ 

 
 

ตัวชี้วัด 

เป้า 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดบั) 

Trends 
(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 

56 57 58 
องค์กร 

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 

ผลเปรียบ 
เทียบ (+/-) 

1. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (BPR) 

2 
งาน 

N/A N/A 3   
  

2. จ านวนคู่มือในการปฏิบัตงิานหลัก 5 
งาน 

N/A N/A 5   
  

 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ  
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 

Level 
(ผล/ระดบั) 

Trends 
(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 

56 57 58 
องค์กร 

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 

ผลเปรียบ 
เทียบ (+/-) 

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ
การบริการของกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ในภาพรวม 

80 
ร้อยละ 

N/A N/A 90.01   
 

 

1.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ
การบริการศูนย์ผลติเอกสาร
ออนไลน์งานสารบรรณ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  

80 
ร้อยละ 

N/A N/A 90.50   

 

 

1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ
การบริการด้านยานพาหนะ งาน
บริการยานพาหนะ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  

80 
ร้อยละ 

N/A N/A 90.00   

 

 

1.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ
การบริการงานเลขานุการผู้บริหาร 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  

80 
ร้อยละ 

N/A N/A 91.04   
 

 

1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ
การบริการด้านการบริการห้อง
ประชุมอาคารสิริคุณากร งาน
บริหารงานทั่วไปกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  

80 
ร้อยละ 

N/A N/A 87.90   

 

 

1.5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ
การบริการงานประสานงาน มข. 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  

80 
ร้อยละ 

N/A N/A 90.62   
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ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 

Level 
(ผล/ระดบั) 

Trends 
(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 

56 57 58 
องค์กร 

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 

ผลเปรียบ 
เทียบ (+/-) 

        ตามที่โครงการได้มีการปรับโครงสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากเดิม 8 หน่วยงาน คงเหลือ 5 หน่วยงาน กองกลางจึงได้
จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้นใหม ่โดยส ารวจหลังจากมีการปรับโครงสร้าง 1 ปี ในด้านการให้บริการของหน่วยงานใน
สังกัด ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ  และด้านผลของการให้บริการ โดยจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการออกเป็น 2 
ประเภทคือ ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน (รายงาน เรื่องความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น) และได้สรุปเป็นข้อมูลเพื่อน ามาปรับปรุงแผนงานด้านการบริการต่อไป     
 

2. จ านวนบริการเชิงรุกที่กองกลางจัด
ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 

3 
บริการ 

N/A N/A 5   
 

 

2.1 บริการโทรแจ้งยืนยันการจองหอ้งประชุมอาคารสิริคุณากร (เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการห้องประชุม และชว่ย
ลดพลังงาน กรณีมีการยกเลิกการจองห้องประชุม) 

2.2 ลงพื้นทีต่รวจสอบ และประเมินความสะอาดรวมถึงตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ช ารุดของอาคารสิริคุณากร และบริเวณพื้นที่โดยรอบ   
(เพื่อเป็นการควบคุมตรวจสอบมาตรฐาน การช ารุดของวัสดุอุปกรณ์ และความสะอาดของอาคารสิริคุณากร)  

2.3 บริการโทร / ส่งข้อความทาง Socail Network แจ้งเตือนการรับจดหมาย/พสัดุ ทางไปรษณีย์ ทันทีทีไ่ปรษณียน์ าส่งกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี (เพื่อความปลอดภัยของจดหมาย/พัสดุ และความรวดเร็ว ) 

2.4 บริการสั่งผลิตเอกสารออนไลน์ https://igad.kku.ac.th/printingcenter/ บริการถ่ายเอกสาร การเข้าเล่มของศูนย์ผลิตเอกสาร 
งานสารบรรณ (เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง) 

2.5 บริการจองรถส่วนกลางและขนส่งมวลชน โดยระบบออนไลน์ (เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการ) 
 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้รับบริการ  

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 

Level 
(ผล/ระดบั) 

Trends 
(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 

56 57 58 
องค์กร 

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 

ผลเปรียบ 
เทียบ (+/-) 

1 จ านวนฐานข้อมูลพัฒนาขึ้นเองที่มี
ให้บริการ 

6 
ฐาน 

N/A N/A 7  
 

 
 

ฐานข้อมูลพัฒนาขึน้เองที่มีให้บริการ ดังนี้ 
        1.1 ฐานข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ ของงานสารบรรณ  
        1.2 ระบบบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลาง 
        1.3 ระบบจองห้องประชมุอาคารสิริคุณากร 
        1.4 ข้อมูลบริการด้านการท าหนังสือเดินทาง บนเว็บไซตง์านประสานงานมหาวิทยาลัย 
        1.5 ระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (KKUFMIS) 
        1.6 ระบบสั่งผลิตเอกสารออนไลน ์
        1.7 ระบบแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากร 

 
 
 

https://igad.kku.ac.th/printingcenter/%20บริการถ่ายเอกสาร%20การเข้าเล่มของ
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
ก. ผลลัพธ์ด้านผูป้ฏิบัตงิาน 

 
 

ตัวชี้วัด 

เป้า 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดบั) 

Trends 
(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 

56 57 58 
องค์กร 

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 

ผลเปรียบ 
เทียบ (+/-) 

1 ร้อยละความผาสุก/ผูกพนัของ
ผู้ปฏิบัตงิานภาพรวม 

3.80 
คะแนน 

3.61 3.63 4.08 
+  

  

2 ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของผู้ปฏบิัติงานจ าแนกออกตามกรอบแนวคิด 6 ด้านดังนี้   
2.1 ด้านหนา้ที่ความรบัผิดชอบ คะแนน 3.71 3.95 4.33 +    
2.2 สภาพแวดล้อมในการท างานและ

วัฒนธรรมองค์กร 
คะแนน 3.38 3.70 4.16 +    

2.3 ด้านผูน้ าองค์กร คะแนน 3.47 3.67 4.24 +    
2.4 ด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน คะแนน 3.47 3.65 3.88 +    
2.5 ด้านสวัสดิการ คะแนน 3.34 3.28 3.94 +    
2.6 การพัฒนาบุคลากร/การสร้าง

ความก้าวหน้าในสายงาน 
คะแนน 3.61 3.34 3.90 +    

                    ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผาสุกของผู้ปฏิบัติงาน และแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ตาม
แนวทางของเบสต์ (Best, 1981 : 204-208) ในการแปลความหมาย ดังนี้   
 ค่าคะแนน  4.51-5.00 คือ ระดับความผาสุกและความพงึพอใจ มากที่สุด 
 ค่าคะแนน  3.51-4.50 คือ ระดับความผาสุกและความพงึพอใจ มาก 
 ค่าคะแนน  2.51-3.50 คือ ระดับความผาสุกและความพงึพอใจ ปานกลาง 
 ค่าคะแนน  1.51-2.50 คือ ระดับความผาสุกและความพงึพอใจ น้อย 
 ค่าคะแนน  1.00-1.50 คือ ระดับความผาสุกและความพงึพอใจ น้อยที่สุด 
                  พบว่าภาพรวมมีความพึงพอใจและความผาสุกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.08 โดยเก่ียวกับด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.33 รองลงมาคือด้านผู้น าองค์กร (ผู้อ านวยการกองกลาง) ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ 4.24 รองลงมาเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในการท างานและวัฒนธรรมองค์กร ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.16 เกี่ยวกับด้านสวัสดิการ ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.94 
เก่ียวกับด้านการพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงานระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.90 และเกี่ยวกับด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.88 
 
3. บุคลากรงานเลขานุการผูบ้ริหาร ได้รับ

การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏบิตัิงานดา้น
เลขานุการ  เพื่อสนับสนนุการปฏิบัติ
ภารกิจของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

10 
คน 

N/A N/A 17 

 

   

4. ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ
ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

20 
คน 

N/A N/A 27 
 

   

5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา
ความรู้ และทักษะขีดความสามารถตาม
สายงาน 

100 
ร้อยละ 

N/A N/A 100 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล        

 
 

ตัวชี้วัด 

เป้า 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดบั) 

Trends 
(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 

56 57 58 
องค์กร 

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 

ผลเปรียบ 
เทียบ (+/-) 

1 รายงานผลตามมาตรการและโครงการ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  และแนวทาง
ปฏิบัติ เปน็องค์ประกอบหนึ่งของ
นโยบายหลัก โดยแนวทางปฏบิตัิจะ
สนับสนนุการด าเนนิการตามนโยบาย
หลักในแต่ละด้าน พร้อมทั้งพิจารณา
แนวทางปฏิบัติเพื่อสอดคล้องกบัหลัก
ธรรมาภิบาล โดยประกอบด้วย 6 
นโยบายหลักและ 25 แนวทางปฏิบัติ 
สามารถสรุปจ านวน ดงันี ้
   1.1. นโยบายดา้นรัฐ สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม 
   1.2. นโยบายดา้นผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   1.3. นโยบายดา้นองค์การ 
   1.4. นโยบายดา้นผู้ปฏิบตัิงาน 
 

5 
นโยบาย

หลัก 
N/A 6 6 + 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ก. ผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

 
 

ตัวชี้วัด 

เป้า 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดบั) 

Trends 
(แนว 
โน้ม) 
+/- 

Comparison 

56 57 58 
องค์กร 

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 

ผลเปรียบ 
เทียบ (+/-) 

1 จ านวนงบประมาณเงินรายได้ทีไ่ด้รับ
จัดสรร 

บาท 
1.8 
ล้าน 

2.2 
ล้าน 

4.8 
ล้าน 

+ 
   

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองกลางมีการปรับโครงสร้างจากเดิม 8 หน่วยงาน คงเหลือ 5 หน่วยงาน 
 

2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได ้

90 
ร้อยละ 

99.99 99.91 100 +    

 
 

3 จ านวนคร้ังในการตรวจติดตามฐานนะ
ทางการเงินโดยผูบ้ริหาร 

4 
ไตรมาส 

4 4 4 
+    

4 จ านวนข้อเสนอแนะของส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ในการปรับปรุง
กระบวนการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7   

    

 
 

 
 
 

1.8 
2.2 

4.8 

0

2

4

6

1 2 3

99.99 

99.91 

100 

1 2 3

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 

จ านวนงบประมาณเงินรายได้ทีไ่ด้รับจัดสรร 
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ส่วนที่ 3 ประเมินตนเอง 
 

หมวดที่ 1 :  การน าองค์การ 
 1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสงู 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 
1. การมีส่วนในการก าหนด วสิยัทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ร่วมกัน 
2. การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏบิัติ และมีการก ากบัติดตามอย่างเป็นระบบ 
3. การด าเนินงานในทุกภารกิจ ด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดส าคัญ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4. มีโครงสร้างองค์กรที่สะท้อนความสัมพันธ์ในแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน 
5. การสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันในองค์กร 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
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 ต้องปรับ
กระบวนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และมีอ านาจครอบคลุมมากข้ึน 

 
 

Factor 
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

A 

ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบมี
สารสนเทศน้อย
และไมช่ัดเจน 

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่า
มีแนวทางอยา่ง
เป็นระบบและ
มีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
โดยรวมของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อ
ก านดต่างๆ ของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดต่างๆ 
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ ์

       

D 

ไม่มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติหรือมีเพียง
เล็กน้อย 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเพียง
แค่ในขั้นเริ่มต้น
ในเกือบทุกพื้นที่ 
หรือหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุ
ข้อก าหนด

มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติ
ถึงแม้ว่าบาง
พื้นที่หรือบาง
หน่วยงานเพิ่ง
อยู่ในขั้นเริ่มต้น 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเปน็
อย่างดี ถึงแม้ว่า
อาจแตกต่าง กัน
ในบางพื้นที่หรือ
บางหน่วยงาน 

การน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏบิัติเปน็
อย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่างที่
ส าคัญ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติอย่าง
สมบูรร์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่ 
ส าคัญในพืน้ที่
หรือหน่วยงาน
ใดๆ  
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พื้นฐานของ
หัวข้อ 

       

L 

ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปัญหา
มาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงทัว่ๆ 
ไป 

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบ
ในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่
ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ช้อมูลจริง 
และเร่ิมมีการใช้
การเรียนรู้ใน
ระดับองค์กรไป
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของกระบวนการ
ที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ขู้มูลจริง และ
มีการใช้การ
เรียนรู้ ในระดับ
องค์กรเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญ
ในการจัดการมี
การแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนวา่
การวิเคราะห์
และการแบ่งปัน
ความรูใ้นระดับ
องค์กรส่งผลต่อ
การปรับปรุงให้ดี
ขึ้นและการสร้าง
นวัตกรรม 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมี
การใช้การเรียนรู้
ในระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการทั่วทั้งสว่น
ราชการ มีการ
แสดงให้เห็น
ชัดเจน ว่าการ
วิเคราะห์และ
การแบ่งปนั
ความรู้ในระดับ
องค์กรผลักดันให้
เกิดการปรับปรุง
ให้ดีขึ้นและการ
สร้างนวตักรรม
ทั่วทั้งส่วน
ราชการ 

       

I 

ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับองค์กร แต่
ละพื้นที่หรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับพื้นที่หรือ
หน่วยงานอื่นโดย
ส่วนใหญ่เกิดจาก
การร่วมกัน
แก้ปัญหา 

เร่ิมมีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทาง
เดียวกันกับ
ความต้องการ
พื้นฐานของ
ส่วนราชการ 
ตามที่ระบไุว้ใน
เกณฑ์หมวด
อื่นๆ  

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
ของส่วนราชการ
ตามที่ระบไุว้ใน
เกณฑ์หมวดอื่นๆ  
 
 

มีแนวทางที่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วนราชการ 
ตามระบไุว้ใน
เกณฑ์หัวข้ออ่ืนๆ  

มีแนวทางทื่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วนราชการ
เป็นอย่างดีตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หัวข้ออ่ืนๆ  

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

สรุป
คะแนน 

..................% ..................% ..................% .........55.......% ..................% ..................% 
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1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. การบริหารจัดการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
2. การจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมตามกลยุทธ์ที่รับผิดชอบ 
3. ระบบตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยั 
4. การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น าระดับสูงในการประพฤติ ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณมหาวทิยาลัย 
5. การรับฟัง และห่วงใย ดูแลสงัคม 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
1 มหาวิทยาลยัมีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดี เป็นแบบแผนให้หน่วยงานยึดถือปฏิบัติตาม 
2 มหาวิทยาลยัมีระบบการตรวจสอบภายใน และระบบให้ค าปรึกษาที่เข้มแข็ง 
3 ผู้ปฏิบัตงิาน มีทัศนคติทีด่ีต่อการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวทิยาลัย 
4 มีความสัมพันธ์ และความร่วมมอือันดีกับสังคม และชุมชนรอบข้าง 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ผู้ปฏิบัตงิานรุ่นใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องต้องสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้เพิ่มเติมโดยเร่งด่วน 

 
 

Factor 
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

A 

ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบมี
สารสนเทศน้อย
และไมช่ัดเจน 

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่า
มีแนวทางอยา่ง
เป็นระบบและ
มีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อจ้อ
ก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อ
ก านดต่างๆ ของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดต่างๆ 
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ ์

       

D 

ไม่มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติหรือมีเพียง
เล็กน้อย 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเพียง
แค่ในขั้นเริ่มต้น
ในเกือบทุกพื้นที่ 
หรือหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติ
ถึงแม้ว่าบาง
พื้นที่หรือบาง
หน่วยงานเพิ่ง
อยู่ในขั้นเริ่มต้น 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเปน็
อย่างดี ถึงแม้ว่า
อาจแตกต่าง กัน
ในบางพื้นที่หรือ
บางหน่วยงาน 

การน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏบิัติเปน็
อย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่างที่
ส าคัญ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติอย่าง
สมบูรร์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่ 
ส าคัญในพืน้ที่
หรือหน่วยงาน
ใดๆ  
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L 

ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปัญหา
มาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงทัว่ๆ 
ไป 

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบ
ในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่
ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ช้อมูลจริง 
และเร่ิมมีการใช้
การเรียนรู้ใน
ระดับองค์กรไป
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของกระบวนการ
ที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ขู้มูลจริง และ
มีการใช้การ
เรียนรู้ ในระดับ
องค์กรเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญ
ในการจัดการมี
การแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนวา่
การวิเคราะห์
และการแบ่งปัน
ความรู้ในระดับ
องค์กรส่งผลต่อ
การปรับปรุงให้ดี
ขึ้นและการสร้าง
นวัตกรรม 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมี
การใช้การเรียนรู้
ในระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการทั่วทั้งสว่น
ราชการ มีการ
แสดงให้เห็น
ชัดเจน ว่าการ
วิเคราะห์และ
การแบ่งปนั
ความรู้ในระดับ
องค์กรผลักดันให้
เกิดการปรับปรุง
ให้ดีขึ้นและการ
สร้างนวตักรรม
ทั่วทั้งส่วน
ราชการ 

       

I 

ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับองค์กร แต่
ละพื้นที่หรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับพื้นที่หรือ
หน่วยงานอื่นโดย
ส่วนใหญ่เกิดจาก
การร่วมกัน
แก้ปัญหา 

เร่ิมมีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทาง
เดียวกันกับ
ความต้องการ
พื้นฐานของ
ส่วนราชการ 
ตามที่ระบไุว้ใน
เกณฑ์หมวด
อื่นๆ  

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
ของส่วนราชการ
ตามที่ระบไุว้ใน
เกณฑ์หมวดอื่นๆ  
 
 

มีแนวทางที่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วนราชการ 
ตามระบไุว้ใน
เกณฑ์หัวข้ออ่ืนๆ  

มีแนวทางทื่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วนราชการ
เป็นอย่างดีตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หัวข้ออ่ืนๆ  

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

สรุป
คะแนน 

..................% ..................% ..................% .........50.......% ..................% ..................% 
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หมวดที่ 2 :  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
2.1 การจัดท ากลยุทธศาสตร ์
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการจัดท ากลยุทธศาสตร์ 
1. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่มีผลต่อการตัดสินใจจดัท ากลยุทธศาสตร์ 
2. การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร 
3. ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่ใช้ประกอบการจดัท ากลยุทธศาสตร์ 
4. ผลการตรวจประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการที่ใช้ประกอบการจัดท ากลยุทธศาสตร ์
5. การตัดสินใจโดยค านึงถึงแผนกลยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเป็นเป้าหมายหลัก 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
1 ผู้น าระดับสงูมีทักษะในการมองภาพโดยรวมของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และถ่ายทอดแนวคิดต่อได้ 
2 ผู้ปฏิบัตงิานตระหนักรู้ และให้ความส าคัญในการจัดท ากลยุทธ์ 
3 ความสัมพันธ์ฉันท์พีน่้อง ความเอื้ออาทร ระหว่างผู้น าระดับสงู กับผู้ปฏิบตัิงาน 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ผู้ปฏิบัตงิานส่วนใหญ่ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล จึงเป็นข้อจ ากัดในการ
จัดท ากลยุทธ์ ต้องอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้โประแกรมจัดการฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็น 

 
 

Factor 
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

A 

ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบมี
สารสนเทศน้อย
และไมช่ัดเจน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิม
มีแนวทางอยา่ง
เป็นระบบที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
โดยรวมของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อ
ก านดต่างๆ ของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่งเปน็
ระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดต่างๆ 
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ ์

       

D 

ไม่มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติหรือมีเพียง
เล็กน้อย 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเพียง
แค่ในขั้นเริ่มต้นใน
เกือบทุกพื้นที่ หรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการ
บรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติ
ถึงแม้ว่าบางพื้นที่
หรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่
ในขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเปน็
อย่างดี ถึงแม้ว่า
อาจแตกต่าง กัน
ในบางพื้นที่หรือ
บางหน่วยงาน 

การน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏบิัติเปน็
อย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่างที่
ส าคัญ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติอย่าง
สมบูรร์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ ส าคัญ
ในพื้นที่หรือ
หน่วยงานใดๆ  

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี แสดงให้เห็นว่าเร่ิม แสดงให้เห็นว่า มีกระบวนการ มีกระบวนการ มีกระบวนการ
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แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

มีการเปลี่ยนแปลง
จากการตั้งรับ
ปัญหามาเปน็
แนวคิดในการ
ปรับปรุงทัว่ๆ ไป 

เร่ิมมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบ
ในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่
ส าคัญ 

ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ช้อมูลจริง 
และเร่ิมมีการใช้
การเรียนรู้ใน
ระดับองค์กรไป
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของกระบวนการ
ที่ส าคัญ 

ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ขู้มูลจริง และ
มีการใช้การ
เรียนรู้ ในระดับ
องค์กรเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญ
ในการจัดการมี
การแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนวา่
การวิเคราะห์
และการแบ่งปัน
ความรู้ในระดับ
องค์กรส่งผลต่อ
การปรับปรุงให้ดี
ขึ้นและการสร้าง
นวัตกรรม 

ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมี
การใช้การเรียนรู้
ในระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการทั่วทั้งสว่น
ราชการ มีการ
แสดงให้เห็น
ชัดเจน ว่าการ
วิเคราะห์และการ
แบ่งปนัความรู้ใน
ระดับองค์กร
ผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
และการสร้าง
นวัตกรรมทั่วทั้ง
ส่วนราชการ 

       

I 

ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับองค์กร แต่
ละพื้นที่หรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับพื้นที่หรือ
หน่วยงานอื่นโดย
ส่วนใหญ่เกิดจาก
การร่วมกัน
แก้ปัญหา 

เร่ิมมีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
พื้นฐานของส่วน
ราชการ ตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หมวดอื่นๆ  

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
ของส่วนราชการ
ตามที่ระบไุว้ใน
เกณฑ์หมวดอื่นๆ  
 
 

มีแนวทางที่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วนราชการ 
ตามระบไุว้ใน
เกณฑ์หัวข้ออ่ืนๆ  

มีแนวทางทื่บูรณา
การกับความ
ต้องการของส่วน
ราชการเป็นอยา่ง
ดีตามที่ระบุไว้ใน
เกณฑ์หัวข้ออ่ืนๆ  

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 
      

สรุป
คะแนน 

..................% ..................% ..................% .........50.......% ..................% ..................% 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏบิัต ิ
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
1. แผนกลยุทธที่เกิดจากการมีสว่นร่วมของบุคลากรในองค์กร 
2. การสื่อสารท าความเข้าใจในรายละเอียด และความส าคัญของกลยุทธ์ 
3. การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความส าคัญของตนเอง ในการเป็นส่วนส าคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร 
4. การให้ความส าคัญกับทุกต าแหน่งงาน 
5. การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือแนวปฏบิัติใหม่ ๆ 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
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 

 

Factor 
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

A 

ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบมี
สารสนเทศน้อย
และไมช่ัดเจน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิม
มีแนวทางอยา่ง
เป็นระบบที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
โดยรวมของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อ
ก านดต่างๆ ของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่งเปน็
ระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดต่างๆ 
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ ์

       

D 

ไม่มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติหรือมีเพียง
เล็กน้อย 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเพียง
แค่ในขั้นเริ่มต้นใน
เกือบทุกพื้นที่ หรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการ
บรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติ
ถึงแม้ว่าบางพื้นที่
หรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่
ในขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเปน็
อย่างดี ถึงแม้ว่า
อาจแตกต่าง กัน
ในบางพื้นที่หรือ
บางหน่วยงาน 

การน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏบิัติเปน็
อย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่างที่
ส าคัญ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติอย่าง
สมบูรร์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ ส าคัญ
ในพื้นที่หรือ
หน่วยงานใดๆ  

       

L 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ

แสดงให้เห็นว่าเร่ิม
มีการเปลี่ยนแปลง
จากการตั้งรับ

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบ

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
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ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

ปัญหามาเปน็
แนวคิดในการ
ปรับปรุงทัว่ๆ ไป 

ในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่
ส าคัญ 

เป็นระบบโดย
ใช้ช้อมูลจริง 
และเร่ิมมีการใช้
การเรียนรู้ใน
ระดับองค์กรไป
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของกระบวนการ
ที่ส าคัญ 

เป็นระบบโดย
ใช้ขู้มูลจริง และ
มีการใช้การ
เรียนรู้ ในระดับ
องค์กรเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญ
ในการจัดการมี
การแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนวา่
การวิเคราะห์
และการแบ่งปัน
ความรู้ในระดับ
องค์กรส่งผลต่อ
การปรับปรุงให้ดี
ขึ้นและการสร้าง
นวัตกรรม 

เป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมี
การใช้การเรียนรู้
ในระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการทั่วทั้งสว่น
ราชการ มีการ
แสดงให้เห็น
ชัดเจน ว่าการ
วิเคราะห์และการ
แบ่งปนัความรู้ใน
ระดับองค์กร
ผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
และการสร้าง
นวัตกรรมทั่วทั้ง
ส่วนราชการ 

       

I 

ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับองค์กร แต่
ละพื้นที่หรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับพื้นที่หรือ
หน่วยงานอื่นโดย
ส่วนใหญ่เกิดจาก
การร่วมกัน
แก้ปัญหา 

เร่ิมมีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
พื้นฐานของส่วน
ราชการ ตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หมวดอื่นๆ  

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
ของส่วนราชการ
ตามที่ระบไุว้ใน
เกณฑ์หมวดอื่นๆ  
 
 

มีแนวทางที่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วนราชการ 
ตามระบไุว้ใน
เกณฑ์หัวข้ออ่ืนๆ  

มีแนวทางทื่บูรณา
การกับความ
ต้องการของส่วน
ราชการเป็นอยา่ง
ดีตามที่ระบุไว้ใน
เกณฑ์หัวข้ออ่ืนๆ  

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 
      

สรุป
คะแนน 

..................% ..................% ..................% .........55.......% ..................% ..................% 
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หมวดที่ 3 :  การมุ่งเน้นผู้รับบริการ 
3.1 ความผูกพันของผู้รับบริการ 
 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับความผูกพันของผู้รับบริการ 
1. ข้อมูลของผู้รับบริการ เช่น ความต้องการ ความคาดหวังที่มีตอ่การบริการขององค์กร 
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกเป็นสว่นหนึ่งขององค์กร 
3. แนวคิดการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อครองใจผู้รับบริการ 
4. ทักษะการเป็นผูบ้ริการมืออาชีพของผู้ปฏิบตัิงาน 
5. การรวบรวมสารสนเทศที่จ าเป็นในการให้บริการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
1 ผู้ปฏิบัตงิานส่วนใหญ่มีความเอ้ืออาทรต่อผู้รับบริการ 
2 ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 สถานทีท่ างานมีเครื่องอ านวยความสะดวกส าหรับรับรองผู้รบับริการ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 คุณลักษณะของบุคลากรบางส่วนไม่เหมาะสมกบัการท างานส่วนหน้า ซึ่งอาจสร้างความไมป่ระทับใจให้กับ
ผู้รับบริการได้ ต้องเพิ่มพูนทักษะด้านการให้บริการ หรือจัดส่วนงานให้เหมาะสมโดยยึดผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

 

Factor 
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

A 

ไม่มีแนวทาง
อย่างเป็นระบบมี
สารสนเทศน้อย
และไมช่ัดเจน 

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
โดยรวมของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่งเปน็
ระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อ
ก านดต่างๆ ของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่งเปน็
ระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดต่างๆ 
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ ์

       

D 

ไม่มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติหรือ
มีเพียงเล็กน้อย 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเพียง
แค่ในขั้นเริ่มต้น
ในเกือบทุกพื้นที่ 
หรือหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติ
ถึงแม้ว่าบางพื้นที่
หรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่
ในขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเปน็
อย่างดี ถึงแม้ว่า
อาจแตกต่าง กัน
ในบางพื้นที่หรือ
บางหน่วยงาน 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเปน็อย่างดี
โดยไม่มีความ
แตกต่างที่ส าคัญ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติอย่าง
สมบูรร์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ ส าคัญ
ในพื้นที่หรือ
หน่วยงานใดๆ  
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L 

ไม่แสดงให้เห็นว่า
มีแนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปัญหา
มาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงทัว่ๆ 
ไป 

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบ
ในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่
ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ช้อมูลจริง และ
เร่ิมมีการใช้การ
เรียนรู้ในระดับ
องค์กรไป
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลของ
กระบวนการที่
ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ขู้มูล
จริง และมีการใช้
การเรียนรู้ ใน
ระดับองค์กรเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญ
ในการจัดการมี
การแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนวา่การ
วิเคราะห์และการ
แบ่งปนัความรู้ใน
ระดับองค์กรส่งผล
ต่อการปรับปรุงให้
ดีขึ้นและการสรา้ง
นวัตกรรม 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมี
การใช้การเรียนรู้
ในระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการทั่วทั้งสว่น
ราชการ มีการ
แสดงให้เห็น
ชัดเจน ว่าการ
วิเคราะห์และการ
แบ่งปนัความรู้ใน
ระดับองค์กร
ผลักดันให้เกิด
การปรับปรุงให้ดี
ขึ้นและการสร้าง
นวัตกรรมทั่วทั้ง
ส่วนราชการ 

       

I 

ไม่แสดงให้เห็นว่า
มีความสอดคล้อง
ไปในแนวทาง
เดียวกันในระดับ
องค์กร แต่ละ
พื้นที่หรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับพื้นที่หรือ
หน่วยงานอื่นโดย
ส่วนใหญ่เกิดจาก
การร่วมกัน
แก้ปัญหา 

เร่ิมมีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
พื้นฐานของส่วน
ราชการ ตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หมวดอื่นๆ  

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
ของส่วนราชการ
ตามที่ระบไุว้ใน
เกณฑ์หมวดอื่นๆ  
 
 

มีแนวทางที่บูรณา
การกับความ
ต้องการของส่วน
ราชการ ตามระบุ
ไว้ในเกณฑ์หัวข้อ
อื่นๆ  

มีแนวทางทื่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วนราชการ
เป็นอย่างดีตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หัวข้ออ่ืนๆ  

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 
      

สรุป
คะแนน 

..................% ..................% ..................% .........55........% ..................% ..................% 
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3.2 เสียงของผู้รับบริการ 
 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับเสียงของผู้รับบริการ 
1. เครื่องมือในการส ารวจข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 
2. ช่องทางสื่อสารที่หลากหลายส าหรับให้ผู้รับบริการสะท้อนถึงคุณภาพการให้บริการ 
3. ระบบการตอบรับข้อเสนอแนะ ที่สรา้งความัน่ใจให้ผู้รับบริการ ว่ามีผู้รับฟังปัญหาหรือข้อเสนอแนะ 
4. ระบบการแก้ไขปัญหา หรือสนองตอบข้อเสนอแนะโดยพัฒนาการให้บริการในทันททีี่ได้รับขอ้มูล 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
1 มีช่องทางหลากหลาย และไดป้ระชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบถึงช่องทางแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าว 
2 ผู้ปฏิบัตงิานมีความกระตือรือร้น ที่จะพฒันาการท างานทนัทีเมื่อได้รับข้อเสนอแนะที่เปน็ประโยชน์ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ผู้รับบริการหลายส่วนยังไม่เข้าใจถึงมาตรฐานการให้บริการและกระบวนงาน จงึท าให้ความหวังไม่ตรงกับการ
ให้บริการจริง ต้องแก้ไขโดยจัดท าคู่มือการรับบริการในแต่ละกระบวนงานให้ชัดเจน เป็นรปูธรรมที่สุด 

 

Factor 
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

A 

ไม่มีแนวทาง
อย่างเป็นระบบมี
สารสนเทศน้อย
และไมช่ัดเจน 

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
โดยรวมของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่งเปน็
ระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อ
ก านดต่างๆ ของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่งเปน็
ระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดต่างๆ 
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ ์

       

D 

ไม่มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติหรือ
มีเพียงเล็กน้อย 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเพียง
แค่ในขั้นเริ่มต้น
ในเกือบทุกพื้นที่ 
หรือหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติ
ถึงแม้ว่าบางพื้นที่
หรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่
ในขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเปน็
อย่างดี ถึงแม้ว่า
อาจแตกต่าง กัน
ในบางพื้นที่หรือ
บางหน่วยงาน 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไป
ปฏิบัติเปน็อย่างดี
โดยไม่มีความ
แตกต่างที่ส าคัญ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติอย่าง
สมบูรร์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ ส าคัญ
ในพื้นที่หรือ
หน่วยงานใดๆ  

       

L 
ไม่แสดงให้เห็นว่า
มีแนวคิดในการ

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีการ

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง

มีกระบวนการ
ประเมินและ

มีกระบวนการ
ประเมินและ

มีกระบวนการ
ประเมินและ
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ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

เปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปัญหา
มาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงทัว่ๆ 
ไป 

อย่างเป็นระบบ
ในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่
ส าคัญ 

ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ช้อมูลจริง และ
เร่ิมมีการใช้การ
เรียนรู้ในระดับ
องค์กรไป
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลของ
กระบวนการที่
ส าคัญ 

ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ขู้มูล
จริง และมีการใช้
การเรียนรู้ ใน
ระดับองค์กรเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญ
ในการจัดการมี
การแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนวา่การ
วิเคราะห์และการ
แบ่งปนัความรู้ใน
ระดับองค์กรส่งผล
ต่อการปรับปรุงให้
ดีขึ้นและการสรา้ง
นวัตกรรม 

ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมี
การใช้การเรียนรู้
ในระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการทั่วทั้งสว่น
ราชการ มีการ
แสดงให้เห็น
ชัดเจน ว่าการ
วิเคราะห์และการ
แบ่งปนัความรู้ใน
ระดับองค์กร
ผลักดันให้เกิด
การปรับปรุงให้ดี
ขึ้นและการสร้าง
นวัตกรรมทั่วทั้ง
ส่วนราชการ 

       

I 

ไม่แสดงให้เห็นว่า
มีความสอดคล้อง
ไปในแนวทาง
เดียวกันในระดับ
องค์กร แต่ละ
พื้นที่หรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับพื้นที่หรือ
หน่วยงานอื่นโดย
ส่วนใหญ่เกิดจาก
การร่วมกัน
แก้ปัญหา 

เร่ิมมีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
พื้นฐานของส่วน
ราชการ ตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หมวดอื่นๆ  

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
ของส่วนราชการ
ตามที่ระบไุว้ใน
เกณฑ์หมวดอื่นๆ  
 
 

มีแนวทางที่บูรณา
การกับความ
ต้องการของส่วน
ราชการ ตามระบุ
ไว้ในเกณฑ์หัวข้อ
อื่นๆ  

มีแนวทางทื่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วนราชการ
เป็นอย่างดีตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หัวข้ออ่ืนๆ  

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 
      

สรุป
คะแนน 

..................% ..................% ..................% .........60......% ..................% ..................% 
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หมวดที่ 4 :  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
1. ผลการด าเนินงานตามพนัธกจิ และตัวชีว้ัดหลักของกองกลาง พ.ศ. 2557 (รายงานหมวด 7) 
2. ข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณ 
3. ข้อมูลการบริหารจัดการอัตราก าลัง 
4. ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
5. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศประกอบการวัดและวิเคราะห์ไว้อย่างเป็นระบบใช้งานได้สะดวก 
2. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในที่มีประสทิธิภาพสามารถน าผลมาเป็นข้อมูลด าเนินการได้ 
3. มีการประชุมกองเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งสามารถใช้เปน็เวทีในการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์และปรบัปรุงผลการ

ด าเนินงานได ้
 

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

การเผชิญเหตุ ที่ไม่ได้คาดการณล์่วงหน้า เม่ือวัด วิเคราะห์ตามเกณฑ์แล้วท าให้งานไมบ่รรลุเป้าหมายตามแผน  
ต้องแก้ไขโดย จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงที่จะมผีลกระทบกับแผนงานหลัก 

 

Factor 
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

A 

ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบมี
สารสนเทศน้อย
และไมช่ัดเจน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิม
มีแนวทางอยา่ง
เป็นระบบที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
โดยรวมของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่า
มีแนวทางอยา่ง
เป็นระบบและ
มีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก านดต่างๆ 
ของหวัข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดต่างๆ 
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ ์

       

D 

ไม่มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติหรือมีเพียง
เล็กน้อย 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเพียง
แค่ในขั้นเริ่มต้นใน
เกือบทุกพื้นที่ หรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการ
บรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติ
ถึงแม้ว่าบางพื้นที่
หรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่
ในขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเปน็
อย่างดี ถึงแม้ว่า
อาจแตกต่าง กัน
ในบางพื้นที่หรือ
บางหน่วยงาน 

การน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏบิัติเปน็
อย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่าง
ที่ส าคัญ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติอย่าง
สมบูรร์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่ 
ส าคัญในพืน้ที่
หรือหน่วยงาน
ใดๆ  
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L 

ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิม
มีการเปลี่ยนแปลง
จากการตั้งรับ
ปัญหามาเปน็
แนวคิดในการ
ปรับปรุงทัว่ๆ ไป 

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบ
ในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่
ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ช้อมูลจริง 
และเร่ิมมีการใช้
การเรียนรู้ใน
ระดับองค์กรไป
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของกระบวนการ
ที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ขู้มูลจริง 
และมีการใช้
การเรียนรู้ ใน
ระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการมีการ
แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนวา่
การวิเคราะห์
และการ
แบ่งปนัความรู้
ในระดับองค์กร
ส่งผลต่อการ
ปรับปรุงให้ดี
ขึ้นและการ
สร้างนวตักรรม 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมี
การใช้การเรียนรู้
ในระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการทั่วทั้งสว่น
ราชการ มีการ
แสดงให้เห็น
ชัดเจน ว่าการ
วิเคราะห์และ
การแบ่งปนั
ความรู้ในระดับ
องค์กรผลักดันให้
เกิดการปรับปรุง
ให้ดีขึ้นและการ
สร้างนวตักรรม
ทั่วทั้งส่วน
ราชการ 

       

I 

ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับองค์กร แต่
ละพื้นที่หรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับพื้นที่หรือ
หน่วยงานอื่นโดย
ส่วนใหญ่เกิดจาก
การร่วมกัน
แก้ปัญหา 

เร่ิมมีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
พื้นฐานของส่วน
ราชการ ตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หมวดอื่นๆ  

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
ของส่วนราชการ
ตามที่ระบไุว้ใน
เกณฑ์หมวดอื่นๆ 
 
 

มีแนวทางที่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วน
ราชการ ตาม
ระบุไว้ในเกณฑ์
หัวข้ออ่ืนๆ  

มีแนวทางทื่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วนราชการ
เป็นอย่างดีตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หัวข้ออ่ืนๆ  

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 
      

สรุป
คะแนน 

..................% ..................% ....................% ..........50......% ..................% ..................% 
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4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
1. ประสิทธิภาพของหน่วยงานบริการกลาง เชน่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน 
2. ความสามารถ และทักษะของผู้ปฏิบตัิงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใชท้รัพยากรร่วมกัน 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประสิทธิภาพสูงทั้งตัวบุคคล ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
2. โครงข่ายระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัมีความทนัสมัย 
3. บุคลากรกองกลางมีความสามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการท างานได้เอง 
4 มีการท างานในลักษณะเครือข่ายที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรด้านสารสนเทศร่วมกัน 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีรูปแบบ (Format) ที่แตกต่างกันหลายรูปแบบเปน็
ข้อจ ากัดในการบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน ต้องแก้ไขโดยมหาวทิยาลัยพฒันาหรือจัดหาซอฟท์แวร์กลางที่เป็น 
Forma เดียวกันทั้งมหาวิทยาลยัในแต่ละกระบวนงานและให้คณะ/หน่วยงานใช้ร่วมกัน  

 

Factor 
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

A 

ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบมี
สารสนเทศน้อย
และไมช่ัดเจน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิม
มีแนวทางอยา่ง
เป็นระบบที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
โดยรวมของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่า
มีแนวทางอยา่ง
เป็นระบบและ
มีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก านดต่างๆ 
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดต่างๆ 
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ ์

       

D 

ไม่มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติหรือมีเพียง
เล็กน้อย 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเพียง
แค่ในขั้นเริ่มต้นใน
เกือบทุกพื้นที่ หรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการ
บรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติ
ถึงแม้ว่าบางพื้นที่
หรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่
ในขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเปน็
อย่างดี ถึงแม้ว่า
อาจแตกต่าง กัน
ในบางพื้นที่หรือ
บางหน่วยงาน 

การน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏบิัติเปน็
อย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่าง
ที่ส าคัญ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติอย่าง
สมบูรร์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่ 
ส าคัญในพืน้ที่
หรือหน่วยงาน
ใดๆ  

       

L 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ

แสดงให้เห็นว่าเร่ิม
มีการเปลี่ยนแปลง

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง

มีกระบวนการ
ประเมินและ

มีกระบวนการ
ประเมินและ

มีกระบวนการ
ประเมินและ
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ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

จากการตั้งรับ
ปัญหามาเปน็
แนวคิดในการ
ปรับปรุงทัว่ๆ ไป 

อย่างเป็นระบบ
ในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่
ส าคัญ 

ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ช้อมูลจริง 
และเร่ิมมีการใช้
การเรียนรู้ใน
ระดับองค์กรไป
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของกระบวนการ
ที่ส าคัญ 

ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ขู้มูลจริง 
และมีการใช้
การเรียนรู้ ใน
ระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการมีการ
แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนวา่
การวิเคราะห์
และการ
แบ่งปนัความรู้
ในระดับองค์กร
ส่งผลต่อการ
ปรับปรุงให้ดี
ขึ้นและการ
สร้างนวตักรรม 

ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมี
การใช้การเรียนรู้
ในระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการทั่วทั้งสว่น
ราชการ มีการ
แสดงให้เห็น
ชัดเจน ว่าการ
วิเคราะห์และ
การแบ่งปนั
ความรู้ในระดับ
องค์กรผลักดันให้
เกิดการปรับปรุง
ให้ดีขึ้นและการ
สร้างนวตักรรม
ทั่วทั้งส่วน
ราชการ 

       

I 

ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับองค์กร แต่
ละพื้นที่หรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับพื้นที่หรือ
หน่วยงานอื่นโดย
ส่วนใหญ่เกิดจาก
การร่วมกัน
แก้ปัญหา 

เร่ิมมีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
พื้นฐานของส่วน
ราชการ ตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หมวดอื่นๆ  

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
ของส่วนราชการ
ตามที่ระบไุว้ใน
เกณฑ์หมวดอื่นๆ 
 
 

มีแนวทางที่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วน
ราชการ ตาม
ระบุไว้ในเกณฑ์
หัวข้ออ่ืนๆ  

มีแนวทางทื่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วนราชการ
เป็นอย่างดีตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หัวข้ออ่ืนๆ  

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 
      

สรุป
คะแนน 

..................% ..................% ..................% .........50.......% ..................% ..................% 
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หมวดที่ 5 :  การมุ่งเน้นบุคลากร 
 5.1 การผูกใจผู้ปฏิบตัิ (Workforce Engagement) 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการผูกใจผู้ปฏิบัต ิ
1. การมอบหมายงานที่ตรงกบัความรู้ ความสามารถ 
2. การส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรูเ้พื่อพัฒนางาน 
3. การได้รับรางวัล ยกย่องชมเชย เมื่อปฏิบัติชอบ 
4. การมองเห็นความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
1 ผู้น าระดับสงูมีความใกลช้ิด เป็นกันเองกับผู้ปฏิบัตงิานในทุกส่วนงาน 
2 บุคลากรกองกลางมีความผูกพันระหว่างกันเหมือนพี่น้อง มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
3 มีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และผลการประเมินน าไปสูส่ิทธิประโยชน์ 
4 มหาวิทยาลยัจัดหลักสูตรการพฒันาผู้บริหารและผู้ปฏบิัติงานทกุระดับ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ประเภทของบุคลากรที่หลากหลายอยู่รวมกัน และได้รับสิทธปิระโยชน์ที่แตกต่างกนั ท าให้เกิดบรรยากาศไม่พงึ
ประสงค์ในองค์กร ต้องแก้โดยพยายามพฒันาให้บุคลากรมีความก้าวหน้าขึ้นสู่ต าแหน่งที่มีสิทธปิระโยชน์ที่เทา่
เทียมกัน หรือหาระบบค่าตอบแทนอื่นๆ ชดเชย หรือพยายามสร้างความเข้าใจ 

 

Factor 
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

A 

ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบมี
สารสนเทศน้อย
และไมช่ัดเจน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิม
มีแนวทางอยา่ง
เป็นระบบที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
โดยรวมของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อ
ก านดต่างๆ ของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่งเปน็
ระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดต่างๆ 
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ ์

       

D 

ไม่มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติหรือมีเพียง
เล็กน้อย 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเพียง
แค่ในขั้นเริ่มต้นใน
เกือบทุกพื้นที่ หรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการ
บรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติ
ถึงแม้ว่าบางพื้นที่
หรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่
ในขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเปน็
อย่างดี ถึงแม้ว่า
อาจแตกต่าง กัน
ในบางพื้นที่หรือ
บางหน่วยงาน 

การน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏบิัติเปน็
อย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่างที่
ส าคัญ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติอย่าง
สมบูรร์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ ส าคัญ
ในพื้นที่หรือ
หน่วยงานใดๆ  

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี แสดงให้เห็นว่าเร่ิม แสดงให้เห็นว่า มีกระบวนการ มีกระบวนการ มีกระบวนการ
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แนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

มีการเปลี่ยนแปลง
จากการตั้งรับ
ปัญหามาเปน็
แนวคิดในการ
ปรับปรุงทัว่ๆ ไป 

เร่ิมมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบ
ในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่
ส าคัญ 

ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ช้อมูลจริง 
และเร่ิมมีการใช้
การเรียนรู้ใน
ระดับองค์กรไป
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของกระบวนการ
ที่ส าคัญ 

ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ขู้มูลจริง และ
มีการใช้การ
เรียนรู้ ในระดับ
องค์กรเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญ
ในการจัดการมี
การแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนวา่
การวิเคราะห์
และการแบ่งปัน
ความรู้ในระดับ
องค์กรส่งผลต่อ
การปรับปรุงให้ดี
ขึ้นและการสร้าง
นวัตกรรม 

ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมี
การใช้การเรียนรู้
ในระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการทั่วทั้งสว่น
ราชการ มีการ
แสดงให้เห็น
ชัดเจน ว่าการ
วิเคราะห์และการ
แบ่งปนัความรู้ใน
ระดับองค์กร
ผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
และการสร้าง
นวัตกรรมทั่วทั้ง
ส่วนราชการ 

       

I 

ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับองค์กร แต่
ละพื้นที่หรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับพื้นที่หรือ
หน่วยงานอื่นโดย
ส่วนใหญ่เกิดจาก
การร่วมกัน
แก้ปัญหา 

เร่ิมมีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
พื้นฐานของส่วน
ราชการ ตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หมวดอื่นๆ  

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
ของส่วนราชการ
ตามที่ระบไุว้ใน
เกณฑ์หมวดอื่นๆ  

มีแนวทางที่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วนราชการ 
ตามระบไุว้ใน
เกณฑ์หัวข้ออ่ืนๆ  

มีแนวทางทื่บูรณา
การกับความ
ต้องการของส่วน
ราชการเป็นอยา่ง
ดีตามที่ระบุไว้ใน
เกณฑ์หัวข้ออ่ืนๆ  

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 
      

สรุป
คะแนน 

..................% ..................% ..................% ........55......% ..................% ..................% 

 
 
 
 
 
 



65 
 

Self Assessment Report – General Affairs Division : Academic Year 2557 : KKU 
 

 

5.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environment) 
 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1. ระบบการรักษาความปลอดภัยในส านักงาน 
2. สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
3. กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
1 มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทีท่ันสมัย 
3 มีระบบกล้องวงจรปิดครอบคลมุทั้งตัวอาคาร และทั้งพืน้ที่มหาวิทยาลัย 
4 มหาวิทยาลยัมีสภาพแวดล้อมทีร่่มรื่น 
5 มีโครงการปลูกผักปลอดสารพษิ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 การจัดแบ่งพื้นที่หน่วยงานในอาคารสิริคุณากรไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และไม่เอ้ือต่อการให้บริการ ต้องแก้ไข
โดยท าข้อเสนอกรณีมีปัญหา เพือ่ขอความเห็นชอบจากผู้บริหารในการปรับปรุงพื้นทีป่ฏิบัตงิาน 

 

Factor 
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

A 

ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบมี
สารสนเทศน้อย
และไมช่ัดเจน 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิม
มีแนวทางอยา่ง
เป็นระบบที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
โดยรวมของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อ
ก านดต่างๆ ของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่งเปน็
ระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดต่างๆ 
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ ์

       

D 

ไม่มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติหรือมีเพียง
เล็กน้อย 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเพียง
แค่ในขั้นเริ่มต้นใน
เกือบทุกพื้นที่ หรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการ
บรรลุข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติ
ถึงแม้ว่าบางพื้นที่
หรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่
ในขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเปน็
อย่างดี ถึงแม้ว่า
อาจแตกต่าง กัน
ในบางพื้นที่หรือ
บางหน่วยงาน 

การน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏบิัติเปน็
อย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่างที่
ส าคัญ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติอย่าง
สมบูรร์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ ส าคัญ
ในพื้นที่หรือ
หน่วยงานใดๆ  

       

L 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ

แสดงให้เห็นว่าเร่ิม
มีการเปลี่ยนแปลง

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง

มีกระบวนการ
ประเมินและ

มีกระบวนการ
ประเมินและ

มีกระบวนการ
ประเมินและ
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ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

จากการตั้งรับ
ปัญหามาเปน็
แนวคิดในการ
ปรับปรุงทัว่ๆ ไป 

อย่างเป็นระบบ
ในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่
ส าคัญ 

ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ช้อมูลจริง 
และเร่ิมมีการใช้
การเรียนรู้ใน
ระดับองค์กรไป
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของกระบวนการ
ที่ส าคัญ 

ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ขู้มูลจริง และ
มีการใช้การ
เรียนรู้ ในระดับ
องค์กรเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญ
ในการจัดการมี
การแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนวา่
การวิเคราะห์
และการแบ่งปัน
ความรู้ในระดับ
องค์กรส่งผลต่อ
การปรับปรุงให้ดี
ขึ้นและการสร้าง
นวัตกรรม 

ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมี
การใช้การเรียนรู้
ในระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการทั่วทั้งสว่น
ราชการ มีการ
แสดงให้เห็น
ชัดเจน ว่าการ
วิเคราะห์และการ
แบ่งปนัความรู้ใน
ระดับองค์กร
ผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
และการสร้าง
นวัตกรรมทั่วทั้ง
ส่วนราชการ 

       

I 

ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับองค์กร แต่
ละพื้นที่หรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับพื้นที่หรือ
หน่วยงานอื่นโดย
ส่วนใหญ่เกิดจาก
การร่วมกัน
แก้ปัญหา 

เร่ิมมีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
พื้นฐานของส่วน
ราชการ ตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หมวดอื่นๆ  

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
ของส่วนราชการ
ตามที่ระบไุว้ใน
เกณฑ์หมวดอื่นๆ  

มีแนวทางที่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วนราชการ 
ตามระบไุว้ใน
เกณฑ์หัวข้ออ่ืนๆ  

มีแนวทางทื่บูรณา
การกับความ
ต้องการของส่วน
ราชการเป็นอยา่ง
ดีตามที่ระบุไว้ใน
เกณฑ์หัวข้ออ่ืนๆ  

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 
      

สรุป
คะแนน 

..................% ..................% ..................% ........50......% ..................% ..................% 
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หมวดที่ 6 :  การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
6.1 การออกแบบระบบงาน 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับการออกแบบระบบงาน 
1. ผลการประเมินจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร 
4. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
1 บุคลากรมีทัศนคตทิี่ดีต่อการร่วมคิด ร่วมออกแบบ ระบบการท างาน 
2 มีข้อมูลสารสนเทศที่เปน็ประโยชน์ และเชื่อถือได้ ส าหรับประกอบการออกแบบระบบงาน 
3 มหาวิทยาลยัมีผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบงาน ทีส่ามารถให้ค าปรึกษาได้ 
4 หน่วยงานระดับกองมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนกระบวนงานสนับสนุนระหวา่งกัน 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 สมรรถนะของบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับบางกระบวนงาน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดส าคัญในการขับเคลือ่นงานตามทีไ่ด้
ออกแบบระบบไว้ ต้องแก้ไขโดยพัฒนาทักษะบุคลากร หรือทบทวนรูปแบบกระบวนงานใหม ่

 

Factor 
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

A 

ไม่มีแนวทาง
อย่างเป็นระบบมี
สารสนเทศน้อย
และไมช่ัดเจน 

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
โดยรวมของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อ
ก านดต่างๆ ของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่า
มีแนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดต่างๆ 
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ ์

       

D 

ไม่มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติหรือ
มีเพียงเล็กน้อย 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเพียง
แค่ในขั้นเริ่มต้น
ในเกือบทุกพื้นที่ 
หรือหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติ
ถึงแม้ว่าบางพื้นที่
หรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่
ในขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเปน็
อย่างดี ถึงแม้ว่า
อาจแตกต่าง กัน
ในบางพื้นที่หรือ
บางหน่วยงาน 

การน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏบิัติเปน็
อย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่างที่
ส าคัญ 

มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติ
อย่างสมบูรร์
โดยไม่มีจุดอ่อน
หรือความ
แตกต่างที่ 
ส าคัญในพืน้ที่
หรือหน่วยงาน
ใดๆ  
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L 

ไม่แสดงให้เห็นว่า
มีแนวคิดในการ
ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปัญหา
มาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงทัว่ๆ 
ไป 

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบ
ในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่
ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ช้อมูลจริง 
และเร่ิมมีการใช้
การเรียนรู้ใน
ระดับองค์กรไป
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของกระบวนการ
ที่ส าคัญ 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ขู้มูลจริง และ
มีการใช้การ
เรียนรู้ ในระดับ
องค์กรเป็น
เครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการมีการ
แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนวา่
การวิเคราะห์
และการแบ่งปัน
ความรู้ในระดับ
องค์กรส่งผลต่อ
การปรับปรุงให้ดี
ขึ้นและการสร้าง
นวัตกรรม 

มีกระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง 
และมีการใช้
การเรียนรู้ใน
ระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการทั่วทั้ง
ส่วนราชการ มี
การแสดงให้
เห็นชัดเจน ว่า
การวิเคราะห์
และการแบ่งปัน
ความรู้ในระดับ
องค์กรผลักดัน
ให้เกิดการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
และการสร้าง
นวัตกรรมทั่วทั้ง
ส่วนราชการ 

       

I 

ไม่แสดงให้เห็นว่า
มีความสอดคล้อง
ไปในแนวทาง
เดียวกันในระดับ
องค์กร แต่ละ
พื้นที่หรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับพื้นที่หรือ
หน่วยงานอื่นโดย
ส่วนใหญ่เกิดจาก
การร่วมกัน
แก้ปัญหา 

เร่ิมมีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
พื้นฐานของส่วน
ราชการ ตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หมวดอื่นๆ  

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
ของส่วนราชการ
ตามที่ระบไุว้ใน
เกณฑ์หมวดอื่นๆ  

มีแนวทางที่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วนราชการ 
ตามระบไุว้ใน
เกณฑ์หัวข้อ
อื่นๆ  

มีแนวทางทื่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วน
ราชการเป็น
อย่างดีตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หัวข้ออ่ืนๆ  

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

สรุป
คะแนน 

..................% ..................% ..................% .........60......% ..................% ..................% 
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6.2 กระบวนการท างาน 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างาน 
1. การจัดท าเอกสารมอบหมายงานร่วมกันระหวา่งผูบ้ริหารกับผู้ปฏิบัตงิาน 
2. การมอบหมายงานเปน็รายบคุคลโดยก าหนดมาตรฐานงานทีช่ัดเจน วัดผลได้อยา่งเปน็รูปธรรม 
3. ฟังเสียงผู้รับบริการ ประกอบการออกแบบกระบวนการท างานและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
1 มีข้อมูลสารสนเทศที่ทนัสมัย เชือ่ถือได้ส าหรับประกอบการตัดสนิใจ 
2 มีการส ารวจ และรบัฟังข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการออกแบบกระบวนงาน 
3 เป็นการท างานแบบมสี่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงมีความรูส้กึเป็นเจ้าของกระบวนงานร่วมกัน 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ยังขาดการร่วมออกแบบกระบวนงานระหว่างกอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการกระบวนงานร่วมกัน 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถลดทอนบางกระบวนงานทีท่ับซ้อนกนัได้  
ต้องผลักดันในระดับส านักงานอธิการบดี เพื่อให้เกิดภาพความร่วมมือนี้ขึ้น 

 

Factor 
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

A 

ไม่มีแนวทาง
อย่างเป็นระบบมี
สารสนเทศน้อย
และไมช่ัดเจน 

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนด
โดยรวมของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อ
ก านดต่างๆ ของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่า
มีแนวทางอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดต่างๆ 
ของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ ์

       

D 

ไม่มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติหรือ
มีเพียงเล็กน้อย 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเพียง
แค่ในขั้นเริ่มต้น
ในเกือบทุกพื้นที่ 
หรือหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุ
ข้อก าหนด
พื้นฐานของ
หัวข้อ 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติ
ถึงแม้ว่าบางพื้นที่
หรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่
ในขั้นเร่ิมต้น 

มีการน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติเปน็
อย่างดี ถึงแม้ว่า
อาจแตกต่าง กัน
ในบางพื้นที่หรือ
บางหน่วยงาน 

การน าแนวทาง
ไปถ่ายทอดเพื่อ
ไปปฏบิัติเปน็
อย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่างที่
ส าคัญ 

มีการน า
แนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติ
อย่างสมบูรร์
โดยไม่มีจุดอ่อน
หรือความ
แตกต่างที่ 
ส าคัญในพืน้ที่
หรือหน่วยงาน
ใดๆ  

       

L 
ไม่แสดงให้เห็นว่า
มีแนวคิดในการ

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีการ

แสดงให้เห็นว่า
เร่ิมมีแนวทาง

มีกระบวนการ
ประเมินและ

มีกระบวนการ
ประเมินและ

มีกระบวนการ
ประเมินและ
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ปรับปรุง มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา 

เปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปัญหา
มาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงทัว่ๆ 
ไป 

อย่างเป็นระบบ
ในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่
ส าคัญ 

ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ช้อมูลจริง 
และเร่ิมมีการใช้
การเรียนรู้ใน
ระดับองค์กรไป
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของกระบวนการ
ที่ส าคัญ 

ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ขู้มูลจริง และ
มีการใช้การ
เรียนรู้ ในระดับ
องค์กรเป็น
เครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการมีการ
แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนวา่
การวิเคราะห์
และการแบ่งปัน
ความรู้ในระดับ
องค์กรส่งผลต่อ
การปรับปรุงให้ดี
ขึ้นและการสร้าง
นวัตกรรม 

ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง 
และมีการใช้
การเรียนรู้ใน
ระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการ
จัดการทั่วทั้ง
ส่วนราชการ มี
การแสดงให้
เห็นชัดเจน ว่า
การวิเคราะห์
และการแบ่งปัน
ความรู้ในระดับ
องค์กรผลักดัน
ให้เกิดการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
และการสร้าง
นวัตกรรมทั่วทั้ง
ส่วนราชการ 

       

I 

ไม่แสดงให้เห็นว่า
มีความสอดคล้อง
ไปในแนวทาง
เดียวกันในระดับ
องค์กร แต่ละ
พื้นที่หรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ 

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับพื้นที่หรือ
หน่วยงานอื่นโดย
ส่วนใหญ่เกิดจาก
การร่วมกัน
แก้ปัญหา 

เร่ิมมีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
พื้นฐานของส่วน
ราชการ ตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หมวดอื่นๆ  

มีแนวทางที่
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั
กับความต้องการ
ของส่วนราชการ
ตามที่ระบไุว้ใน
เกณฑ์หมวดอื่นๆ  

มีแนวทางที่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วนราชการ 
ตามระบไุว้ใน
เกณฑ์หัวข้อ
อื่นๆ  

มีแนวทางทื่
บูรณาการกับ
ความต้องการ
ของส่วน
ราชการเป็น
อย่างดีตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์
หัวข้ออ่ืนๆ  

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

สรุป
คะแนน 

..................% ..................% ..................% .........55......% ..................% ..................% 
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หมวดที่ 7 :  ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ดา้นผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
1. ออกแบบกระบวนงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพนัธกิจ 
2. ระบบการปรับปรุงการปฏบิตัิงานที่มีประสิทธภาพ 
3. ระบบธรรมาภิบาลในกระบวนการท างาน 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
1 กองกลางมีแผนกลยทุธ์ที่สนองตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีเกณฑ์การวัด และประเมินผลทีช่ัดเจน 

 

LeTCI  
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

Le 

ไม่มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินการของ
สถาบนั และ/ 
หรือมีผลลัพธ์ที่
ไม่ดีในเร่ืองที่
รายงานไว ้

มีการรายงานผล
การด าเนินการ
ของสถาบันเพียง
บางเร่ือง และ
เร่ิมมีระดับผล
การด าเนินการที่
ดีในบางเร่ือง 

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการทีด่ีใน
บางเร่ืองที่ส าคัญ
ต่อสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการทีด่ีใน
เกือบทุกเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
สถาบนั ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนด 
ของหัวข้อ 

Le มีการรายงาน
ผลการด าเนนิการ
ที่ดีถึงดีเลิศใน
เร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการทีด่ี
เลิศในเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

       

T 

ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทาง
ลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของ
ข้อมูลบางเร่ือง  
บางเร่ืองแสดง
แนวโน้มในทาง
ลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของ
ข้อมูลบางเร่ือง  
และข้อมูลส่วน
ใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้ม
ที่ดีอย่างชัดเจน
ในเร่ืองต่าง ๆ ที่
มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเร่ือง
ส าคัญที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบนั
ไว้ได้เปน็ 
ส่วนใหญ่ 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีไวไ้ด้
อย่างต่อเนื่องใน
เร่ืองส าคัญทุกเร่ือง
ที่จะบรรลุพนัธกิจ
ของสถาบัน 

       

C 

ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชงิ
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่
มีการรายงาน
สารสนเทศเชงิ
เปรียบเทียบ  

เร่ิมมีสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบ 

ผลการ
ด าเนินการใน
ปัจจุบนัในบาง
เร่ืองดี เมื่อเทียบ
กับตัว
เปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบ
แนวโน้มและ
ระดับผลการ
ด าเนินการใน
ปัจจุบนัเป็น
จ านวนมากหรือ
ส่วนมากกับตัว
เปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียงรวมทั้ง
แสดงถึงความเปน็
ผู้น าในเร่ืองต่าง ๆ 

แสดงถึงความเปน็
ผู้น าในวงการศึกษา
และเป็นระดบั
เทียบเคียงให้
สถาบนัอื่นในหลาย
เร่ือง 
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และมีผลการ
ด าเนินการทีด่ีมาก 

       

I 

ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบาง
เร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในหลาย
เร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการ
ของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่
ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เก่ียวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด 
และกระบวนการ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการ
ของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่
ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เก่ียวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด
กระบวน 
การและ
แผนปฏบิัติการ
รวมทั้งการ
คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานใน
อนาคตในบาง
เร่ืองด้วย 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบนัใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด  ที่เก่ียวกับ
ผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และ
แผน 
ปฏิบัติการรวมทั้ง
ภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานใน
อนาคต 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 
      

สรุป
คะแนน 

..................% ..................% ..................% .........55......% ..................% ..................% 

 
 
 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ดา้นการมุ่งเน้นผู้รับบริการ 
1. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ 
2. การติดตาม ทบทวน และปบัปรุงการให้บริการ 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
1 ผู้ปฏิบัตงิานมีทัศนคติทีด่ีต่อการให้บริการโดยมุ่งเน้นผู้รบับริการเป็นส าคัญ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ในบางกระบวนงาน ยังมีข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการไม่เพียงพอ ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการพัฒนากระบวนการ
ให้บริการ ต้องพัฒนาโดยเร่งจัดท าข้อมูลที่จ าเปน็ของผู้รับบริการ เช่น ความคาดหวัง ความต้องการที่เป็น
ลักษณะพิเศษของผู้รับบริการ 
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LeTCI  
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

Le 

ไม่มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินการของ
สถาบนั และ/ 
หรือมีผลลัพธ์ที่
ไม่ดีในเร่ืองที่
รายงานไว ้

มีการรายงานผล
การด าเนินการ
ของสถาบันเพียง
บางเร่ือง และ
เร่ิมมีระดับผล
การด าเนินการที่
ดีในบางเร่ือง 

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการทีด่ีใน
บางเร่ืองที่ส าคัญ
ต่อสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการทีด่ีใน
เกือบทุกเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
สถาบนั ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนด 
ของหัวข้อ 

Le มีการรายงาน
ผลการด าเนนิการ
ที่ดีถึงดีเลิศใน
เร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการทีด่ี
เลิศในเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

       

T 

ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทาง
ลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของ
ข้อมูลบางเร่ือง  
บางเร่ืองแสดง
แนวโน้มในทาง
ลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของ
ข้อมูลบางเร่ือง  
และข้อมูลส่วน
ใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้ม
ที่ดีอย่างชัดเจน
ในเร่ืองต่าง ๆ ที่
มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเร่ือง
ส าคัญที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบนั
ไว้ได้เปน็ 
ส่วนใหญ่ 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีไวไ้ด้
อย่างต่อเนื่องใน
เร่ืองส าคัญทุกเร่ือง
ที่จะบรรลุพนัธกิจ
ของสถาบัน 

       

C 

ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชงิ
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่
มีการรายงาน
สารสนเทศเชงิ
เปรียบเทียบ  

เร่ิมมีสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบ 

ผลการ
ด าเนินการใน
ปัจจุบนัในบาง
เร่ืองดี เมื่อเทียบ
กับตัว
เปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบ
แนวโน้มและ
ระดับผลการ
ด าเนินการใน
ปัจจุบนัเป็น
จ านวนมากหรือ
ส่วนมากกับตัว
เปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียงรวมทั้ง
แสดงถึงความเปน็
ผู้น าในเร่ืองต่าง ๆ 
และมีผลการ
ด าเนินการทีด่ีมาก 

แสดงถึงความเปน็
ผู้น าในวงการศึกษา
และเป็นระดบั
เทียบเคียงให้
สถาบนัอื่นในหลาย
เร่ือง 

       

I 

ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบาง
เร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในหลาย
เร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการ
ของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่
ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เก่ียวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้

มีการรายงานผล
การด าเนินการ
ของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่
ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เก่ียวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบนัใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด  ที่เก่ียวกับ
ผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด 
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ส่วนเสีย ตลาด 
และกระบวนการ 

ส่วนเสีย ตลาด
กระบวน 
การและ
แผนปฏบิัติการ
รวมทั้งการ
คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานใน
อนาคตในบาง
เร่ืองด้วย 

กระบวนการ และ
แผน 
ปฏิบัติการรวมทั้ง
ภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานใน
อนาคต 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 
      

สรุป
คะแนน 

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

 
 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร 
1. การมอบหมายงานที่ตรงกบัความสนใจ และความสามารถ 
2. การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏบิัตงิาน 
3. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
4. การประเมินความผาสุกของบุคลากร 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
1 บุคลากรมีทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
2 บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3 บุคลากรมีความรัก และรู้สึกเปน็เจ้าขององค์กร 
4 บุคลากรมีความเชื่อมั่น กล้าแสดงความคิดเห็น 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 บุคลากรสายลูกจ้างชั่วคราว มีระดับขวัญก าลังใจต่ า ต้องแก้ไขโดยส่งเสริมให้พัฒนาสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น หรือ
ชดเชยด้วยสวัสดิการดา้นอื่น ๆ 

 

LeTCI  
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

Le 

ไม่มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินการของ
สถาบนั และ/ 
หรือมีผลลัพธ์ที่

มีการรายงานผล
การด าเนินการ
ของสถาบันเพียง
บางเร่ือง และ
เร่ิมมีระดับผล

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการทีด่ีใน
บางเร่ืองที่ส าคัญ
ต่อสถาบัน ตามที่

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการทีด่ีใน
เกือบทุกเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ

Le มีการรายงาน
ผลการด าเนนิการ
ที่ดีถึงดีเลิศใน
เร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ

มีการรายงานผล
การด าเนินการทีด่ี
เลิศในเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของ
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ไม่ดีในเร่ืองที่
รายงานไว ้

การด าเนินการที่
ดีในบางเร่ือง 

ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

สถาบนั ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนด 
ของหัวข้อ 

ข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

หัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

       

T 

ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทาง
ลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของ
ข้อมูลบางเร่ือง  
บางเร่ืองแสดง
แนวโน้มในทาง
ลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของ
ข้อมูลบางเร่ือง  
และข้อมูลส่วน
ใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้ม
ที่ดีอย่างชัดเจน
ในเร่ืองต่าง ๆ ที่
มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเร่ือง
ส าคัญที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบนั
ไว้ได้เปน็ 
ส่วนใหญ่ 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีไวไ้ด้
อย่างต่อเนื่องใน
เร่ืองส าคัญทุกเร่ือง
ที่จะบรรลุพนัธกิจ
ของสถาบัน 

       

C 

ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชงิ
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่
มีการรายงาน
สารสนเทศเชงิ
เปรียบเทียบ  

เร่ิมมีสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบ 

ผลการ
ด าเนินการใน
ปัจจุบนัในบาง
เร่ืองดี เมื่อเทียบ
กับตัว
เปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบ
แนวโน้มและ
ระดับผลการ
ด าเนินการใน
ปัจจุบนัเป็น
จ านวนมากหรือ
ส่วนมากกับตัว
เปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียงรวมทั้ง
แสดงถึงความเปน็
ผู้น าในเร่ืองต่าง ๆ 
และมีผลการ
ด าเนินการทีด่ีมาก 

แสดงถึงความเปน็
ผู้น าในวงการศึกษา
และเป็นระดบั
เทียบเคียงให้
สถาบนัอื่นในหลาย
เร่ือง 

       

I 

ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบาง
เร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในหลาย
เร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการ
ของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่
ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เก่ียวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด 
และกระบวนการ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการ
ของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่
ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เก่ียวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด
กระบวน 
การและ
แผนปฏบิัติการ
รวมทั้งการ
คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานใน

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบนัใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด  ที่เก่ียวกับ
ผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และ
แผน 
ปฏิบัติการรวมทั้ง
ภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานใน
อนาคต 
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อนาคตในบาง
เร่ืองด้วย 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 
      

สรุป
คะแนน 

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

 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ดา้นการน าองค์การและการก ากับดูแล 
1. การมองภาพองค์รวมของมหาวิทยาลัย ของผู้น า 
2. การเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองคน และครองงาน 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
1 ผู้น ามีความมุ่งมัน่ในการปฏบิัติงาน แสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ 
2 ผู้น ามีเครือข่ายความร่วมมือหลากหลายระดบัที่เอ้ือต่อการพัฒนาองค์กร 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ผู้น ายงัต้องการการเพิ่มพูนทักษะในการบริหารจัดการดา้นการเงิน การคลัง และการวางแผนงบประมาณ 
 

LeTCI  
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

Le 

ไม่มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินการของ
สถาบนั และ/ 
หรือมีผลลัพธ์ที่
ไม่ดีในเร่ืองที่
รายงานไว ้

มีการรายงานผล
การด าเนินการ
ของสถาบันเพียง
บางเร่ือง และ
เร่ิมมีระดับผล
การด าเนินการที่
ดีในบางเร่ือง 

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการทีด่ีใน
บางเร่ืองที่ส าคัญ
ต่อสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการทีด่ีใน
เกือบทุกเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
สถาบนั ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนด 
ของหัวข้อ 

Le มีการรายงาน
ผลการด าเนนิการ
ที่ดีถึงดีเลิศใน
เร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการทีด่ี
เลิศในเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

       

T 

ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทาง
ลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของ
ข้อมูลบางเร่ือง  
บางเร่ืองแสดง
แนวโน้มในทาง
ลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของ
ข้อมูลบางเร่ือง  
และข้อมูลส่วน
ใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้ม
ที่ดีอย่างชัดเจน
ในเร่ืองต่าง ๆ ที่
มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเร่ือง
ส าคัญที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบนั
ไว้ได้เปน็ 
ส่วนใหญ่ 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีไวไ้ด้
อย่างต่อเนื่องใน
เร่ืองส าคัญทุกเร่ือง
ที่จะบรรลุพนัธกิจ
ของสถาบัน 

       
C ไม่มีการรายงาน แทบไม่มี หรือไม่ เร่ิมมีสารสนเทศ ผลการ มีการเปรียบเทียบ แสดงถึงความเปน็
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สารสนเทศเชงิ
เปรียบเทียบ 

มีการรายงาน
สารสนเทศเชงิ
เปรียบเทียบ  

เชิงเปรียบเทียบ ด าเนินการใน
ปัจจุบนัในบาง
เร่ืองดี เมื่อเทียบ
กับตัว
เปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียง 

แนวโน้มและ
ระดับผลการ
ด าเนินการใน
ปัจจุบนัเป็น
จ านวนมากหรือ
ส่วนมากกับตัว
เปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียงรวมทั้ง
แสดงถึงความเปน็
ผู้น าในเร่ืองต่าง ๆ 
และมีผลการ
ด าเนินการทีด่ีมาก 

ผู้น าในวงการศึกษา
และเป็นระดบั
เทียบเคียงให้
สถาบนัอื่นในหลาย
เร่ือง 

       

I 

ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบาง
เร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในหลาย
เร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการ
ของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่
ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เก่ียวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด 
และกระบวนการ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการ
ของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่
ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เก่ียวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด
กระบวน 
การและ
แผนปฏบิัติการ
รวมทั้งการ
คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานใน
อนาคตในบาง
เร่ืองด้วย 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบนัใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด  ที่เก่ียวกับ
ผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และ
แผน 
ปฏิบัติการรวมทั้ง
ภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานใน
อนาคต 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 
      

สรุป
คะแนน 

..................% ..................% ..................% .........50......% ..................% ..................% 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ดา้นงบประมาณ การเงิน และตลาด 
1. แผนขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
2. การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน 
3. การด าเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบโดยเคร่งครัด 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Sterngths) 
1 มีระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ ตามตัวชีว้ัดทีช่ัดเจน 
2 มีระบบการเฝา้ระวัง ตรวจสอบ ติดตามการใช้จา่ยงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 

 

LeTCI  
1 2 3 4 5 6 

0-5 % 10-25 % 30-45 % 50-65 % 70-85 % 90-100 % 

Le 

ไม่มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินการของ
สถาบนั และ/ 
หรือมีผลลัพธ์ที่
ไม่ดีในเร่ืองที่
รายงานไว ้

มีการรายงานผล
การด าเนินการ
ของสถาบันเพียง
บางเร่ือง และ
เร่ิมมีระดับผล
การด าเนินการที่
ดีในบางเร่ือง 

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการทีด่ีใน
บางเร่ืองที่ส าคัญ
ต่อสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

มีการรายงานถึง
ระดับผลการ
ด าเนินการทีด่ีใน
เกือบทุกเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อ
สถาบนั ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนด 
ของหัวข้อ 

Le มีการรายงาน
ผลการด าเนนิการ
ที่ดีถึงดีเลิศใน
เร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการทีด่ี
เลิศในเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของ
หัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

       

T 

ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทาง
ลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของ
ข้อมูลบางเร่ือง  
บางเร่ืองแสดง
แนวโน้มในทาง
ลบ 

มีการรายงาน
แนวโน้มของ
ข้อมูลบางเร่ือง  
และข้อมูลส่วน
ใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้ม
ที่ดีอย่างชัดเจน
ในเร่ืองต่าง ๆ ที่
มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องในเร่ือง
ส าคัญที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถาบนั
ไว้ได้เปน็ 
ส่วนใหญ่ 

สามารถรักษา
แนวโน้มที่ดีไวไ้ด้
อย่างต่อเนื่องใน
เร่ืองส าคัญทุกเร่ือง
ที่จะบรรลุพนัธกิจ
ของสถาบัน 

       

C 

ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชงิ
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่
มีการรายงาน
สารสนเทศเชงิ
เปรียบเทียบ  

เร่ิมมีสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบ 

ผลการ
ด าเนินการใน
ปัจจุบนัในบาง
เร่ืองดี เมื่อเทียบ
กับตัว
เปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบ
แนวโน้มและ
ระดับผลการ
ด าเนินการใน
ปัจจุบนัเป็น
จ านวนมากหรือ
ส่วนมากกับตัว
เปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียงรวมทั้ง
แสดงถึงความเปน็
ผู้น าในเร่ืองต่าง ๆ 

แสดงถึงความเปน็
ผู้น าในวงการศึกษา
และเป็นระดบั
เทียบเคียงให้
สถาบนัอื่นในหลาย
เร่ือง 
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และมีผลการ
ด าเนินการทีด่ีมาก 

       

I 

ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบาง
เร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในหลาย
เร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการ
ของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่
ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เก่ียวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด 
และกระบวนการ 

มีการรายงานผล
การด าเนินการ
ของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่
ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เก่ียวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด
กระบวน 
การและ
แผนปฏบิัติการ
รวมทั้งการ
คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานใน
อนาคตในบาง
เร่ืองด้วย 

มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบนัใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด  ที่เก่ียวกับ
ผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และ
แผน 
ปฏิบัติการรวมทั้ง
ภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานใน
อนาคต 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 
      

สรุป
คะแนน 

..................% ..................% ..................% .........50......% ..................% ..................% 
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ผลรวมคะแนน 
 

หัวข้อ คะแนนประเมินตนเอง (%) 
หมวด 1  

1.1 55 
1.2 50 

หมวด 2  
2.1 50 
2.2 55 

หมวด 3  
3.1 55 
3.2 60 

หมวด 4  
4.1 50 
4.2 50 

หมวด 5   
5.1 55 
5.2 50 

หมวด 6  
6.1 60 
6.2 55 

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

คะแนนรวม 900 
 

 
 

จัดท าโดย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี หมาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ 2558 


