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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจ าปีการศกึษา 2554 ค ำน ำ 
ตำมเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012   
 

ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพฒันาวชิาการ) หน้ำ  ก 
 
 
 

ค ำน ำ 
 
ในต้นปี 2555 (ปีการศึกษา 2554) ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ (THE 2009-2010 EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE 
EXCELLENCE : EdPEx) ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   และได้มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์มีค่าด้าน EdPEx  
ร่วมกับ 28 คณะ/หน่วย จากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือก จาก ทั้งหมด จ านวน 75 คณะ/
หน่วยงาน  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกร่วมในโครงการนี้จ านวน 7 คณะ/หน่วยงาน   ปัจจุบันคณะ/หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 7 หน่วยงาน  ได้รับการคัดกรองไว้เพียงคณะเดียว คือ คณะแพทยศาสตร์)   อย่างไรก็ตาม ผลจากการนี้ สร้าง
ความภาคภูมิใจให้แก่ส านักฯ และ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบุคลากรส านักฯทุกคน   ผู้อ านวยการ และ คณะผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณา
ทบทวนระบบประกันคุณภาพอย่างเข้มข้น  ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการเพื่อมุ่ งสู่
วิสัยทัศน์ ที่ก าหนด     

การจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี อยู่ในช่วงของรอยต่อการปรับเปลี่ยนท่ีส าคัญ เกณฑ์ EdPEx ที่ส านักฯใช้ประกอบการ
เขียนรายงานฉบับนี้ คือเกณฑ์ ที่ใช้ในระหว่างร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เป็นเกณฑ์ล่าสุด ปี 2011-2012 และ
นับเป็นนวัตกรรมทางคุณภาพที่ไม่หยุดนิ่ง ที่ส านักฯ อาสาท้าทาย  คณะผู้บริหารส านักฯ ตระหนักดีว่า เกณฑ์คุณภาพนี้จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของส านักฯ สู่ความเป็นเลิศอย่างไม่หยุดนิ่ง    การท้าทายนวัตกรรมนี้ แม้เป็นเรื่องที่ยากล าบาก และอาจมี
ข้อจ ากัดอยู่มาก ในเรื่องของระดับเทียบเคียง (Benchmarks) ซึ่งยากในการน าข้อมูลมาใช้เปรียบเทียบกันและให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันอย่าง
ครอบคลุมทุกด้านตัวช้ีวัด  แต่ก็มีสัญญาณที่ดีที่หลายคณะหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกร่วมกับส านักฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และยินดี
ร่วมมือช่วยเหลือลดความยุ่งยากล าบากลงได้บางส่วน  เพื่อพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพไปด้วยกัน   ส่วนใหญ่ของรายงานนี้ ส านักฯยังคงให้
ความส าคัญกับการเทียบเคียงกับค่าสูงสุดของเกณฑ์ หรือเป้าหมาย  เพื่อพิจารณาพัฒนาการของตนเองเทียบกับผลการด าเนินการของ
ตนเองในรอบปีท่ีผ่านๆ มา   

การจัดท ารายงานน้ี ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยการให้การสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร
ส านักฯ ที่ให้การสนับสนุน และให้ค าแนะน าอย่างเต็มที่ กับทั้งให้ความส าคัญทั้งด้านงบประมาณสนับสนุนและปัจจัยเกื้อหนุนจ าเป็น และ
เสียสละเข้าร่วมประชุมสัมมนาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินและประกันคุณภาพภายในของส านักฯ 
ตลอดทั้งสมาชิกเครือข่ายผู้แทนเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละกลุ่มภารกิจของส านักฯทุกท่าน  ขอขอบคุณองค์กรที่ให้ข้อมูล  ขอขอบคุณทีมงาน
ฝ่ายเลขานุการท่ีมีส่วนอย่างส าคัญในการทบทวนและเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีค่า และขอขอบคุณส านักงานประเมินและประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างส าคัญเช่นกันในการให้ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับ เกณฑ์ EdPEx และเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงช่วย
แก้ไขปัญหาอุปสรรค จนรายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
 
 
 
                                                                        (นำยชำนนท์  นนทคุปต์) 

ประธานคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินและประกันคณุภาพภายใน 
    ส านักทะเบยีนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

                                                                                 มิถุนายน  2555 
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ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 บทน า  โครงร่างองค์การ 
 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพฒันำวชิำกำร)  หน้าที่  1 

บทน า : โครงร่างองค์การ (Organizational Profile)  
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 
“ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร” มหำวิทยำลัยขอนแก่น จดัตั้งขึ้น โดยกำรรวม “ส ำนักทะเบียนและประมวลผล” เข้ำกับ 

“กองบริกำรกำรศึกษำ” เมื่อ 29 เมษำยน 2549 (ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เดมิคือกลุม่งำนทะเบียน สังกัดกองบริกำรกำรศึกษำ แยก
มำตั้งเป็น ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันท่ี 18 มีนำคม 2537 และกลับมำรวมกันใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น) ต่อไปในรำยงำนฉบับนี้ จะเรียก “ส านกัทะเบียนและประมวลผล (ส านกับริหารและพัฒนาวิชาการ)” สัน้ๆ 
ว่ำ “ส านักฯ”  

1.ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ (Organizational Environment) 
1.ก.(1) บริการทางการศึกษา (Educational Services) 

ส ำนักฯ สนับสนุน การบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยกำรให้ บริการทางการศึกษา (Educational Services) หลักท่ีส ำคัญ 
ดังรำยกำรข้ำงล่ำงต่อไปนี้  

[1] การให้บริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มตั้งแต่กำรให้บริกำรแนะแนวกำรศึกษำท้ังกำรให้บริกำรแนะแนวสญัจรใน
ระบบรับตรง บริกำรแนะแนวตลำดนัดหลักสูตรอดุมศึกษำในระบบ Admission บริกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกใหม่ ระดับ
ปริญญำตรี ท้ังโดยวิธีรับตรง และโดยวิธีรับผำ่นส่วนกลำงในระบบ Admission  

[2] การใหบ้ริการด้านมาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา ให้บริกำรประสำนงำน/ตรวจสอบ/กลั่นกรอง กำรขออนุมัติเปดิ/
ปรับปรุง/ปดิหลักสูตรและรำยวิชำของทุกคณะ/หน่วยงำน ทุกระดบั ให้สอดคล้องตำมกรอบเกณฑค์ุณวุฒิกำรศึกษำแห่งชำติ รวมทั้ง
ให้บริกำรฐำนข้อมลูประวัติหลักสตูร/รำยวิชำ และประสำนงำนสหกิจศึกษำ 

[3] การใหบ้ริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรียน ให้บริกำรประสำนงำนด้ำนระบบทะเบยีนเรียนทุกคณะ และ 
ทุกระดับกำรจัดกำรศึกษำ ท้ังกำรจัดท ำตำรำงสอน-ตำรำงสอบ กำรขึ้นทะเบียน/ต่อทะเบียนนักศึกษำ   กำรลงทะเบยีน-เพิ่ม-ถอนวิชำเรียน 
กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมลูรำยวชิำที่เปิดสอน 

[4] การใหบ้ริการรับรองสถานภาพนกัศึกษาและศษิย์เก่า ใหบ้ริกำรด้ำนกำรออกเอกสำรแสดงสถำนภำพแก่นักศึกษำ/ผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำ ทุกระดับและทุกคณะแบบเบ็ดเสร็จทีผู่้ขอเอกสำรสำมำรถรอรับได้ทันที (ใช้เวลำโดยเฉลีย่ประมำณ ภำยใน 10 นำทีต่อฉบับ ) 
และ ให้บริกำรประสำนจดักำรงำนพิธีพระรำชทำนปรญิญำบตัร 

[5] การใหบ้ริการด้านข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา ให้บริกำรข้อมลูสำรสนเทศ ในฐำนะศูนย์กลำงกำรบริหำร
จัดกำรฐำนข้อมลู ด้ำนหลักสตูร รำยวิชำ และนักศึกษำ ทั้งภำยในส ำนักฯ และ หน่วยงำนเครือข่ำย 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูร้ับบริกำร ส ำนักฯให้บริกำรเป็น 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1  บริกำรผ่ำนจุดให้บริกำรในส ำนักงำน โดยบริกำรในวันเสำร์เพิม่ด้วย ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
รูปแบบที ่2  บริกำรทำงไกล ผ่ำนระบบเครือข่ำย Internet ประสิทธิภำพสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีที่สำมำรถเช่ือมโยงเครือข่ำยได ้

ผ่ำนระบบไปรษณียไ์ทย 
รูปแบบที่ 3 บริกำรสัญจร โดยให้บริกำรนอกสถำนท่ีในช่วงโอกำสเตรียมรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
กำรให้บริกำรทุกรูปแบบ  เน้นคุณภำพกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ และ ควำมผูกพันให้

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียประทับใจอยำกใช้บริกำรต่อเนื่อง ยั่งยืน 
1.ก.(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission) 

 ส ำนักฯมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำกำรบริหำรและพัฒนำวิชำกำรที่เป็นพันธกิจส ำคัญของส ำนักฯอย่ำงต่อเนื่องอยู่เสมอเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ  
เพื่อให้บริกำรทำงกำรศึกษำของส ำนักฯ เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริกำรและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีของส ำนักฯ ตลอดไป ภำยใต้วิสยัทัศน์ 
ค่ำนิยม วัฒนธรรม และสมรรถนะหลักของส ำนักฯ ดังแสดงในตำรำงที่ 1ก (2)   วิสัยทัศน์ คำ่นิยม วัฒนธรรม และสมรรถนะหลัก 
ตลอดจนควำมท้ำทำย และควำมไดเ้ปรียบ ของส ำนักฯ จะได้รับกำรทบทวนสม่ ำเสมอทุกปี สำมำรถปรับปรุงแก้ไขให้ทันตอ่กำร
เปลี่ยนแปลงที่ส ำคญั และสอดคลอ้งกับแนวนโยบำยของส ำนักฯ นโยบำยมหำวิทยำลัย และ ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ 

 



สำ�นักทะเบียนและประมวลผล (สำ�นักบริห�รและพัฒน�วิช�ก�ร)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assesments Report: SAR)  ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2554ส่วนที่ 1

บทนำา  โครงร่างองค์การ ตามเกณฑ์ Education Criteria for performance Excellence: EdPEx 2011-2012

2
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หน้าที่  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพฒันำวชิำกำร) 2 

ตารางที่ 1 ก(2)  วิสัยทัศน์ พันธกจิ  วตัถุประสงค์ ค่ำนิยม วัฒนธรรม และสมรรถนะหลัก ขององค์กำร 
วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งสู่ การบริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
พันธกิจ (Mission) [1] ให้บริกำรทำงกำรศึกษำแก่นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์  

[2] เป็นศูนย์ประสำนงำนด้ำนบริกำรทำงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน  
[3] เป็นแหล่งสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย     
[4] สนับสนุนกำรจัดกำรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 

วัตถุประสงค์ (Purpose)   มุ่งสู่กำรเป็น องค์กรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของประเทศไทย ภำยในปีกำรศึกษำ 2558 
ค่านิยม (Value) [1] มุ่งมั่นให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงมีวิสัยทัศน์  

[2] พัฒนำกำรให้บริกำร บุคลำกร และเครื่องมืออย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่อง  
[3] ยึดมั่นในระเบียบปฏบิัติและจริยธรรม โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 
[4] ตื่นตัวในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วัฒนธรรม (Culture)    [1] กำรให้บริกำรที่มุ่งเน้นคุณภำพ   
[2] กำรบริหำรจัดกำรที่เน้นให้บุคลำกรทุกคนมสี่วนร่วม 

สมรรถนะหลัก  
(Core Competencies)   

[1] ควำมเข้มแข็งของเทคโนโลยีและโปรแกรมสนับสนุนกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ   
     ของ ส ำนักฯ   
[2] ควำมเข้มแข็งของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนประจ ำของส ำนักฯ ท่ีมีทกัษะควำมเชี่ยวชำญ 
     ในภำรกิจท่ีให้บริกำรทำงกำรศึกษำสูง ท่ีสั่งสมยำวนำน และมีระบบกำรพัฒนำเพื่อ 
     กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์งำนระหว่ำงกันอย่ำงสม่ ำเสมอเป็นประจ ำทุกปี  
[3] ควำมเข้มแข็งด้ำนปัจจยัสนับสนุนทำงกำรเงิน 

 

1.ก.(3) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Profile) 
ทีมงำนท่ีร่วมรับผิดชอบเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ของส ำนักฯ ประกอบด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติประจ า จ ำนวน 56 คน เป็นข้าราชการ 

จ ำนวน 22 คน ประกอบด้วย ผูป้ฏิบัติงำนบริหำรช ำนำญงำน 1 คน ผู้ปฏิบตัิกำร 1 คน ผู้ช ำนำญกำร 19 คน ผู้ช ำนำญกำรพิเศษ 1 คน 
อายุงานเฉลี่ยของข้าราชการ (ประสบกำรณ์ท ำงำน) เฉลี่ยโดยรวม 21.63 ปี ต่ ำสุด 14 ปี สูงสุด 34 ปี)  ส ำนักฯมี พนักงาน และลกูจ้าง 
จ ำนวน 34 คน (ประกอบด้วย พนักงำน 20 คน ลูกจำ้งประจ ำ 2 คน ลูกจ้ำช่ัวครำว จ ำนวน 12 คน อายุงานเฉลี่ยของพนักงานและ
ลูกจ้างประจ ำ/ช่ัวครำว เฉลี่ยโดยรวม 8.56 ปี สูงสดุ 15.5 ปี ) ในด้ำนคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ บุคลำกรมีคณุวุฒิระดับ ปรญิญำโท 11 คน 
ปริญญำตรี 39 คน ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 6 คน   และ คณะผู้บริหาร ที่ได้รับกำรคัดเลือกมำตำมวำระ จ ำนวน 5 คน คุณวุฒิ ปริญญำโท และ 
ปริญญำเอก ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ รองศำสตรำจำรย์ มีวำระกำรท ำงำน 4 ปี   และมีบุคลากรทีจ่้างเหมาจากหน่วยงานภายนอก 
ช่วยปฏิบัติงำนตำมโอกำส  นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ยังมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนหลำยชุด ช่วยบริหำรจดักำรทุกกลุ่มภำรกิจ                  
[ดูเอกสารประกอบ บัญชีรายการ 1.ก (3)]  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1.ก (3)-2 แสดงจ านวนบุคลากรที่สังกัดส านักฯ จ าแนก
ตามต าแหน่ง 
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แผนภาพที่ 1.ก (3)-3 แสดงจ านวนบุคลากรที่สังกัดส านักฯ จ าแนก
ตามต าแหน่งเฉพาะตามประสบการณท์ างาน 
ส านักฯ 

 

1 1 

19 

1 
0

5

10

15

20
จ ำนวน 

ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ปฏิบตัิการ ผู้ช านาญการ ผู้ช านาญการพิเศษ 



สำ�นักทะเบียนและประมวลผล (สำ�นักบริห�รและพัฒน�วิช�ก�ร)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assesments Report: SAR)  ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2554 ส่วนที่ 1

บทนำา  โครงร่างองค์การตามเกณฑ์ Education Criteria for performance Excellence: EdPEx 2011-2012

3

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554                                                                          ส่วนที่ 1   
ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 บทน า  โครงร่างองค์การ 
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ปัจจัยท่ีท าให้บุคลากรมุ่งมัน่ต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ที่ส ำคัญคือ  
[1] ผู้บริหำรให้ควำมส ำคญักับระบบประกันคณุภำพ  
[2] กำรเปิดให้บุคลำกรมีส่วนร่วมทั่วท้ังส ำนักฯ  
[3]  กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณกำรเงินท่ีเพียงพอ 
[4] กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนวัสดุอปุกรณ์และบรรยำกำศกำรท ำงำน 
[5]  กำรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
[6] กำรให้สวัสดิกำร กำรให้รำงวัล และค่ำตอบแทนท่ีจูงใจ 
[7] กำรเปิดโอกำสใหผู้้ปฏิบตัิไดป้ฏิบตัิงำนท่ีถนัดและสนใจ และท้ำทำยควำมสำมำรถ โดยสำมำรถท ำข้อตกลง  

ท้ำทำยกับผู้อ ำนวยกำร 
 

1.ก.(4) สินทรัพย ์(Assets) สินทรัพย์ท่ีส าคัญของส านักฯ ประกอบด้วย 

ส ำนักฯ มสี ำนักงำนอยู่ที่ อำคำรพมิล กลกจิ เป็นอำคำรทำงกำรบรกิำรวิชำกำรขนำดใหญ่ ของมหำวทิยำลัย อำคำรสูง 6 ช้ัน โดย
ส ำนักฯมีพื้นท่ีเพื่อกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร อยู่ท่ีบริเวณชั้นท่ี 1 ทั้งหมด และช้ันท่ี 2 บำงส่วน ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์
อ ำนวยควำมสะดวก ส ำหรับทั้งผู้ปฏิบัติงำน และ ผู้รับบริกำร 

 

 

แผนภาพที่ 1.ก(3)-4 แสดงจ านวนบุคลากรกลุ่มข้าราชการของ
ส านักฯ จ าแนกตามอายุงานเฉลี่ย 
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แผนภาพที่ 1.ก(3)-5 แสดงจ านวนบุคลากรกลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง
ของส านักฯ จ าแนกตามอายุงานเฉลี่ย 
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พนกังาน ลกูจ้างประจ า ลกูจ้างชัว่คราว เฉล่ียรวม 

แผนภาพที่ 1.ก(3)-3 แสดงจ านวนบุคลากรของส านักฯ จ าแนก
ตามคุณวุฒิทางการศึกษา 
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หน้าที่  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพฒันำวชิำกำร) 4 

ตารางที่ 1.ก(4)   แสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคญัในกำรให้บริกำรและกำรปฏิบัติงำนของส ำนักฯ 

เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงานของส านักฯ 

เทคโนโลยี 

1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)  
ส ำนักฯ มีระบบระบบ Computer Network เครื่องแม่ข่ำยแบบ Cluster Database Server  1 ระบบ 

และแม่ข่ำยแบบWeb Server แบบ Load Balance 1 ระบบ พร้อมระบบป้องกันควำมเสี่ยง ที่พร้อมให้บริกำร 24 
ช่ัวโมง ของตนเอง และเช่ือมต่อเครือข่ำยหลักของมหำวิทยำลัย ที่ให้บริกำรกับทั้งบุคลำกรภำยในส ำนักฯ และ 
ภำยนอกส ำนักฯ ที่เป็น นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ จำกคณะวิชำในมหำวิทยำลัย  จำกโรงเรียน บุคคลทั่วไปจำก
หน่วยงำน องค์กรต่ำงๆ ครอบคลุมกำรให้บริกำรทุกพ้ืนท่ีทั่วประเทศ ที่ติดต่อผ่ำนระบบเครือข่ำย Internet ได้ โดย
เปิดให้บริกำรทำงกำรศึกษำ ด้ำนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำ ทั้งในระบบรับตรงของมหำวิทยำลัย และ ในระบบรับผ่ำน
ส่วนกลำงในฐำนะที่เป็นศูนย์เครือข่ำยของสมำคมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในกำรรับสมัครสอบ และ 
คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ประมำณปีละ กว่ำ 40,000 คน ให้บริกำรด้ำนระบบทะเบียนเรียน ปีละประมำณ 40,000 
คน  ให้บริกำรด้ำนเอกสำร ปีละประมำณกว่ำ 50,000 รำยกำร ให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวกบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน
ภำยในส ำนักฯ และบุคลำกรจำกคณะวิชำต่ำงๆของมหำวิทยำลัย ที่เข้ำใช้บริกำรของฐำนข้อมูลของส ำนักฯ ใน
ระหว่ำงกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมอืกับธนำคำรตำ่งๆ ที่ให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรที่ต้องท ำ
ธุรกรรมเกี่ยวข้องด้ำนกำรเงินร่วมกับส ำนักฯด้วย  
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS : Management  Information  Systems)  

ส ำนักฯ มีระบบโปรแกรมกำรจัดกำรงำนที่ได้มำตรฐำน และมีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบ 
สำมำรถรองรับกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลและกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆได้อย่ำงดี  มีระบบฐำนข้อมูล หลักสูตร รำยวิชำ 
ทั้งที่เป็นลักษณะของกำรพัฒนำหลักสูตรกำรก ำกับดูแลมำตรฐำนหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กำรตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตรร่วมกับฝ่ ำยวิชำกำรผ่ำนคณะกรรมกำร
กลั่นกรองหลักสูตรของมหำวิทยำลัย จ ำนวน ประมำณ 330 หลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2555) 
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำ ทุกคณะสำขำวิชำ ประมำณกว่ำ 40,000 คน  ฐำนข้อมูลด้ำนทะเบียนประวัติ
นักศึกษำประมำณ 40,000   คน   

เทคโนโลยี 

3. ระบบเทคโนโลยีด้านซอฟแวร์ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) 
4. ส ำนักมีระบบป้องกันควำมเสียหำยจำกกำรท ำลำย/สูญเสียข้อมูลที่ให้บริกำรบนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่ส ำนักฯ

ให้บริกำร และเนื่องเพรำะระบบมีกำรประสำนต่อเช่ือมโยงกับเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยด้วย ระบบจึงได้รับกำร
ป้องกันผ่ำนระบบป้องกันของมหำวิทยำลัยอีกช้ันหนึ่งด้วย ท ำให้มั่นใจในมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของระบบ อีกทั้งยังมีระบบ ส ำรองข้อมูลที่ปลอดภัย แยกเป็นอิสระแก่กัน 3 ส่วน ที่ให้ควำมมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูลอย่ำงเต็มที่ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที  
 ส ำนักฯ ให้กำรสนับสนุนกำรจัดซื้อ จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อน ำมำใช้งำนทำงด้ำนต่ำงๆ ของแต่ละกลุ่มพันธ

กิจตำมควำมจ ำเป็นของภำรกิจ  กล่ำวคือมีจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำนได้เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรใน
ส ำนักงำน กว่ำ   60   เครื่อง ทั้งเพื่อใช้ส ำหรับกำรบริกำรทั่วไปแก่นักเรียน นักศึกษำ และบริกำรที่จัดไว้ให้
บุคคลทั่วไปใช้ โดยเฉพำะในช่วงกำรด ำเนินกำรรับสมัครสอบคัดเลือก กำรให้บริกำรลงทะเบียนวิชำเรียน  กำร
ให้บริกำรในจุดบริกำรเอกสำร กำรให้ควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลของฝ่ำยประมวลผล  ตลอด
ทั้งที่ใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร และบริกำรทั่วไปในแต่ละกลุ่มภำรกิจ  ทั้งแบบประจ ำส ำนักงำน และแบบพกพำ
เคลื่อนย้ำยได้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำได้ทุกท่ีทุกเวลำ   

 ส ำนักฯ มีห้องควบคุมดูแลจัดกำรระบบเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมีเครื่องแม่ข่ำยฐำนข้อมูล แบบ คลัสเตอร์ 
(Cluster Databases Server) จ ำนวน 1  ระบบ และเครื่องแม่ข่ำยเว็บ (Web Server) แบบ โหลดบำลำนซ์ 
(Load Balance) จ ำนวน1 ระบบท่ีสำมำรถให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ส ำนักฯ มีอุปกรณ์เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ที่เป็นเครื่องสวิทซ์สลับสัญญำณ (Network Switch) รองรับกำร
ให้บริกำรและกำรขยำยเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในอนำคต และกำรส ำรองในกรณีมีอุปกรณ์ในระบบช ำรุด 
เสียหำย จ ำนวน 10 ตัว 
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เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงานของส านักฯ 

 ส ำนักฯ มีระบบรักษำควำมปลอดภัยข้อมูล ท้ังส่วนท่ีเป็นซอฟท์แวร์ภำยใต้ระบบกำรป้องกันของระบบกลำงของ
มหำวิทยำลัยและระบบย่อยภำยในส ำนักฯ กับทั้งมีระบบส ำรองข้อมูลทั้งระบบ ที่แยกเก็บรักษำข้อมูล เป็น 3 
ส่วน  ท่ีเป็นอิสระแก่กัน เพื่อป้องกันอุบัติภัยทำงข้อมูล 

 ส ำนักฯ มีบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ช่ำงเทคนิคด้ำนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ คอยตรวจสอบและ เฝ้ำระวัง
บ ำรุงรักษำ ทั้งที่เป็นบุคลำกรของส ำนัก และ จำกตัวแทนบริษัทที่คอยให้กำรบ ำรุงรักษำตำมข้อสัญญำที่ท ำไว้ 

สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

1. สิ่งอ านวยความสะดวกในส านักงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ เช่น โต๊ะท างาน โทรศัพท์ โทรสาร 
เคร่ืองพิมพ์และถ่ายเอกสารประกอบการประชุม เคร่ืองปรับอากาศทุกห้องปฏิบัติงาน เคร่ืองท าน  าร้อนน  า
เย็น  เคร่ืองรับโทรทัศน์ฯ  

ส ำนักฯ จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้บุคลำกรทุกกลุ่มภำรกิจเพื่อให้มีควำมพร้อมที่ผู้ปฏิบัติงำน สำมำรถ
ให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งได้จัดอุปกรณ์บำงส่วนให้บริกำร รับรองอ ำนวยควำม
สะดวกสบำยแก่ผู้รับบริกำรระหว่ำงรอคอย เพื่อให้ผู้รับบริกำรผูกพันกับกำรมำใช้บริกำรและอยำกมำรับบริกำรอีก
ในโอกำสต่อไป เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอำกำศ และแม้กระทั่งกำรปรับปรุงห้องน้ ำ ให้
สะอำดน่ำใช้บริกำร อ ำนวยควำมสะดวกทั้งแก่ผู้พิกำรด้วย เป็นต้น   

สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

2.  ห้องประชุมและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         ส ำนักฯ มีห้องประชุมขนำดใหญ่ควำมจุกว่ำ 100 ที่น่ัง จ ำนวน  1  ห้อง  ที่ติดตั้งอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ พร้อม ที่สำมำรถรองรับกำรจัดประชุมขนำดใหญ่ของส ำนักฯ และขนำดเล็ก ควำมจุประมำณ   12   ที่นั่ง    
เพื่อบริกำรแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆของส ำนักฯ  
3. รถบัสปรับอากาศ รถยนต์ตู้ รถบรรทุกเล็ก 
         ส ำนักฯจัดให้มี รถบัสปรับอำกำศ รถยนต์ตู้ รถบรรทุกเล็ก เพื่อใช้ในกิจกำรเฉพำะกิจ เช่นกำรออกบริกำร
นอกพ้ืนท่ีของส ำนักฯ และให้อ ำนวยควำมสะดวกแก่ต่ำงองค์กำรตำมควำมเหมำะสม 
4. ลานจอดรถ 
        ส ำนักฯจัดให้มีลำนที่จอดรถขนำดใหญ่ ทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลังของอำคำร ที่สำมำรถรองรับรถยนต์ 

มำกกว่ำ  100  คัน รถจักรยำนยนต์อีก มำกกว่ำ 100 คัน ไว้อ ำนวยควำมสะดวกทั้งแก่ บุคลำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยขอนแก่น และนักศึกษำ เป็นต้น 

1.ก.(5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements) 

กำรด ำเนินกำรของส ำนักฯ อยู่ภำยใต้ พ.ร.บ.มหำวิทยำลยัขอนแก่น ภำยใต้กฎระเบยีบกำรบริหำรข้ำรำชกำรพลเรือน
มหำวิทยำลยัของประเทศ โดยมี ระเบียบข้อบังคับ เกณฑ์มำตรฐำน ประกำศ ค ำสั่ง มติที่ประชุม ทำงกำรบิหำรรำชกำร กำรบรหิำรบคุคล 
กำรบริหำรกำรเงิน และ กำรบรหิำรจัดกำรศึกษำ กำรบริหำรควำมเสีย่ง เป็นกรอบเกณฑ์แนวทำงปฏิบัติ ที่ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด                
[ดูเอกสารประกอบ บัญชีรายการ 1.ก(3)]  

1.ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationship) 

1.ข.(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 

โครงสร้าง ส ำนักฯเป็นองค์กรเทียบเท่ำคณะมี ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัฯ เป็นผู้บริหำรสูงสดุภำยใต้สำยบังคับบัญชำของอธิกำรบด ี
และ รองอธิกำรบดีฝำ่ยวิชำกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เป็นคณะที่ปรึกษำระดบันโยบำย แบ่งส่วน
รำชกำรเป็น 6 กลุ่มภำรกิจ และ 1 หน่วย (รับเข้ำศึกษำ พัฒนำวิชำกำร ทะเบียนเรียน ประมวลผล บริกำร บรหิำรงำนท่ัวไป และ      
หน่วยสหกิจศึกษำ) กลุ่มภำรกจิตำ่งๆ และหน่วยสหกิจศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรก ำหนดให้ขึ้นตรงต่อผู้อ ำนวยกำรบำงส่วน และมอบหมำยให้ข้ึน
ตรงต่อ รองผู้อ ำนวยกำร และผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยต่ำงๆ บำงส่วน ดังแผนภำพที่ 1.ข(1) 
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      แผนภาพที่ 1.ข(1) แสดงโครงสร้างและระบบธรรมาภิบาล และสายความสัมพันธ์เชิงรายงาน ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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ระบบธรรมาภิบาล ส ำนักฯบรหิำรจัดกำรภำยใต้กำรก ำกับดแูลของ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดย
รับมอบหมำยนโยบำยจำก อธิกำรบดี และอยู่ภำย คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ที่มีอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นประธำน
กรรมกำร ซึ่งคณะกรรมกำรประกอบด้วยรองอธิกำรบดฝี่ำยวิชำกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ คณบดีคณะทำงกลุ่มวิทยำศำสตร์กำยภำพ 
กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ และกลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย/์ส ำนักกลุ่มสนับสนุนโดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯและ
ผู้แทนจำกส ำนักฯเป็นฝ่ำยเลขำนกุำร คณะกรรมกำร มีจ ำนวน 11 คน  นอกจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯที่ก ำกับดแูลเชิงนโยบำยแล้ว 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ยังก ำหนดให้มี คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆและกรรมกำรเฉพำะกิจทีม่ีผู้ทรงคณุวฒุิจำกภำยนอกร่วมเป็นคณะกรรมกำร 
ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยกำร ในกำรบริหำรจัดกำรงำนในกลุ่มภำรกิจร่วมด้วย เพื่อให้กำรบรหิำรจัดกำรของส ำนักฯ โปร่งใสเป็นธรรม
สำมำรถตรวจสอบได้  และเปดิใหห้น่วยงำนท่ีมีหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบของมหำวิทยำลัย สำมำรถตดิตำมตรวจสอบกำรบริหำรจดักำรของ
ส ำนักฯได้ตำมโอกำสที่มหำวิทยำลยัเห็นเหมำะสม  ในส่วนสำยบังคบับัญชำ ผู้อ ำนวยกำรบริหำรจดักำรโดยมีกำรกระจำยอ ำนำจสำยบงัคับ
บัญชำให้แก่รองผู้อ ำนวยกำร และผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยต่ำงๆก ำกับดูแลกลุม่ภำรกิจและกลุม่งำน มีคณะกรรมกำรในแตล่ะฝ่ำยเป็นท่ี
ปรึกษำบริหำรจัดกำรให้เป็นไปอยำ่งโปร่งใสเป็นธรรม โดยมีคณะผู้บริหำรส ำนักฯร่วมเป็นกรรมกำรและที่ปรึกษำ  

ในส่วนกำรถ่ำยทอดสู่ระดับปฏิบตั ิ โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรของส ำนักฯ ก ำหนดให ้ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และ ผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มภารกจิ หัวหน้าหน่วยสหกิจศกึษา รับมอบอ ำนำจก ำกับตรวจสอบดูแลบริหำรจดักำรงำนในกลุ่มภำรกิจตำ่งๆ และ       
หน่วยสหกิจศึกษำ โดยล ำดับชั้น กำรรำยงำนกำรปฏิบัตผิ่ำนคณะกรรมกำรในแตล่ะฝ่ำยตำมที่ได้รบัมอบหมำย ที่มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯและผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯทุกฝ่ำยร่วมเปน็คณะกรรมกำรอยู่ด้วย โดยให้นบัเป็นกำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนในท่ี
ประชุมเป็นกำรรำยงำนต่อผู้น ำระดับสูงสดุด้วย 

อีกทั้งส ำนักฯยังมีมีคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ช่วยก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับระบบธรรมำภิบำลในส ำนักฯ ที่อิง
ตำมกรอบแนวทำงคณะกรรมกำรระบบธรรมำภิบำลระดบัมหำวิทยำลัยด้วยอีกส่วนหน่ึง   

1.ข.(2) ลูกค้า (Customers) 
ส่วนตลาด ส ำนักฯ ให้บริกำรแกล่กูค้ำและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่เป็นตลำดส ำคัญได้แก่ บริกำรแนะแนวกำรศึกษำเพื่อดึงดดูและสรำ้ง

ควำมผูกพันกับนักศึกษำในอนำคต เน้นตลำดโรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยในภมูิภำคตะวันออก เฉียงเหนือ ผ่ำนระบบแนะแนวสญัจรที่
ให้บริกำรนอกสถำนท่ีถึงกลุม่โรงเรียนในทุกจังหวัดภำคอสีำน ทั้งกำรเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและร่วมออกให้บริกำรแนะแนวตลำดนัด
หลักสตูรอุดมศึกษำทุกภูมภิำคทั่วประเทศ  บริกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำและสอบคัดเลือกระดับปรญิญำตรี โดยวิธีรับตรง ประมำณปีละ 
40,000 คน บริกำรรับสมัครสอบและคัดเลือกผ่ำนส่วนกลำง (Admission) ปีละประมำณ 40,000 คน  บริกำรด้ำนระบบทะเบียนเรียนแก่
นักศึกษำปัจจุบัน ทุกคณะวิชำและทุกระดับ ในและนอกมหำวิทยำลัย จ ำนวนประมำณ 40,000 คน  บริกำรก ำกับตรวจดูแลมำตรฐำน
หลักสตูรมหำวิทยำลยัของทุกคณะสำขำวิชำและทุกระดับ จ ำนวน 330 หลักสูตร ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ของประเทศ  บริกำรเอกด้ำนเอกสำรส ำคัญแกผู่้ส ำเรจ็กำรศึกษำทุกคณะสำขำวิชำและทุกระดับทั้งในและนอกมหำวิทยำลัย ปลีะประมำณ 
50,000 รำยกำร ให้บริกำรข้อมลูสำรสนเทศและประสำนงำนคณะหน่วยงำนในและนอกส ำนักฯในฐำนะศูนย์กลำงกำรให้บริกำรกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีที่สำมำรถ ติดต่อเชื่อมโยงระบบ Internet ของส ำนักฯได้  กลุม่ลูกค้ำหลักและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีที่
ส ำคัญของส ำนักฯ และควำมต้องกำรหลักทีส่ ำคัญ คือ  
ตารางท่ี 1.ข(2)-1 ส่วนตลาด ประเภทผู้เรียน กลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วนเสยีท่ีส าคัญ กบั ความต้องการหรือความคาดหวังต่อบริการสง่เสริมสนับสนุนการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

และต่อการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ของส านักฯ 

ส่วนตลาด ประเภทผู้เรยีน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส าคัญ 

ความต้องการ หรือ ความคาดหวัง ที่ส าคัญ 

ต่อบริการส่งเสริมและสนับสนุน ต่อการปฏบิัตงิานของส านักฯ 

นักเรียนชั น ม. 6 
(ส่วนตลาด และ ผู้เรียนในอนาคต 

ที่ก าลังจะเขา้มาเรียน 
สัดส่วนภาคอีสานต่อภาคอ่ืน  

เป็น   75% : 25% ) 

 บริกำรแนะแนวกำรศึกษำ 
 บริกำรรับสมัครสอบและรับสมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
 บริกำรติดต่อสอบถำม 

 ควำมเชื่อถือได้ของข้อมูล 
 ควำมถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย 
 บริกำรติดต่อสอบถำมที่อ ำนวยควำม

สะดวกได้หลำยช่องทำง 
 กำรมีบริกำรทำงเลือกที่สะดวกสบำย 
 ประหยัดค่ำใช้จำ่ย 
 ชิ้นงำนบริกำรคุณภำพสูง นักศึกษาปัจจุบันทุกระดับ 

(ผู้เรียนปัจจุบันที่ก าลังเรียน 
กว่า 40000 คน) 

 บริกำรรับขึ้นและต่อทะเบียนนกัศึกษำและลงทะเบียนวิชำเรียน 
 บริกำร เอกสำรส ำคัญ/กำรรับรองคุณวฒุิ 
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ส่วนตลาด ประเภทผู้เรยีน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส าคัญ 

ความต้องการ หรือ ความคาดหวัง ที่ส าคัญ 

ต่อบริการส่งเสริมและสนับสนุน ต่อการปฏบิัตงิานของส านักฯ 

ศิษย์เก่าทุกระดบั 
(ผู้เรียนที่เรียนส าเร็จแล้วทุกระดับ
ทั้งหมด และ ผู้ที่เคยเป็นศิษย์เก่า) 

 บริกำร เอกสำรส ำคัญ/กำรรับรองคุณวฒุิ คุณภำพสูง ถูกต้อง 
รวดเร็ว เช่ือถือได้  

 บริกำรขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อขอรับปรญิญำบัตร      

งานบริการการศึกษา 
ของแต่ละคณะหน่วยงาน 

(คู่ความร่วมมือเป็นทางการ ผู้
ประสานงานจากทุกคณะทุก

ระดับ) 
Partners 

 บริกำรสนับสนุนด้ำนกำรรับสมัครสอบและกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำ
ศึกษำระดับปริญญำตรี 

 บริกำรสนับสนุนด้ำนระบบทะเบียน กำรรับขึ้นและต่อทะเบียน
นักศึกษำ กำรลงทะเบียนวิชำเรียน กำรจัดตำรำงสอนตำรำงสอบ 

 บริกำรสนับสนุนด้ำนกำรขอเปิด ปิด ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตร/รำยวิชำเพื่อกำรพัฒนำหลกัสตูรของคณะ 

 บริกำรสนับสนุนด้ำนกำรประมวลผลนักศึกษำ ฐำนข้อมูล
สำรสนเทศนักศึกษำ และ หลักสูตร รำยวิชำ ทุกระดับ 

 บริกำรสนับสนุนด้ำน เอกสำรส ำคัญแสดงสถำนภำพผู้เรียนของ
นักศึกษำทุกระดับ และ ด้ำนกำรรับปรญิญำบัตรของมหำวิทยำลัย 

 ประสำนงำนได้สะดวก รวดเร็ว  
 เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเป็น

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยั 
 คุณภำพกำรบรกิำรเป็นที่พึงพอใจ 
 บริกำรให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือที่เป็นกันเอง 

ด้วยไมตรีจิตมิตรภำพ 

สกอ. 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 ศูนย์ประสำนงำนด้ำนกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรขอเปิด ปิดปรับปรุง
หลักสูตร ของคณะวิชำต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

 ศูนย์ประสำนงำนด้ำนกรอบแนวปฏิบัต ิตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตร กฎ และ ระเบียบปฏิบัติที่เกีย่วกับกำรจัดกำรศึกษำ 

 ประสำนงำนได้สะดวก รวดเร็ว 
 ประสำนงำนได้สอดคล้องตำมเกณฑ์ที่

ก ำหนด 
 คล่องตัว มีประสิทธิภำพสูง ประสำน งำน 

ผ่ำนเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ได้ 
สทศ. 

(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 
Partners 

 ศูนย์ประสำนงำนด้ำนกำรจัดสอบจำกสว่นกลำง 
 

 ประสำนงำนได้สะดวก รวดเร็ว ทัน
เหตุกำรณ์ 

 คล่องตัว มีประสิทธิภำพสูง ประสำน งำน 
ผ่ำนเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ได้ 

 ประสำนงำนได้สอดคล้องตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

 ประสำนงำนได้อย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม 
 กำรอ ำนวยควำมสะดวก 

สอท. 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 ศูนย์ประสำนงำนด้ำนคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำจำกส่วนกลำง 
 ศูนย์บริกำรตลำดนัดหลักสูตรอุดมศึกษำประจ ำจังหวัดขอนแก่น 

สถาบันอุดมศึกษา 
ที่ร่วมโครงการ 

รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้เข้าศึกษาระดบัปรญิญาตร ีผ่าน

โครงการรับตรง 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 ศูนย์ประสำนงำนด้ำนกำรรับสมัครสอบและกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ
โดยวธิีรับตรงระดับปริญญำตรีระหวำ่งสถำบันที่ร่วมโครงกำร 

 บริกำรรับสมัครสอบและคัดเลือกเข้ำศึกษำที่หลำกหลำย เข้ำถึง
บริกำรได้สะดวก 

 ประสำนงำนได้สะดวก รวดเร็ว ทัน
เหตุกำรณ์ 

 คล่องตัว มีประสิทธิภำพสูง ประสำน งำน 
ผ่ำนเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ได้ 

 ประสำนงำนได้สอดคล้องตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

 ประสำนงำนได้อย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม 

โรงเรียนสถานศึกษา 
(คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ) 

Collaborators 
 

 กำรประสำนงำนด้ำนข้อมูลนักเรียนเพือ่ใช้ประกอบเกณฑ์คัดเลือก
เข้ำศึกษำโดยวธิีรับตรง 

 กำรประสำนงำนด้ำนกำรแนะแนวสัญจร 
 กำรประสำนงำนในฐำนะหน่วยสอบคัดเลือกทั้งกำรรับตรง และกำร

รับผ่ำนส่วนกลำง (บำงแห่งทีมีควำมเหมำะสม) 

 รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรสำรสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ เกี่ยวกับกำรสอบที่ทัน
เหตุกำรณ์ ถูกต้องเชื่อถือได ้

 ประสำนงำนได้สะดวก รวดเร็ว 
 ประสำนงำนได้สอดคล้องตำมเกณฑ์ที่

ก ำหนด 
 ประสำนงำนได้อย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม 

ธนาคาร/ไปรษณีย ์
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 
 

 ประสำนบริกำรด้ำนธุรกรรมกำรเงินทำงไกล ผ่ำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์กับส ำนกัฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียน 
นักศึกษำ 

 ประสำนงำนได้สะดวก รวดเร็ว 
 ประสำนงำนได้สอดคล้องตำมเกณฑ์ที่

ก ำหนด 
 ประสำนงำนได้อย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม 

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

 บริกำร ข้อมูลหลักสูตร รำยวิชำเพื่อกำรพัฒนำหลักสูตร 
 บริกำรข้อมูล สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำร

 ประสำนงำนได้สะดวก รวดเร็ว  
 เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเป็น
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ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพฒันำวชิำกำร)  หน้าที่  9 

ส่วนตลาด ประเภทผู้เรยีน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส าคัญ 

ความต้องการ หรือ ความคาดหวัง ที่ส าคัญ 

ต่อบริการส่งเสริมและสนับสนุน ต่อการปฏบิัตงิานของส านักฯ 
Partners ประเมินผลนักศึกษำ 

 บริกำรข้อมูลสำรสนเทศอื่นที่สนใจเพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ 
ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยั 

 คุณภำพกำรบรกิำรเป็นที่พึงพอใจ 
 บริกำรให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือที่เป็นกันเอง 

ด้วยไมตรีจิตมิตรภำพ 
องค์การอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  ประสำนกำรจัดกำรทั่วไป  คุณภำพกำรบรกิำรเป็นที่พึงพอใจ 

1.ข.(3) ผู้ส่งมอบ และ คู่ความร่วมมือ (Suppliers and Partners) 

ผู้ส่งมอบ และคู่ควำมร่วมมือท่ีส ำคัญของส ำนักฯ และควำมต้องกำรหลักท่ีส ำคัญ ประกอบดว้ยกลุม่ต่ำงๆ ดังแสดงใน ตำรำงที่ 1.ข
(3)-1 

ตารางท่ี 1.ข(3)-1 คู่ควำมร่วมมอืที่ส ำคัญของส ำนกัฯ กับ บทบำทในกำรจัดหลกัสูตร บรกิำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ กลไกส ำคัญในกำรสื่อสำรและจัดกำรควำมสมัพันธร์ะหว่ำงกัน 

คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ บทบาทในการจัดหลักสูตร  
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

กลไกส าคัญในการสื่อสารและจดัการ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

งานบริการการศึกษา 
ของแต่ละคณะหน่วยงาน 

(คู่ความร่วมมือเป็นทางการ) 
Partners 

 บริกำรสนับสนุนด้ำนกำรขอเปิด ปิด ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตร/รำยวิชำเพื่อกำรพัฒนำหลกัสตูรของคณะ (คณะสร้ำง 
และปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร รำยวิชำ ยืน่ขออนุมัติต่อมหำวิทยำลัย 
ผ่ำนส ำนักฯ เพือ่สนับสนุนกลั่นกรองให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ที่ก ำหนดของ สกอ.) 

 บริกำรสนับสนุนด้ำนกำรรับสมัครสอบและกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำ
ศึกษำระดับปริญญำตรี (กำรประสำนงำนข้อมูล จ ำนวนรับ 
คุณสมบัติเฉพำะ เง่ือนไขข้อก ำหนดจ ำเป็น) 

 บริกำรสนับสนุนด้ำนระบบทะเบียน กำรรับขึ้นและต่อทะเบียน
นักศึกษำ กำรลงทะเบียนวิชำเรียน กำรจัดตำรำงสอนตำรำงสอบ 

 บริกำรสนับสนุนด้ำนกำรประมวลผลนักศึกษำ ฐำนข้อมูล
สำรสนเทศนักศึกษำ และ หลักสูตร รำยวิชำ ทุกระดับ 

 บริกำรสนับสนุนด้ำน เอกสำรส ำคัญแสดงสถำนภำพผู้เรียนของ
นักศึกษำทุกระดับ และ ด้ำนกำรรับปรญิญำบัตรของมหำวิทยำลัย 

 โทรศัพท์ 
 E-mail 
 Website  
 หนังสือรำชกำร ที่เกีย่วข้อง 
 กำรประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในกำร

ด ำเนินกำรร่วมกัน 
 กำรให้บริกำรแนะน ำปรกึษำโดยตรงที่

จุดบริกำรในส ำนักฯ 
 

 

สกอ. 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 ศูนย์ประสำนงำนด้ำนเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตร ต่อทุกสถำบันอุดมศึกษำ 

 ศูนย์ประสำนงำนด้ำนกรอบแนวปฏิบัต ิที่เกี่ยวกบักำรจัดกำรศึกษำ 
ของทุกสถำบันอุดมศึกษำ 

 โทรศัพท์ 
 E-mail  
 Website 
 หนังสือรำชกำร ที่เกีย่วข้อง 
 กำรประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในกำร

ด ำเนินกำรร่วมกัน 
สทศ. 

(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 
Partners 

 ศูนย์ประสำนงำนด้ำนกำรจัดสอบจำกสว่นกลำง 
 

สอท. 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 ศูนย์ประสำนงำนด้ำนคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำจำกส่วนกลำง 
 ศูนย์บริกำรตลำดนัดหลักสูตรอุดมศึกษำประจ ำจังหวัดขอนแก่น 

สถาบันอุดมศึกษา 
ที่ร่วมโครงการ 

รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้เข้าศึกษาระดบัปรญิญาตร ีผ่าน

โครงการรับตรง 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 ศูนย์ประสำนงำนด้ำนกำรรับสมัครสอบและกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ
โดยวธิีรับตรงระดับปริญญำตรีระหวำ่งสถำบันที่ร่วมโครงกำร 

 บริกำรรับสมัครสอบและคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

 โทรศัพท์ 
 E-mail  
 Website 
 หนังสือรำชกำร ที่เกีย่วข้อง 
 กำรประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในกำร

ด ำเนินกำรร่วมกัน 
 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ บทบาทในการจัดหลักสูตร  
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

กลไกส าคัญในการสื่อสารและจดัการ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

โรงเรียนสถานศึกษา 
(คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ) 

Collaborators 
 

 กำรประสำนงำนด้ำนข้อมูลนักเรียนเพือ่ใช้ประกอบเกณฑ์คัดเลือก
เข้ำศึกษำโดยวธิีรับตรง 

 กำรประสำนงำนด้ำนกำรแนะแนวสัญจร 
 กำรประสำนงำนในฐำนะหน่วยสอบคัดเลือกทั้งกำรรับตรง และกำร

รับผ่ำนส่วนกลำง (บำงแห่งทีมีควำมเหมำะสม) 

 โทรศัพท์ 
 E-mail  
 Website 
 หนังสือรำชกำร ที่เกีย่วข้อง 
 กำรปรึกษำหำรือระหวำ่งกิจกรรม 

ธนาคาร/ไปรษณีย ์
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 
และผู้ส่งมอบค่าธรรมเนียม 

 ประสำนบริกำรด้ำนธุรกรรมกำรเงินทำงไกล ผ่ำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์กับส ำนกัฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียน 
นักศึกษำ 

 ที่คล่องตัว มีประสิทธิภำพสูง ประสำนงำนผ่ำนเครือข่ำย 
คอมพิวเตอร์ได้ 

 โทรศัพท์ 
 E-mail  
 Website 
 หนังสือรำชกำร ที่เกีย่วข้อง 
 กำรปรึกษำหำรือระหวำ่งกำรจัด

กิจกรรมร่วมกัน 

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 บริกำร ข้อมูลหลักสูตร รำยวิชำเพื่อกำรพัฒนำหลักสูตร 
 บริกำรข้อมูล สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำร

ประเมินผลนักศึกษำ 

 โทรศัพท์ 
 E-mail  
 Website 
 หนังสือรำชกำร ที่เกีย่วข้อง 

 
ตารางที่ 1.ข(3)-2   แสดงกลุ่มผู้ส่งมอบ และ ควำมต้องกำรหลักของกลุ่มนั้นๆ ของส ำนักฯ 

ผู้ส่งมอบที่ส าคัญ บทบาทในการจัดหลักสูตร  
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

กลไกส าคัญในการสื่อสารและจดัการ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

บริษัทซ่อมบ ารงุเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์ 

 กำรประสำนงำนกำรเบิกจำ่ยค่ำบริกำรที่สะดวก ตำมก ำหนดข้อตกลง
ร่วมกัน 

 โทรศัพท์ 
 E-mail  
 Website 
 หนังสือรำชกำร ที่เกีย่วข้อง 

บริษัทห้างร้านผู้ได้รับมอบหมาย
ให้อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 

 กำรประสำนงำนกำรเบิกจำ่ยค่ำบริกำรที่สะดวก ตำมก ำหนดข้อตกลง
ร่วมกัน 

 
 ความคาดหวังของกลุ่ม ด้านกลไกและ ข้อมลูสารสนเทศหลกัในการสื่อสาร  
 ควำมสำมำรถให้บริกำร ถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนท่ีที่สำมำรถเช่ือมต่อเครือข่ำย Internet กับส ำนักฯได ้
 เป็นศูนย์ข้อมูลทีเ่ชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน และมีระบบรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลที่ด ี
 สำมำรถติดต่อสื่อสำรได้แบบสองทำง ตลอดเวลำทำง Internet และมีบริกำรติดต่อสื่อสำรหลำกหลำยช่องทำง 

2. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 

2.ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 
2.ก.(1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position) 

เนื่องจำกยังไม่มีกำรจัดล ำดับหน่วยงำนที่ท ำงำนในท ำนองเดียวกันกับส ำนักฯ ไว้  แต่เพื่อให้เห็นภำพว่ำ  ส ำนักฯมีควำมพร้อมที่
จะมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรบริหำรที่ “มุ่งสู่การบริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ” ตำมวิสัยทัศน์ ส ำนักฯ ได้อิงสถำนภำพด้ำนควำม
พร้อมในเชิงคุณภำพกำรบริกำรทำงกำรศึกษำตำมเกณฑ์ EdPEx ที่ผ่ำนกำรคดักรองคุณภำพขั้นต้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศกึษำ 
ให้เข้ำร่วมโครงกำรต่อยอดคณุภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx) ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2555-2557 ซึ่งส ำนักฯ คือ หน่วยงำนหนึ่งที่ผ่ำน
กำรคัดเลือก จำกกำรคัดเลือกจำกหน่วยงำนระดับอดุมศึกษำ จ ำนวน 38 สถำบันอุดมศึกษำ 75 หน่วยงำน จำก ทั้งภำครัฐและเอกชนท่ัว
ประเทศ ซึ่งไดร้ับคัดเลือกไว ้ จ ำนวน 18 สถำบัน 28 คณะ/หน่วยงำน  กล่ำวได้ว่ำ ล ำดับในกำรแข่งขันคุณภำพ ส ำนักฯอยู่ในกลุ่ม
สถำบันอุดมศึกษำท่ีมคีุณภำพกำรบริกำรกำรศึกษำตำมเกณฑ์ EdPEx 1 ใน 28 หน่วยงำน ที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ ของ
ประเทศ รับรองควำมพร้อมในกำรสนับสนุนพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ ในช่วงปีกำรศึกษำ 2555-2557 

คู่เปรียบเทียบด้ำนกำรให้บริกำรกำรศึกษำในภำรกจิท ำนองเดียวกันกับส ำนักฯ โดยส ำนักฯมุ่งให้ควำมส ำคัญกับสถำบันอุดมศึกษำ
ในกลุ่มช้ันน ำของประเทศ ตำมผลกำรประเมิน ของ กพร. 
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2.ก.(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Changes) 
ผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการทางการศึกษาและ การสร้างนวัตกรรม ท่ีส าคัญ คือ  

[1] กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสงูของส ำนักฯและมหำ วิทยำลัย และควำมร่วมมืออย่ำงมุ่งมั่นของผูป้ฏิบัติงำน  
[2]  กำรเปลีย่นแปลงเกณฑ์ กฎ ระเบยีบ แนวปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวกับกำรให้บริกำรหลักของส ำนักฯ  
[3] ศักยภำพควำมพร้อมของระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสนับสนุน ของส ำนักฯ 
[4]  กำรไดร้ับคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรต่อยอดคณุภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ EdPEx  
[5]  เครือข่ำยควำมร่วมมือกับต่ำงสถำบัน 

2.ก.(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
เก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่ำงสถำบันอดุมศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ  สมำคมอธิกำรบดีแห่งประเทศ

ไทย และจำกควำมร่วมมือของสถำบันอุดมศึกษำที่เป็นคู่ควำมร่วมมอื 

2.ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

เพื่อบรรลตุำมเป้ำหมำย และ วิสยัทัศน์ ที่ก ำหนด ส ำนักฯ ก ำหนดควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ไว้ 3 ด้ำน ทีส่อดคล้องตำมพันธกิจหลัก 
ดังแสดงใน ตำรำงที่ 2.ข-1 และควำมไดเ้ปรียบ 
ตารางที่ 2.ข-1   แสดงควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ของส ำนักฯ 

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ตัวชี วัด 

ด้านบริการการศึกษา 

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรทำงกำรศึกษำให้
ผู้รับบริกำรพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

2. สนับสนุนระบบกำรรับเข้ำศึกษำที่มีควำมหลำกหลำย 
กำรเพิ่มคณุภำพและขยำยพื้นท่ีบริกำรให้มีควำม
หลำกหลำย เป็นบริกำรชั้นน ำครอบคลุมทุกภำคของ
ประเทศ 

3. บริกำรดำ้นระบบทะเบียนเรียนทำงไกลประสิทธิภำพ
สูง ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีที่ติดต่อผำ่น Internet ได ้ 

 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำรไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ 85 

 จ ำนวนนักเรียนเขำ้ร่วมกิจกรรมแนะแนว
กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 60,000 คน 

 จ ำนวนผู้สมัครรับตรง ไม่น้อยกว่ำ 40,000 
คน 

 ควำมนิยม จำกสัดส่วนผูส้มัคร เปน็ 1: 10 
 บริกำรนักศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพท้ังใน

และนอกมหำวิทยำลัยทุกคน ควำมพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 

ด้านบริการการศึกษา 

4. บริกำรดำ้นเอกสำรและกำรขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่
หลำกหลำยช่องทำง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้รับบริกำรที่ต่ำงกัน ทั้งทำงไกลผำ่นระบบ Internet 
และระบบไปรษณยี์ หรือ บริกำรด่วนผ่ำนเคำน์เตอร์
บริกำรที่รอรับได้ในวันเดียว (สำมำรถบริกำรด่วนได้
ภำยในประมำณ 10 นำทีต่อฉบับ) 

5. สนับสนุนกระบวนกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสตูร
ที่ดีมุ่งสนับสนุนใหห้ลักสูตรทั้งหมดของทุกคณะมี
คุณภำพสอดคล้องตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

 จ ำนวนเอกสำรที่ให้บริกำรไม่น้อยกว่ำ 
25,000 ฉบับ 

 บริกำรด่วนได้ ณ จดุบริกำร ไม่นอ้ยกว่ำ 10 
นำที ต่อ ฉบับ 

 มีระบบโปรแกรมบรหิำรจดักำรข้อมูล
หลักสตูร ตำมมำตรฐำน TQF ที่มี
ประสิทธิภำพ 

 จ ำนวนหลักสตูรทีผ่่ำนกำรกลั่นกรอง ไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ 80 

 มีบริกำร บตัร Smart Card 

ด้านปฏิบัติการ 

1. กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้ครอบคลุมกับระบบ
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของส ำนักฯ และหน่วยงำนเครือข่ำย
เกี่ยวข้อง 

2. ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยช่องทำง 
ส ำหรับผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ทุกกลุ่ม 

3. คุณภำพของเครือข่ำยควำมร่วมมอืเพื่อพัฒนำกำร

 มีระบบกำรใช้เทคโนโลยไีด้ครอบคลุมกับ
ระบบปฏิบตัิงำนและมีมำตรกำรปอ้งกันควำม
เสี่ยงให้พร้อมใช้งำนตลอด 24 ช่ัวโมง 

 มีช่องทำงให้บริกำรทั้งในและนอก
มหำวิทยำลยัครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีที่ติดต่อ 
เครือข่ำย Internet ได้ ด้วยมำตรฐำน
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หน้าที่  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพฒันำวชิำกำร) 12 

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ตัวชี วัด 
ให้บริกำรร่วมกัน คุณภำพเดียวกัน 

ด้านทรัพยากรบุคคล 

1. กำรเพิ่มพูนควำมรู้/แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบกำรณ์
และพัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำของ
บุคลำกรให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

2. กำรพัฒนำควำมผูกพันกลุ่มบุคลำกรผู้ปฏิบตัิงำน 
3. กำรพัฒนำศักยภำพทำงภำษำอังกฤษเพื่อเตรียมรับ

กำรเข้ำสูค่วำมเป็นอำเซียน 

 มีโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักฯ ที่บุคลำกรไดร้ับ
กำรพัฒนำศักยภำพ ไม่น้อยกว่ำ รอ้ยละ 90 

 ความได้เปรียบท่ีส าคัญ   ส ำนักฯ มีควำมได้เปรยีบที่ส ำคญั คือ  
1. ช่ือเสียงของมหำวิทยำลัยขอนแก่นด้ำนกำรประกันคณุภำพ 
2. ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญในระบบประกันคณุภำพกำรให้บริกำรของส ำนักฯ 
3. บุคลำกรประจ ำของส ำนักฯ มีทกัษะควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงสูงที่สั่งสมยำวนำน ในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ (แนะแนว

กำรศึกษำ กำรรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำ งำนระบบทะเบียนเรียน ระบบมำตรฐำนหลักสูตร ระบบบริกำรเอกสำร 
ระบบบริกำรงำนปรญิญำบตัร ระบบประมวลผล)  และมีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกปี 

4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมของส ำนักฯมีศักยภำพสูง และได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ
ยำวนำน 

5. มีควำมเข้มแข็งทำงงบประมำณสนับสนุน 

ค. บริบทการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 
ใช้ระบบ PDCA  พัฒนำปรับปรงุผลกำรด ำเนินกำร จำกผลกำรประเมินคุณภำพ ตำม OFI และ จำกกำรวิเครำะห์ประเมิน

ตนเอง ควำมเข้มแข็ง ควำมไดเ้ปรยีบ และควำมท้ำทำย ของส ำนักฯ อิงเกณฑ์คณุภำพ EdPEx  เน้นกำรกำรมสี่วนร่วมที่เป็นวัฒนธรรมของ
ส ำนักฯ   โดยใช้ประโยชน์ควำมได้เปรียบและสมรรถนะหลักของส ำนักฯด้ำนบุคลำกรที่มีทักษะประสบกำรณ์สูง เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ท ำงำนระหว่ำงกันท้ังแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ผ่ำนกิจกรรม “วงเล่ำเรื่อง”  ซึ่งแต่ละกลุม่ภำรกิจได้รับกำรกระตุ้น
และสนบัสนุนให้ด ำเนินกำรเองอย่ำงไม่เป็นทำงกำร  กลุ่มภำรกิจสำมำรถจัดกจิกรรม วงเล่ำเรื่อง ได้โดยอสิระ และสำมำรถร่วมกิจกรรม
ข้ำมกลุ่มภำรกิจได้ ไม่จ ำกัดรูปแบบ ส ำนักฯจัดใหม้ีมุมกำรประชุมขนำดเล็กไว้ในทุกกลุ่มภำรกิจ สำมำรถเชิญผู้บรหิำรที่กลุ่มต้องกำร
ค ำแนะน ำปรึกษำร่วมกิจกรรมได ้

แนวทำงหลักส ำคญัที่ส ำนักฯ พิจำรณำน ำมำใช้ มีหลำยวิธ ีแต่ที่ส ำคญัและใช้บ่อย คือ 
เทคนิค  PDCA: Plan- Do- Check- Action)  
เทคนิค กำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร  (Knowledge Management: KM)   
เทคนิคกำรประชุม ทั้งประชุมระดมสมอง (Brain Storming) กำรประชุมสัมมนำ ประชุมเชิงปฏบิัติกำร กำรประชุมสมัมนำ

ร่วมกับต่ำงหน่วยงำน ที่เป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน  
เทคนิคกำรจดัท ำแผนเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Planning) ที่ให้บุคลำกรทุกระดับมีส่วนร่วม 
เทคนิคกำรวิเครำะหห์ำจุดแข็งจุดอ่อน (SWOT Analysis) เพื่อกำรปรับปรุงแกไ้ข  
เทคนิคกำรศึกษำอบรมดูงำนตำ่งหน่วยงำน ทั้งในและต่ำงประเทศ 
โดยกำรใช้เทคนิคต่ำงๆตำมโอกำส ท่ีส ำคัญคือ กำรอิงนวัตกรรมกรอบเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx) และ

กลุ่มเครือข่ำยคณุภำพ เป็นเครื่องมือช่วยในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง     ส ำนักฯ ก ำหนดให้มีกำรประชุมบุคลากรของส านักฯ เป็นประจ า
ทุกเดือน เพื่อให้บุคลำกรไดม้ีเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ หรือแสดงควำมคิดเห็นทั้งที่เป็นข้อปัญหำอุปสรรค หรือ ข้อเสนอแนะควำมคิดเห็น 
และใช้เป็นเวทีแสดงควำมช่ืนชมยนิดีสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน และประชุมสัมมนำร่วมกับต่ำงหน่วยงำน 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554                                    ส่วนที่ 2   
ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 หมวดที ่1. การน าองค์กร 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบรหิำรและพฒันำวชิำกำร)  หน้าที่  13 

แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-1  แสดงระบบ วธิีการก าหนด วิสัยทัศน ์ ค่านิยม พันธกิจ วัฒนธรรม 
วัตถุประสงค ์สมรรถนะ ความท้าทาย ความได้เปรียบ ของส านักฯ 

 

หมวดที ่1  การน าองค์กร (Leadership)  

1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership) 
1.1 ก.  วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม และพนัธกิจ (Vision, Values, and Mission) 

1.1 ก.(1) วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม (VISION and VALUES) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ในฐำนะผู้บรหิำรสูงสุดของส ำนักฯ จัดให้มีกำรประชุมสมัมนำ เพื่อทบทวนแผนระบบประกันคณุภำพของ
ส ำนักฯ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของส ำนักฯ เป็นประจ ำทุกปี  ซึ่งจะมีกำรทบทวน วิสยัทัศน์ ค่ำนิยม วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ พันธกิจ 
สมรรถนะ ควำมท้ำทำย ควำมไดเ้ปรียบ พร้อมทั้งค ำแนะน ำจำกคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆของส ำนักฯ ตลอดทั้งเสียงจำกผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียที่ผ่ำนทำงกลุ่มภำรกิจทุกลุ่ม ทุกหน่วย โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงใหบุ้คลำกรทุกคนมีส่วนร่วมใน
กำรพิจำรณำและเสนอในเบื้องต้น ผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำทบทวนก ำหนดปรับปรุง และเสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักฯ และ คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ก่อนประกำศใช้        นับตั้งแต่ส ำนักฯ ใช้ระบบประกันคณุภำพตำมแนวเกณฑ์คณุภำพ PMQA 
(Performance  Management for Quality Award)  และอำสำสมคัรมำใช้เกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx : 
Eductional Criteria for Performance Excellence) จนถึงปัจจุบัน  ส ำนักฯ มีกำรก ำหนดปรบัเปลี่ยน วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม มำแล้ว 2 ครั้ง  

ในปีกำรศึกษำ 2554  มหำวิทยำลัยขอนแก่นไดร้ับคัดเลือก ขั้นต้น จำก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของประเทศ 
ให้เข้ำร่วม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ โครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) จ ำนวน 7 คณะ/หน่วยงำน 
ประกอบด้วย คณะแพทยศำสตร ์ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ คณะวิทยำกำร
จัดกำร คณะศึกษำศำสตร์ คณะเกษตรศำสตร์ และ 
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร  โดยพิจำรณำ
คัดเลือกไว้ 28 คณะ/หน่วยงำน ของ 18 
สถำบันอุดมศึกษำ จำกผูส้มัครจ ำนวน 75 คณะ/
หน่วยงำน ของ 38 สถำบันอุดมศกึษำ ท่ัวประเทศท้ัง
ภำครัฐและเอกชน   และในจ ำนวนนั้น มีหน่วยงำน
สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ เพียงหน่วยงำนเดียวของ
ประเทศท่ีได้รับคัดเลือกครั้งนี้ คอืส ำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม และต้องส่งงำนมอบหมำยเพื่อพิจำรณำคัด
กรองเข้มข้นข้ึน โดยล ำดับ แม้เป็นเพียงช่วงเวลำ
สั้นๆ ที่ส ำนักฯมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว 
เพรำะต่อมำ หน่วยงำนท่ีไดร้ับกำรคัดกรองไว้ให้อยู่
ต่อ จะเหลือเพียงคณะแพทยศำสตรเ์พียงหน่วยงำน
เดียว แต่ก็นับเป็นควำมภำคภูมิใจของส ำนักฯ และ
มหำวิทยำลยัขอนแก่นร่วมกัน กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ดังกล่ำว ส่งผลใหส้ ำนักฯ มีกำรพิจำรณำทบทวน
ปรับเปลีย่น วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม วัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ สมรรถนะ ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรยีบ ของส ำนักฯทั้งหมด ซึ่งก ำหนดประกำศใช้ใหม่ในปีกำรศึกษำ 2554   โดยที่
ส ำนักฯ ยังคงมุ่งมั่นท่ีไปลู่วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด เพื่อมุ่งมั่นสู่กำรบริหำรและพัฒนำวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลิศ ตำมวสิัยทัศน์ท่ีปรับปรุงใหม่
ต่อไป  
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ส่วนที่ 2  รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessments Report: SAR )ประจ าปีการศึกษา 2554  
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หน้าที่  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพฒันาวชิาการ) 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการถ่ายทอด วิสัยทัศน์ และคา่นิยมของส านักฯ ผู้ปฏิบัติ ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียอื่นๆ ผู้เรียน    
ส ำนักฯ ถ่ำยทอดผำ่นสื่อทั้งแบบทำงเดียวและแบบสองทำง คือ ใช้วิธีกำรประชำสมัพันธ์ ผ่ำนเอกสำรสำรสนเทศรูปแบบต่ำงๆของ

ส ำนักฯ    ในลักษณะของ  เป็นส่วนหน่ึงใน เอกสำรของกลุ่มภำรกิจต่ำงๆ ของส ำนักฯ  เป็นเอกสำรประชำสัมพันธ์เฉพำะ  เป็นเอกสำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)   เป็นเอกสำรรำยงำนประจ ำปีของส ำนักฯ เป็นเอกสำรแนะแนว  และ ในลักษณะ website ของส ำนัก
ฯ  เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในวิสยัทัศน์ ค่ำนิยม และ พันธกิจ ของส ำนักฯ  นอกจำกรูปแบบเอกสำรสนเทศ แล้ว ยังมีกำรถ่ำยทอดในลักษณะ 
บรรยำย โดยวิทยำกร ทีเ่ป็นผู้บริหำรส ำนักฯ ในหลำยโอกำส เช่น ในโอกำสประชุมอบรมสมัมนำระบบคณุภำพ กำรประชุมสมัมนำ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกับผูม้ีส่วนรว่มในหลำกหลำยกำรประชุม กำรประชุมแนะแนวกำรศึกษำ  เป็นตน้   ซึ่งเปิดให้ผู้เข้ำร่วมได้แลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็น เพื่อประโยชน์ ร่วมกันที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม ของส ำนักฯ โดยให้ควำมส ำคญั ในควำมโปร่งใสเป็นธรรม
สำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรมำภิบำล 
1.1 ก.(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม (Promoting Legal and ETHICAL BEHAVIOR) 

บุคลำกรส ำนักฯทุกคนยดึถือปฏิบตัิตำมระเบยีบบริหำรข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย และ ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัย 
ขอนแก่นว่ำด้วย จรรยำบรรณของบุคลำกร มหำวิทยำลยัขอนแก่น พ.ศ. 2550 อันประกอบด้วย จรรยำบรรณต่อตนเอง จรรยำบรรณต่อ
หน่วยงำน จรรยำบรรณต่อผู้บังคบับัญชำต่อผู้ใต้บังคับบญัชำและผูร้่วมงำน จรรยำบรรณต่อนักเรียนนักศึกษำผู้รับบริกำร จรรยำบรรณต่อ
ประชำชนและสังคม และจรรยำบรรณต่อวิชำชีพ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ และคณะผู้บริหำรระดับสงูของส ำนักฯ เป็นแบบอย่ำงในกำร
ให้บริกำรทำงกำรศึกษำแก่ผู้รับบรกิำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียโดยถือปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัตโิดยเครง่ครัดด้วยมำตรฐำนเดยีวกันเสมอ ไม่
เลือกปฏิบตัิ  ผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียสำมำรถร้องเรียนได้ถึงผู้อ ำนวยกำรโดยตรง ในกรณทีี่บุคลำกรของส ำนักฯประพฤติปฏิบัติ
ไม่เหมำะสมหรือไมเ่ป็นไปตำมระเบียบปฏิบัตติำมกฎหมำย และ จริยธรรม โดยมีกำรประชำสัมพันธใ์ห้ผู้รับบริกำรทรำบรับทรำบในหลำย
ช่องทำง ทั้งจำก website ของส ำนักฯ ประชำสัมพันธ์อักษรวิ่งในส ำนักฯ หน้ำส ำนักงำนผูบ้ริหำร และ จดุบริกำรของส ำนักฯ บริเวณลำน
น้ ำพุ และเปิดให้  “การยึดมั่นในระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ” เป็น ค่านิยม หนึ่งของส ำนักฯ  ที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ
และคณะผู้บริหำรระดับสูงของส ำนักฯ ถือปฏิบัติเป็นแบบอยำ่งที่ดีแกบุ่คลำกรในส ำนักฯ เพื่อให้ถือปฏบิัติตำม 

แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  กิจกรรมกลุ่มในการมีส่วนร่วมการพัฒนาแผน 
ของส านักฯ แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  แสดงกจิกรรมกลุม่ ในการมีส่วนร่วม ของส านักฯ 

 

แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-3  กิจกรรมกลุ่มในการมีส่วนร่วมการพัฒนาแผน 
ของส านักฯ แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  แสดงกจิกรรมกลุม่ ในการมีส่วนร่วม ของส านักฯ 

 

แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-4  กิจกรรมกลุ่มในการมีส่วนร่วมการพัฒนาแผน 
ของส านักฯ แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  แสดงกจิกรรมกลุม่ ในการมีส่วนร่วม ของส านักฯ 

 

แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-5  กิจกรรมกลุ่มในการมีส่วนร่วมการพัฒนาแผน 
ของส านักฯ แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  แสดงกจิกรรมกลุม่ ในการมีส่วนร่วม ของส านักฯ 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554                                    ส่วนที่ 2   
ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 หมวดที ่1. การน าองค์กร 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบรหิำรและพฒันำวชิำกำร)  หน้าที่  15 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นอกจำกกำรเป็นแบบอย่ำงดำ้นกำรประพฤติปฏิบัตติำมระเบยีบ ที่ถือเป็นค่ำนิยมหนึ่งของส ำนักฯ  คณะผูบ้ริหำรส ำนักฯ โดย

นโยบำยของผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ยังก ำหนดให้มีแผนพัฒนำกล่อมเกลำจิตใจของบุคลำกร แผนท ำนุบ ำรุงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมในแต่
ละปี เช่นประเพณีท ำบุญส ำนักงำนแต่ละปี ประเพณีรดน้ ำขอพรผู้ใหญ่ ประเพณีสงกรำนต์ กำรน ำบคุลำกรไปปฏิบตัิธรรมเพื่อกล่อมเกลำ
จิตใจบุคลำกรในสถำนปฏิบัติธรรม โดยก ำหนดเป็นกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีด้วย 

1.1 ก.(3) การสร้างองค์กรที่ย่ังยืน (Creating a SUSTAINABLE Organization) 
ผู้อ ำนวยกำรและคณะผู้บริหำร โดยค ำแนะน ำปรึกษำของ คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และกำรระดมสมองของ

คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ มีกำรทบทวนวิเครำะห์ปจัจัยที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงควำมยั่งยืนขององค์กรอยำ่งสม่ ำเสมอ เพื่อตอบสนองสนบัสนุน
ส่งเสริมให้เกิดควำมยั่งยืนขององค์กร ท่ำมกลำงกำรเปลีย่นแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นไดต้ลอดเวลำ โดยอิงแนวทำงวิธีกำรบริหำรกำร
เปลี่ยนแปลงที่ต้องค ำนึงผลกระทบ ต่อปัจจัยหลัก 5 ปัจจัย ดังแสดงใน ตำรำงที่ 1.1 ก(3)-1 
ตารางที ่1.1 ก(3)-1  แสดงปัจจัยที่สง่ผลกระทบต่อความย่ังยืนของส านกัฯ ผลกระทบ และการตอบสนองของส านกัฯ 

ปัจจัยท่ีส่งผลในกำร
สร้ำงส ำนักฯให้

ยั่งยืน 
ผลกระทบของปัจจัย กำรตอบสนองต่อปัจจัย 

1. วิสัยทัศน์  ควำมชัดเจนของวิสัยทัศน์ 
 ควำมเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุ 
 ควำมต่อเนื่องของกำรพัฒนำ

คุณภำพอยู่เสมอ 

[1]  ให้มีกำรทบทวนวิสัยทัศน์สม่ ำเสมอทุกปี 
[2]  ก ำหนดระบบท่ีพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนแก้ไขเพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร และ เพื่อ

พัฒนำคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 

 
 

แผนภาพที่ 1.1 ก(2)-3  กิจกรรมกลุ่มขบวนแห่สงกรานต์ของส านักฯร่วมกับ
หน่วยงานในอาคารพมิล กลกจิ ในวันประเพณี
สงกรานต์ ของมหาวิทยาลัย แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  แสดงกจิกรรมกลุม่ ในการมีส่วนร่วม ของส านักฯ 

 

แผนภาพที่ 1.1 ก(2)-4  แสดงกจิกรรมกลุม่ของส านกัฯ ในการน าบุคลากร
ไปปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมเวฬุวันเพือ่
พัฒนาจิต แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  แสดงกจิกรรมกลุม่ ในการมีส่วนร่วม ของส านักฯ 

 

 แผนภาพที่ 1.1 ก(2)-1  แสดงกจิกรรมกลุม่ของส านกัฯ บุคลากรรว่มกับต่าง
หน่วยงานในอาคาร ร่วมท าบุญส านกังานร่วมกัน แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  แสดงกจิกรรมกลุม่ ในการมีส่วนร่วม ของส านักฯ 

 แผนภาพที่ 1.1 ก(2)-2  แสดงกจิกรรมกลุม่ของส านกัฯ ในการน าบุคลากรไป
ปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมเวฬวุันเพือ่พัฒนาจิต แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  แสดงกจิกรรมกลุม่ ในการมีส่วนร่วม ของส านักฯ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลในกำร
สร้ำงส ำนักฯให้

ยั่งยืน 
ผลกระทบของปัจจัย กำรตอบสนองต่อปัจจัย 

2. ทักษะของ
บุคลำกร 

 ควำมช ำนำญ ควำมเชี่ยวชำญ
ของบุคลำกร 

 กำรพัฒนำเพ่ิมพูนศักยภำพ 
 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง

กัน 

[1] มีแผนโครงกำรพัฒนำบุคลำกร ด้ำนต่ำงร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน
ประจ ำทุกปี 

[2]  มีกิจกรรมศึกษำดูงำนเพื่อเพิม่พูนทักษะประสบกำรณ์ต่ำงหน่วยงำน 
[3]  มีกำรสนับสนุนให้อบรมเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถทุกปี ร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆท่ี

จัด ในภำรกิจท่ีสอดคล้องกับต่ำงหน่วยงำน 
[4]  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันและร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  

3. แรงจูงใจ  สิ่งท่ีเป็นแรงเสริมสนับสนุนท ำ
ให้บุคลำกรมุ่งมั่นต่อกำรบรรลุ
พันธกิจและวิสัยทัศน์  

[1] ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับระบบประกันคุณภำพ  
[2] กำรเปิดให้บุคลำกรมีส่วนร่วมท่ัวท้ังส ำนักฯ  
[3]  กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณกำรเงินท่ีเพียงพอ 
[4] กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนวัสดุอุปกรณ์และบรรยำกำศกำรท ำงำน 
[5]  กำรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
[6] กำรให้สวัสดิกำร กำรให้รำงวัล และค่ำตอบแทนท่ีจูงใจ 
[7] กำรเปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติงำนท่ีถนัดและสนใจและ 

ท้ำทำยควำมสำมำรถ โดยสำมำรถท ำข้อตกลงท้ำทำยกับ ผู้อ ำนวยกำร 
4. ทรัพยำกร

สนับสนุน 
 ควำมพร้อมและประสิทธิ 

ภำพท่ีดีของเทคโนโลยี 
อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 

 คน  
 งบประมำณ  
 ระบบวิธีกำร  

[1]  มีกำรสนับสนุนงบประมำณท่ีเพียงพอ   
[2]  มีกำรสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีศักยภำพสูง และพัฒนำปรับปรุงสม่ ำเสมอ 

พร้อมระบบป้องกันควำมเสี่ยง 
[3]  มีกำรสนับสนุนอุปกรณ์จ ำเป็นท่ีเพียงพอ 
[4]  มีกำรสนับสนุนก ำลังคนท้ังจำกภำยในและนอกหน่วยงำน ท่ีจูงใจเพื่อสนับสนุน

กำรปฏิบัติงำนตำมแผนโครงกำรส ำคัญ 
[5]  กำรสร้ำงควำมผูกพันกับผู้ปฏิบัติงำนท้ังแบบทำงกำรและไม่ทำงกำร 

5. แผนกลยุทธ์  ควำมชัดเจนของแผนท่ีมุ่งสู่
ควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ ท่ี
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
ควำมท้ำทำยหลัก นโยบำย
ส ำนักฯ และ มหำวิทยำลัย ท่ี
สำมำรถปรับปรุงพัฒนำได้
อย่ำงคล่องตัว  

[1]  มีคณะกรรมกำรทบทวนแผนปฏิบัติงำน สม่ ำเสมอทุกปี 
[2]  มีคณะกรรมกำรทบทวนระบบคุณภำพ สม่ ำเสมอทุกปี 
[3]  มีกำรติดตำมประเมินผลแผนและพัฒนำปรับปรุงสม่ ำเสมอในระหว่ำงปีด ำเนินกำร 
[4]  มีระบบท่ีสำมำรถปรับเปล่ียนแก้ไขแผนกลยุทธ์ เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร และ 

เพื่อพัฒนำคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 
[5]  มีระบบมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่ชัดเจน 

6. ระบบ
ปฏิบัติงำน 

 ระบบท่ีผ่ำนกระบวนกำร
วิเครำะห์ระบบอย่ำงรอบคอบ
และพัฒนำสม่ ำเสมอต่อเน่ือง 

 ระบบท่ีใช้เทคโนโลยีช่วย
ด ำเนินกำรเพื่อควำมถูกต้อง
รวดเร็ว ลดขั้นตอน 

 ระบบท่ีแม่นตรง ท่ีสำมำรถ 
เข้ำถึงบริกำรได้ง่ำยส ำหรับ
ผู้รับบริกำร  มีควำมหลำก 
หลำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรบริกำร 

[1]  มีคณะกรรมกำรก ำกับดูแล และติดตำมเพ่ือพัฒนำปรับปรุงระบบอย่ำงสม่ ำเสมอ 
[2]  มีมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงของระบบปฏิบัติงำน 
[3]  เทคโนโลยีศักยภำพสูง ทันสมัย และพัฒนำอย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่อง พร้อม 

มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงท่ีมั่นใจได้ 
[4]  มีระบบปฏิบัติงำน ท่ีสะดวกส ำหรับผู้รับบริกำรและผู้ปฏิบัติงำน และ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
[5]  มีระบบติดตำมและให้บริกำรทำงไกลอย่ำงต่อเนื่อง ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย สำมำรถรับบริกำรเร่งด่วนได้ในวันหยุดรำชกำรผ่ำนระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในช่วงกิจกรรมส ำคัญๆ เช่น ช่วงเวลำกำรสมัครสอบ กำรสอบ กำร
ลงทะเบียนเรียน กำรขึ้นทะเบียนบัณฑิต เป็นต้น 

[6]  สนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม กำรใช้นวัตกรรม เพื่อประโยชน์ของระบบปฏิบัติงำน 

เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร (Performance) บรรลพุันธกิจและวัตถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ กำรสร้ำงนวัตกรรม 
ควำมคล่องตัว และมผีลกำรด ำเนนิกำรที่เหนือคู่แข่ง หรือเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่สถำบันอ่ืน รวมทั้งกำรสร้ำงบรรยำกำศให้เกิดกำรเรียนรู้
ทั้งในระดับองค์กำรและในระดับบคุคล ส ำนักฯใช้วิธี 
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 กระจำยอ ำนำจ โดย 

 ผู้อ านวยการส านักฯ มอบหมายให้ระดับรองผู้อ านวยการส านักฯ ฝา่ยต่างๆ และผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักฯ ก ากับดูแล
และบรหิารสั่งการ กลุม่ภารกิจตามความเหมาะสมโดยอสิระ  และกระจายอ านาจต่อหัวหน้ากลุม่ภารกิจในภารกิจ
เฉพาะที่ต้องการความกระชับและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  

 มีการมอบหมายกระจายอ านาจ ถึงกลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในรูปแบบของ คณะกรรมการ คณะท างาน 
คณะอนุกรรมการ ด้านต่างๆ ตามกิจกรรม โครงการ พิเศษ ตามแผนงาน เพื่อให้บุคลากรมีความคล่องตัว ในการ
พิจารณาตัดสินใจ สรา้งสรรค์นวัตกรรม ด าเนินการตามโครงการใหเ้กิดความคล่องตัว ในภารกิจมอบหมายพิเศษต่างๆ 

 ผู้บริหำรระดับสูงเคำรพในข้อวินิจฉัยของหัวหน้ำภำรกิจท่ีวินิจฉัยสั่งกำรตำมทีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจ และให้อิสระในกำร
ด ำเนินกำรโดยเต็มที่ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลห่ำงๆ ของผู้บริหำรที่เป็นที่ปรึกษำ 

 สนับสนุนส่งเสริมให้เกดิบรรยำกำศกำรบริหำรจัดที่พัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถบริหำรจัดกำรงำนส ำคญัไดเ้อง เพื่อเป็น
พื้นฐำนส ำคัญในกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งและกำรพัฒนำผู้น ำในอนำคต    เช่นกำรรับผดิชอบสนำมสอบในฐำนะ
หัวหน้ำหน่วยสอบ เลขำนุกำรสนำมสอบ กรรมกำรหลักประจ ำสนำมสอบในหน่วยสอบต่ำงจังหวัด ในลักษณะกำรเตรียม
ควำมพร้อมบุคลำกรเพื่อกำรบริหำรจัดกำร  มีกำรประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบกำรณร์ะหว่ำงกนั เพื่อพัฒนำระบบงำน
ร่วมกัน  

 สนับสนุนกำรศึกษำอบรมดูงำนและสัมมนำเพื่อพัฒนำบุคลำกรทั้งอบรมโดยส ำนักฯ และ โดยหนว่ยงำนอ่ืนท่ีสัมพันธ์กัน 
เพื่อพัฒนำศักยภำพบคุคล และพัฒนำงำนในส ำนักฯ เช่น กำรดูงำนต่ำงสถำบัน กำรอบรมควำมรู้ใหม่ในส ำนักฯ กำร
สัมมนำบคุลำกรส ำนักฯ เป็นต้น 

 สนับสนุนปัจจัยจ ำเป็น  เช่น ค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินกำร อัตรำก ำลัง วัสดุอุปกรณ์ หรืออบรมพัฒนำ สนับสนุนส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรม เช่น สนับสนุนกำรใช้เกณฑ์ EdPEx ที่เป็นนวัตกรรมด้ำนกำรประกันคณุภำพ ของฝ่ำยประกันคุณภำพ สนบัสนุน
กำรพัฒนำเทคโนโลยี ช่วยงำนระบบปฏิบัติงำนด้ำนมำตรฐำนหลักสตูร (TQF) 

 วำงแผนตัวบุคคลเพื่อเรยีนรู้และรองรับระบบปฏิบตัิงำนด้ำนต่ำง เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงทักษะควำมเป็นผู้น ำของผู้น ำ
ระดับสูง และกำรมสี่วนร่วมในกำรเรยีนรู้ระดับองค์กำร กำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งและกำรพัฒนำผู้น ำในอนำคต    
ส ำนักฯ ก ำหนดใหม้ีระบบงำนหลักงำนรอง เพื่อเอ้ือให้บุคลำกรได้พัฒนำทักษะที่พร้อมด ำเนินกำรทดแทนกันและกันเมื่อ
จ ำเป็น   มีกำรก ำหนดต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ และก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยรองรับสนับสนุนกำรด ำเนินกำรและพัฒนำ
ศักยภำพ หรือ เตรียมกำรเพื่อกำรสืบทอดต ำแหน่งในอนำคต   มีกำรสนับสนุนให้ผู้น ำระดับสูงเข้ำรบักำรอบรมผู้บริหำร ใน
หลักสตูรกำรอบรมผู้บริหำรมหำวทิยำลัยระดับต่ำงๆ   มีกำรมอบหมำยให้บุคลำกรที่มีทักษะประสบกำรณ์ เป็นวิทยำกร
ของส ำนักฯ   สนับสนุน เพื่อส่งเสริมกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู ้ในหลำกหลำยโอกำส 

 
1.1 ข. การสื่อสารและการด าเนินการขององค์กร (Communication and Organizational PERFORMANCE) 

1.1 ข.(1) การสื่อสาร (Communication) 

ในกำรสื่อสำรและกำรสร้ำงควำมผกูพันกับผู้ปฏิบัติทั้งส ำนักฯ ส ำนักฯ ใช้กำรสื่อสำรทั้งแบบทำงเดียว และแบบสองทำง ตำมควำม
เหมำะสม กรณีกำรสื่อสำรทำงเดยีว เช่น กำรออกหนังสือ หรือกำรประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย หรอืจดหมำย E-mail ส ำนักฯใช้เพื่อแจ้ง
ข้อมูลข่ำวสำรสำรสนเทศท่ีเป็นทำงกำร ที่ผ่ำนกำรกระบวนกำรตัดสนิใจที่ส ำคัญชัดเจนแล้ว หรือสิ่งทีต่้องถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อควำมชัดเจน
ในกำรปฏิบัติที่เป็นทำงกำร และใช้กำรสื่อสำรแบบสองทำงเพื่อเปดิโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรตัดสนิใจ
เพิ่มเตมิ หรือซักซ้อมควำมเข้ำใจให้ชัดเจนขึ้น มีทั้งรูปแบบ กำรโทรศัพท์พูดคุย หรือ จดหมำย e-mail หรือกำรกำรประชุมคณะกรรมกำร 
กำรอบรมสัมมนำ เช่น กำรประชุมเตรยีมควำมพร้อมก่อนออกสนำมสอบทั้งกำรประชุมภำยในส ำนักฯ และ ร่วมกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอื่น  
หรือกำรประชุมก่อนกำรด ำเนินกำรส ำคญัเรื่องอื่นๆ  รูปแบบที่ใช้ มีทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ตำมโอกำส และควำมเหมำะสม 
หรือวัตถุประสงค์  เช่นเชิญประชุมช้ีแจงทั้งหมด เชิญมำชี้แจงเป็นกลุ่ม หรือเป็นรำยบุคคล  หรือไม่เป็นทำงกำร เช่น ช่วงเวลำนันทนำกำร
ร่วมกันระหว่ำงกำรสมัมนำ  กำรสนทนำระหว่ำงพัก หรือระหว่ำงรับประทำนอำหำร หรือระหว่ำงเดินทำงร่วมกันเป็นต้น   ส่วนมำกจะเน้น
ที่รูปแบบไมเ่ป็นทำงกำร ซึ่งจะใกล้ชิดผู้ปฏิบัติและสร้ำงควำมผูกพันได้มำกกว่ำ วัฒนธรรมของส ำนักฯ ประกำรหนึ่ง คือกำรเน้นกำรมสีว่น
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ร่วม บุคลำกรของส ำนักฯทุกคนจะไดร้ับโอกำสร่วมแสดงควำมคิดเห็นและตดัสินใจส ำคญัของส ำนักฯร่วมกัน กับคณะผู้บริหำรระดับสูง 

ส ำนักฯให้ควำมส ำคญักับบทบาทในเชิงรุกในการให้รางวัลและการยกย่องชมเชยเพ่ือส่งเสริมให้มีผลการด าเนินการที่ดียิ่งขึ้น  
โดยส่วนหน่ึงส ำนักฯใช้ประโยชน์จำก ระบบการใหโ้บนัส กับบุคลำกรในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของมหำวิทยำลัย ส ำนักฯ ส่งเสริม
พิเศษโดยการให้โอกาสไปศึกษาดงูานต่างประเทศ การให้ไปประชุมสมัมนาในตา่งจังหวัดที่สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์และเปลี่ยน
บรรยากาศเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการท างานท่ีดียิ่งขึ้น การให้โอกาสไดร้ับค่าตอบแทนพิเศษ 
การใช้เป็นเหตผุลในการพิจารณาความดีความชอบในกลุม่ผู้ปฏิบัติงาน การประกาศยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานใหเ้กิดขวัญและก าลังใจใน
การท างาน การยกย่องชมเชยความส าเร็จของนักเรียนในการสอบคดัเลือก ให้โรงเรียนไดภ้าคภมูิใจ และ ผูกพันกับมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ส ำหรับ นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ  และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ส ำนักฯ สร้ำงควำมผูกพันเชิงรุกด้วยกำรให้บริกำรที่ท ำให้ผู้รับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียอื่น พึงพอใจ และประทับใจ  เช่น บริกำรให้นโยบำย บริกำรให้แล้วเสร็จเร็วพิเศษกว่ำที่ผูร้ับบรกิำรคำดหวังเล็กน้อย     เช่น ที่จุด
บริกำร เมื่อผู้เรยีนยื่นค ำร้องในช่วงเช้ำแล้วแจ้งควำมประสงค์ว่ำ จะมำขอรับเอกสำรตอนช่วงบ่ำย กรณีอยู่ในวิสัยทีส่ำมำรถด ำเนินกำรเสร็จ
ในช่วงเช้ำได้  ผู้ปฏิบัติงำนจะแจง้เพิ่มว่ำสำมำรถรอรับในช่วงเช้ำไดเ้ลย เป็นต้น  เปิดโอกำสให้ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียต่ำงหน่วยงำน เข้ำรว่ม
กิจกรรมอบรมสัมมนำ กิจกรรมศึกษำดูงำน กิจกรรมพิเศษ ที่มคี่ำตอบแทน เช่นกำรด ำเนินกำรจัดสอบ กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมประเพณี
ประจ ำปี เป็นต้น 

1.1 ข.(2) การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง (Focus on Action) 

ในกำรด ำเนินกำรเพื่อท ำให้เกิดกำรท ำให้เกิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจรงิจัง ส ำนักฯ เชื่อว่ำ กำรให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการก าหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการเป็นผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมโครงการที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่ทิศทางความส าเร็จของวิสัยทัศน์ร่วมกัน ใหส้อดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน รวมทั้งการปลุกเร้าให้
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ ถึงวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และ เกิดความภาคภูมิใจในส านักฯ จะเป็นพลังส ำคัญทีผ่ลักดนัให้
บุคลำกรผู้ปฏิบตัิของส ำนักฯ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มุ่งมั่นปฏิบตัิกำรอย่ำงจริงจัง อีกทั้ง  ผู้น าระดับสูงของส ำนักฯ ยังให้ควำมส ำคญักับ
กำรติดตามผลการด าเนินการสม่ ำเสมอ โดยก ำหนดให้แตล่ะกลุม่ภำรกิจรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรปัญหำอุปสรรคต่อท่ีประชุมบุคลำกร
เป็นประจ ำทุกเดือน (ดูข้อมลูเพิ่มเติมในรำยงำนกำรประชุมบุคลำกรส ำนักฯ)  ส ำนักฯ ทบทวนผลการด าเนินการของส ำนักฯ เพื่อติดตำม
ปรับปรุงพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดให้มีกำรทบทวนกำรด ำเนินกำรของภำรกิจท่ีรับผิดชอบสม่ ำเสมอ โดยวิธี 

 กำรจัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินกำรในภำรกิจ โครงกำร ตำ่งๆ ทันทีท่ีเสร็จสิ้นกำรด ำเนินกำร เช่นกำรประชุมสรุปผลกำร
ด ำเนินกำรกำรรับบคุคลเข้ำศึกษำ ของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง โดยวธิีรับตรง ภำรกิจพระรำชพิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร ภำรกิจ
กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน ภำรกิจทะเบียนเรียน กำรประชุมสัมมนำ โครงกำรย่อยต่ำงๆ เป็นต้น 

 กำรเข้ำร่วมประชุมสรุปผลกำรด ำเนินกำรในภำรกิจ โครงกำร ที่เกี่ยวข้องร่วมกับองค์กรอื่น ที่เป็นผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย เช่น เช่นกำร
ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินกำรกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำผำ่นส่วนกลำง ของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงร่วมกับ สกอ.  เป็นต้น 

 กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
 กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินกำรในรอบปีท่ีผ่ำนมำเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำ วำงแผนปฏิบัติงำนและปรบัปรุงระบบประกันคณุภำพ

ในรอบปีต่อไป 
กระบวนกำรทบทวนกำรด ำเนินกำร ส ำนักฯ เน้นให้บุคลากรมสี่วนร่วมอย่างเต็มที่ และให้ควำมส ำคัญกับข้อเสนอแนะต่ำงๆ 

เพื่อน ำสู่กำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญที่ผู้บริหำรส ำนักฯทบทวนเปน็ประจ ำ คือ 

 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
(ตัวช้ีวัด ภายในของส านักฯ) 

 กระบวนการพัฒนาแผน  
(ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ของ IQA-KKU และตัวช้ีวัด ภายในของส านักฯ) 

 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
(ตัวช้ีวัดที่ 8.1 ของ IQA-KKU เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสนับสนุนส่งเสริมอย่างพอเพียงเพื่อพัฒนาระบบงาน
และ นวัตกรรมมุ่งสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด)  

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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( ตัวช้ีวัดที่  9.1  ของ   IQA-KKU และ และตัวช้ีวัดตามอัตลักษณ์ของส านักฯ ที่กลุ่มภารกิจก าหนดเพิ่มเติมและท า
ข้อตกลงกับผู้อ านวยการ  เพื่อมุ่งสู่การบริหารและพัฒนาวิชาการสูค่วามเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ) 

กำรมุ่งสู่กำรบริหำรและพัฒนำวิชำกำรที่เป็นเลิศ เน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำหลักของส ำนักฯอย่ำง
ต่อเนื่อง เป็นพลวัต (Dynamic)   ส ำนักฯ ก ำหนด วัตถุประสงค์ ระยะสั้นเพื่อสนบัสนุนทิศทำงกำรมุ่งสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนด คือ  
ตัวช้ีวัดด้ำนควำมพึงพอใจในบริกำรของส ำนักฯ จึงเป็นสิ่งท่ีผู้บริหำรระดับสูงตดิตำมอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อกำรบรรลุวสิัยทัศน์ ส ำนักฯ 
ตระหนักถึงควำมชัดเจนของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ ปัจจัยสนบัสนุนแผนท้ังก ำลังคน ศักยภำพของคน ของเทคโนโลยี เป็นสิ่งส ำคญัที่
คณะผู้บริหำรระดับสูงสนับสนุนก ำหนดไว้ในแผนอย่ำงชัดเจน และที่ส ำคัญ คือปัจจยัสนับสนุนทำงกำรเงินท่ีต้องพร้อมและเพียงพอให้กำร
ด ำเนินกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค ์ ระบบประกันคุณภำพที่เป็นท่ียอมรับเชื่อถืออย่ำงกว้ำงขวำง   เพื่อสร้ำงมำตรฐำนควำมมีคณุค่ำในกำร
ให้บริกำรหลักของส ำนักฯ อย่ำงยัง่ยืน 
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม(Governance and Societal Responsibilities)  

1.2 ก.  ระบบธรรมาภิบาลขององค์กร (Organizational Governance) 

1.2 ก.(1) ระบบธรรมาภิบาล (GOVERNANCE System) 
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในระบบธรรมำภิบำล ส ำนักฯ โดยผู้อ ำนวยกำรและคณะผู้บริหำรระดับสูง ไดด้ ำเนินกำรดังนี้ 

 จัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุงและจดัท ำมือนักศึกษำ เผยแพร่แก่นักศึกษำใหม่ทุกปี เพื่อควำมชัดเจนในสิทธิประโยชน ์
ตำมระเบียบปฏิบัติของนักศึกษำ เพื่อถือเป็นแนวทำงปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 

 มีคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่งในกำรให้บริกำร และมำตรกำรเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไข 
 ให้มีกำรตดิตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของส ำนักฯ โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลยัเป็นประจ ำทุกปี 
 อนุญำตให้ผูร้ับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถร้องเรียนโดยตรงถึงผู้อ ำนวยกำรเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้รบับริกำร

และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีตำมแนวปฏิบัติหรือระเบยีบปฏิบตัิที่ส ำนักฯได้ประกำศต่อสำธำรณะ 
 กำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ส ำนักฯ จัดให้มีคณะกรรมกำรหลำยชุด ที่ประกอบด้วยบุคลำกรผู้ทรงคณุวุฒิและผู้มีประสบกำรตรง

จำกภำยนอกร่วมเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำด ำเนินกำรใหเ้กิดควำมโปร่งใสเป็นธรรมสำมำรถตรวจสอบได้ 
ควำมรับผิดชอบเพื่อแสดงถึงควำมเป็นธรรมำภิบำลของส ำนักฯ สำมำรถพิจำรณำเพิ่มเติมได้จำก  

 ความรับผิดชอบในการกระท า   
ส ำนักฯ บริหำรจัดกำรตนเอง  และให้บริกำรแก่ท้ังผูร้ับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ในภำรกจิที่ไดม้กีำรประกาศไว้แล้วอย่าง

ชัดเจนต่อสาธารณชนที่ไม่อาจบดิพลิ้วได้  เอกสำร หรือบริกำรที่ ผ่ำนกำรรับรองของผู้บริหำรระดบัสูง จะได้รับการรับรองที่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถมั่นใจได้อย่างเต็มที่  ถือได้ว่า ส านักฯ ได้ประกาศความรับผิดชอบแล้วอย่างเป็นทางการ ซ่ึงส านกัฯ 
จะถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินั้นอย่างเคร่งครัด และไม่สามารถบิดพลิ้วได้  

 ความรับผิดชอบในด้านการเงิน   
กำรให้บริกำรทีเ่กี่ยวกับกำรเงิน เป็นบริกำรที่มรีะเบยีบว่ำด้วยกำรเงินเป็นกฎที่ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ส ำนักฯ จะ 
- ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องกำรเงิน โดยยึดตำมระเบยีบว่ำด้วยเรื่องดังกล่ำวของกระทรวงกำรคลังเหมือนเช่นหน่วยงำนรำชกำร

อื่นทั่วไป และรับผิดชอบตำมระเบยีบปฏิบัตินั้นๆ เช่นเดียวกับข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง ท่ัวไป 
- ในกำรใหบ้ริกำรผ่ำนคู่ควำมร่วมมอื ส ำนักฯมีคู่ควำมรับผดิชอบท่ีเปน็ทำงกำรซึ่งเป็นผู้เช่ียวชำญเฉพำะในเรื่องกำรให้บริกำร

ด้ำนกำรเงิน เช่น กองคลังของมหำวิทยำลัย ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกรุงเทพฯ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรกรุงไทย 
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรทหำรไทย ที่ท ำกำรไปรษณยี์ ที่จะรว่มให้บริกำรด้วยมำตรฐำนท่ีเชื่อถอืไว้วำงใจได้   ส ำนักฯ
มีข้อตกลงควำมร่วมมือ มรีะบบท่ีมีควำมมั่นใจ ภำยใต้ควำมร่วมมือรับผิดชอบอย่ำงมีประสิทธิภำพสูง และมั่นใจได้เต็มที่ 

 ความโปร่งใสในการด าเนินการ    
กำรบริหำรจัดกำรของส ำนักฯ อยูภ่ำยใต้กำรก ำกับดูแลด้ำนนโยบำยโดยคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ซึ่งประกอบด้วยอธิกำรบดี

เป็นประธำน มรีองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ เป็นกรรมกำร คณบดผีู้แทนทำงกลุ่มวิทยำศำสตรส์ุขภำพ กลุ่ม
วิทยำศำสตร์กำยภำพ กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  และผู้อ ำนวยกำร ส ำนัก และ ศูนย์ ผู้แทนกลุ่มสำยสนับสนุน ของมหำวิทยำลัย 
ร่วมเป็นคณะกรรมกำรโดยมผีู้อ ำนวยกำรส ำนักฯและผู้แทนจำกส ำนกัฯ เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร ที่สำมำรถตรวจสอบได้ กำรด ำเนินกำรที่
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ส ำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้ำง จัดให้มีองค์คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทีร่่วมรับผิดชอบในแตล่ะขั้นตอนท่ีมีควำมโปร่งใสเป็นธรรม
ที่ผู้รับริกำรและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีสำมำรถขอตรวจสอบได้ โดยส ำนักฯจะค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประกอบกับสิทธิประโยชนส์่วนทีต้่องคุ้มครองเป็นความลับควบคู่กันไป   ผู้รับบริกำรและผู้มสีว่นได้ส่วนเสียสำมำรถขอตรวจสอบได ้
(แต่ต้องไมล่ะเมิดสิทธิประโยชน์ผูอ้ื่น) ภำยในช่วงเวลำตำมที่ส ำนักฯประกำศต่อสำธำรณะ เช่นข้อมลูผูส้มัครสอบคัดเลือก เป็นต้น ซึ่งส ำนัก
ฯจะด ำเนินกำรรับผดิชอบตำมหลกักฎหมำยร้องทุกข์ และหลักคณุธรรม โดยเต็มที่ หำกมผีู้ร้องทุกข์โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

กำรสรรหำ คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ที่นอกเหนือจำกคณะกรรมกำรโดยต ำแหน่งแล้ว ส ำนักฯมีระบบกำรสรรหำท่ีโปร่งใส
ตรวจสอบได้ บุคลำกรส ำนักฯสำมำรถมีส่วนร่วมในกระบวนกำรสรรหำได้ 

1.2 ก.(2) การประเมินผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Evaluation) 
วิธีกำรประเมิน ผลกำรด ำเนินกำรของผู้น ำระดับสูง ซึ่งรวมถึงผู้น ำสูงสุดด้วย  ด ำเนินกำร ดังแสดงในตำรำงที่ 1.2 ก(2)-1  

ตารางที ่1.2 ก(2)-1  แสดงวิธกีารประเมินผู้บริหาร และ การน าผลการประเมนิไปใช้ ของส านกัฯ 

ผู้บริหาร วิธีการประเมิน การน าผลการประเมินไปใช้ 

ผู้อ านวยการส านักฯ 
 รับการประเมินจากมหาวิทยาลัย 
 รับการประเมินจากผูร้ับบริการ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

และบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในส านักฯ 

 ใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ 
 ใช้ในการพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง หรือ/และ

พัฒนางาน  
 ใช้ในการพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง หรือ/และ

พัฒนาบุคลากร  
รองผู้อ านวยการส านักฯ 

และ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักฯ 

 รับการประเมินจากผู้อ านวยการส านักฯ 
 รับการประเมินจากผูร้ับบริการ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

และบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในส านักฯ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
 รับการประเมินจากผู้อ านวยการส านักฯโดย

ความเห็นร่วมจากรองผู้อ านวยการส านักฯฝ่าย
ต่างๆ และ ผู้ช่วยผู้อ านวย การส านักฯ  

 
1.2 ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม(Legal and ETHICAL BEHAVIOR) 

1.2 ข.(1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (GOVERNANCE System) 

ส ำนักฯมีควำมมุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิดผลลบขึ้นในกำรให้บริกำรกำรศกึษำด้ำนต่ำงๆของส ำนักฯ   อย่ำงไรก็ตำม ในกำรให้บริกำร
และกำรปฏิบัติงำนของส ำนักฯ ก็อำจมีลบท่ีเกดิขึ้นในกำรใหบ้ริกำรและกำรปฏิบัติงำนของส ำนักฯในด้ำนกระบวนกำรพิจำรณำหลักสตูร 
กระบวนกำรรับสมัครและสอบคัดเลือก กระบวนกำรระบบทะเบียนเรียน กระบวนกำรให้บริกำรเอกสำรส ำคัญ กระบวนกำรรับปรญิญำ
บัตร และอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสงัคมในเชิงลบ     ส ำนักฯ มีกระบวนกำรและคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยงท่ีช่วยประเมินผลเชงิลบท่ี
อำจเกิดขึ้น และก ำหนดมำตรกำรในแต่ละด้ำนไว้เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงเชิงลบดังกล่ำวท่ีอำจเกิดขึ้น  ระดับหนึ่ง  และในกรณทีี่เกิด
ผลกระทบเชิงลบขึ้น ส ำนักฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติทีส่ ำนักฯถือปฏิบตัิตำมระเบยีบปฏิบตัิที่ประกำศต่อสำธำรณะ เป็นส ำคัญ และยึดหลัก
ควำมรับผิดชอบตำมที่ประกำศต่อสำธำรณชนโดยค ำนึงประโยชน์ต่อสังคมเป็นส ำคัญด้วย  โดยส ำนักฯปฏิบัติดังนี ้

1. ประชำสมัพันธ์ระเบยีบปฏิบตัิเกี่ยวกับกำรบริกำรของส ำนักฯ ให้กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียในแตล่ะประเภทงำน
บริกำรได้รับทรำบล่วงหน้ำ เช่น ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินกำรเรื่องนั้นๆ(ดูรำยละเอียดเพิม่เตมิได้จำกปฏิทินด ำเนินกำรฝ่ำยต่ำงๆ
ที่ประกำศล่วงหน้ำ)  ข้อห้ำม ขอ้ควรปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ (ดูเพิม่เติมได้จำกคู่มือกำรให้บริกำร เอกสำรคูม่ือของนักศึกษำ และ
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้อง)  ระเบยีบกำรรับสมัครสอบคดัเลือก (ดูเพิ่มเติมได้จำกระเบียบกำรแต่ละปกีำรศึกษำ) 

2. ให้นโยบำยและแนวปฏิบตัิกลำงแก่คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตำมแนวปฏิบัติ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดที่ส่งผล
กระทบเชิงลบ หรือยอมใหผ้ิดพลำดน้อยท่ีสุด 

3. กรณีเกดิผลกระทบเชิงลบขึ้น มีกำรก ำหนดแนวปฏบิัติให้ผู้ปฏิบัติทีม่หีน้ำท่ีเกี่ยวข้องนั้นๆ รำยงำนผลกระทบนั้นต่อคณะกรรมกำร
ที่เกี่ยวข้องและผู้อ ำนวยกำร หรือ รองผู้อ ำนวยกำร หรือ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรที่ไดร้ับมอบหมำยโดยเร็ว 

4. ด ำเนินกำรแกไ้ขผลกระทบเชิงลบนั้นๆ ให้สอดคล้องตำมแนวปฏบิัต ิกฎ ระเบียบปฏิบัติทีไ่ด้ประกำศแล้วต่อสำธำรณชน โดย 
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4.1 ตรวจสอบหำข้อเท็จจริงโดยด่วน เพื่อด ำเนินกำรแกไ้ข ตำมแนวทำงแก้ไขท่ีคำดกำรณไ์ว้ล่วงหน้ำแล้วโดยทันที  
4.2 กรณีอยู่นอกกำรคำดกำรณ์ ใหด้ ำเนินกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจรงิ พร้อมเสนอแนวทำงแก้ปัญหำ ต่อคณะกรรมกำร

เกี่ยวข้อง และรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ และต่อผู้บริหำรระดบัสูงขึ้นไป (รองอธิกำรบดฝี่ำยวิชำกำรและวเิทศสมัพันธ์ 
และ อธิกำรบดี ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีเรื่องนั้นๆ เพื่อให้รับทรำบปัญหำ และพิจำรณำวินิจฉัยสั่งกำรด ำเนินกำรแก้ไข) 

5. กรณผีลกำรด ำเนินกำรแกไ้ข กระทบต่อผลประโยชน์อันพึงได้รับของผู้รับบริกำรหรือ ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียรำยอื่น ก ำหนดให้
ผู้รับบริกำรหรือ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีรำยอื่นน้ันได้รับผลประโยชน์ท ำนองเดียวกันด้วย 

ตารางที ่1.2 ข(1)-1  แสดงวิธกีารจัดการผลกระทบทางลบที่เกอดขึ้น ของส านักฯ 

การจัดการกับผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้น 
กระบวนการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันท ี
 กรณีอยู่การคาดการณ์ล่วงหน้า

ด าเนินการแกไ้ขตามแนวทางที่
คาดการณ์ไวโ้ดยทันทีพร้อมราย 
งานการแก้ไขต่อผู้อ านวยการ 

 กรณีอยู่นอกเหนือการคาดการณ์ 
ก าหนดใหร้ายงานผู้บริหารที่สูง
กว่าตามขั้นตอนโดยเร็ว 

 น าสู่คณะกรรมการ/คณะท างานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแกไ้ข 

 แก้ไขโดยเร็ว 
 ก าหนดมาตรการป้องกัน 

 ช้ีชัดประเด็นปญัหา 
 น าสู่กระบวนการวิเคราะห์ 

สาเหตุ และแนวทางแก้ไข 
ป้องกัน 

 ด าเนินการโดยรอบคอบเป็น
ธรรมแก่ทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้อง
ตามแนวทางที่คาดการณไ์ว ้

 เพื่อขจัดปัญหา หรือ
บรรเทาจนสามารถรับได ้

 เพื่อวางมาตรการป้องกัน
ต่อไป 

 จ านวนปัญหาผลกระทบ
ทางลบลดลงหรือไม่
เกิดขึ้น 

 ปัญหาได้รับการแก้ไขทันที 
อย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

 มีแนวทางมาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีกในโอกาส
ต่อไป 

 สร้างความน่าเชื่อถือ และ 
ความพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการทั่วไป 

กำรให้บริกำรของส ำนักฯ บำงสว่นอยู่ภำยใต้กำรก ำกับควบคุมของหน่วยงำนอ่ืน ทีส่ ำนักฯไมส่ำมำรถควบคุมได้ เช่น กำร
ให้บริกำรช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอรบ์ริกำรของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ ที่ร่วมให้บริกำร   กำรประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้ำสอบ กำรประกำศ
แผนผังที่น่ังสอบ ของ สทศ. กำรแจ้งข้อมูลผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำจำกคณะ/หน่วยงำน กำรน ำเข้ำข้อมลูวทิยำนิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ กำรให้ขอ้มูล
หลักสตูรรำยวิชำจำก คณะ/หน่วยงำน  เป็นต้น มำตรฐำนกำรให้บรกิำรขึ้นอยู่กับต่ำงหน่วยงำนนั้นๆ ด้วย แต่ ส ำนักฯมีมำตรกำรตรวจสอบ 
ป้องกัน หรือ ช่วยแก้ไขปัญหำกำรให้บริกำรที่อำจเกิดข้อผดิพลำดขึน้  ส ำนักฯมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะไม่ใหเ้กิดมีกำรบริกำรและกำรปฏบิัติงำนท่ี
มีผลกระทบในทำงลบต่อสังคม อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อกำรคำดกำรณล์่วงหน้ำถึงผลกระทบทำงลบของกำร
บริกำรและกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดขึ้นต่อสังคมทั้งในปัจจุบันและอนำคต ไว้ด้วย  โดยมีแนววิธีปฏิบัติ ดังนี ้

 ในด้านการระมัดระวังป้องกันระยะสั้น ช่วงกำรปฏิบัติงำนเฉพำะกิจ เช่นกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำฯ  
ส ำนักฯจดัให้มีกำรประชุมเตรยีมกำร คณะกรรมกำร/ คณะท ำงำนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติก่อน และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบกำรณ์ ที่เป็นปัญหำ ที่เคยเกิดขึ้นในชุดหนึ่งชุดใด เพื่อก ำหนดมำตรกำรระวังป้องกันไม่ให้เกิดซ้ ำ
อีก หรือประเมินร่วมกันในสิ่งท่ียังไม่เคยเกิดขึ้นแต่อำจเกิดขึ้น เพื่อวำงระดับมำตรกำรป้องกันล่วงหน้ำ   ให้สำมำรถป้องกัน
แก้ไขตัวเองได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเสียหำยและกระทบในวงกว้ำง  

 ในด้านการระมัดระวังป้องกันระยะยาว ส ำนักฯ ส่วนหน่ึงมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ซึ่งมีควำมตระหนักรู ้
และมีแนวควำมคิดจดัวำงมำตรกำรป้องกันภัยในรูปแบบตำ่งๆ ระดบัหนึ่ง ซึ่งรวมถึงมำตรกำรกำรป้องกันผลกระทบทำงลบ
ด้ำนกำรให้บริกำรที่จะกระทบต่อสังคมในวงกว้ำงด้วย   

 ในส่วนที่ต้องประสานกับต่างหน่วยงาน ส ำนักฯ มีกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกับต่ำงองค์กำรด้วยโดยเปดิให ้
ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นท้ังผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย และผูร้ับบริกำร เช่นกำรประชุมโครงกำรแนะแนวสัญจร ที่ตัวแทนโรงเรยีน และ
นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมแสดงควำมเห็นท่ีเป็นผลกระทบทำงลบ และข้อเสนอแนะ ซึ่งส่วนหนึง่ น ำไปสู่กำรก ำหนด
มำตรกำรล่วงหน้ำในกำรระมัดระวังป้องกันผลกระทบทำงลบต่อสังคมทั้งในปัจจุบันและอนำคตทำงหนึ่งด้วย 
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ตัวชี้วัด IQA-KKU เกี่ยวกับเรื่องนี้ของส ำนักฯ คือ ตัวช้ีวัด “ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับ
ของคณะ/หน่วยงาน” 

1.2 ข.(2) การประพฤติปฏิบัตอิย่างมีจริยธรรม (GOVERNANCE System) 

กำรส่งเสริมและสร้ำงควำมมั่นใจวำ่ปฏิสัมพันธ์ทุกดำ้นของสถำบันเปน็ไปอย่ำงมีจริยธรรม   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ และคณะผู้บริหำร
ระดับสูงของส ำนักฯ ถือเป็นหน้ำที่ท่ีต้องยึดถือปฏิบัติให้เป็นแบบอย่ำงท่ีดีของบุลำกรส ำนักฯ และเปิดให้มีการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
เป็นธรรม   ส านักฯ เป็นศูนย์กลางการให้บริการการศึกษา ที่มีจุดแข็งเกี่ยวกับการให้บริการแก่ผูร้ับบริการภายใต้ข้อก าหนดของมาตรฐาน
ระเบียบปฏิบัตสิ่วนกลาง ที่ต้องปฏิบัติให้เหมือนกันแก่ผู้รับบริการทกุกลุ่มทุกประเภท ในการให้บริการแบบเดยีวกัน   วิธีการปฏิบัติของ
ส านักฯ  จึงถือปฏิบัติโดยความเปน็ธรรม ที่ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นเรื่องปกติ    แต่กำรให้บริกำรที่เป็นเรื่องเดียวกันซ้ ำๆ เกิดปญัหำเดิมซ้ ำๆ 
โดยเปลี่ยนผู้รับบริกำรทีส่ร้ำงปัญหำเดิมๆ จนเกิดควำมถี่ที่ถึงระดับที่ผู้ปฏิบัติของส ำนักควบคุมอำรมณ์ไม่ได้ อำจเกดิปัญหำได้บำ้ง และอำจ
มีกำรแสดงกริยำอำกำรหรือวำจำที่อำจไม่เหมำะสมได้   เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้บริหำรของส ำนักฯ ตระหนกัและเข้ำใจดี   มีกำรน ำเรื่องนี้แนะน ำ
ตักเตือนให้บุคลำกรให้ควำมระมัดระวัง และได้จดัให้มีกำรให้บริกำรเรื่องเดียวกันได้หลำยคน เพื่อให้สำมำรถหมุนเวียนผลัดเปลีย่นทดแทน
เมื่อเกิดควำมเครียด     

 เรื่องกำรประพฤติปฏิบตัิอย่ำงมีจริยธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน สง่ผลกระทบต่อจิตใจ ส ำนักฯ ด ำรจิัดให้มีโครงกำรพัฒนำจิต ให้
บุคลำกรไดม้ีโอกำสใกล้ชิดพระศำสนำ มีกำรเข้ำศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นระยะ โดยคำดหวังว่ำจะเกิดผลดีบ้ำง ดังข้ำงล่ำงต่อไปนี ้ แม้จะไม่
ทั้งหมด หรือ อำจเกิดบ้ำงในส่วนน้อยก็ตำม 

 บุคลำกรจะเข้ำถึงกำรควบคุมจิตใจ มีควำมรูส้ึกท่ีดีทำงธรรม มีจิตใจงดงำมที่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีจริยธรรม 
 บุคลำกรจะส ำนึกรู้สึกควบคุมตน อยำกปฏิบัติดี ไม่อยำกปฏิบตัช่ัิว มีควำมเกรงกลัว ละอำยต่อบำป มีเมตตำ กรณุำ 

ระมัดระวังตัว เรื่อง โลภ โกรธ หลง ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลดีอยำ่งมำกต่อกำรให้บริกำรอย่ำงมีจรยิธรรม 
 

1.2 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ  
         (Societal Responsibilities and Support of Key Communities) 

1.2 ค.(1)  ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being) 
กำรให้บริกำรของส ำนักฯ เพื่อมุง่สร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร เพื่อสร้ำงควำมผูกพันกับผูร้ับบริกำรและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

นั้น แฝงไว้ด้วยเจตนามุ่งมัน่สร้างประโยชน์ และ รักษาประโยชน์สุขของสังคม เพ่ือสร้างความผาสุกแกส่ังคมไปพร้อมกัน เช่นกำรเปิด
ให้บริกำรที่หลำกหลำยแก่สังคมผูร้ับบริกำรด้วยบริกำรสัญจร เช่น บริกำรแนะแนวสญัจร บริกำรตลำดนัดหลักสูตร บริกำรรบัสมคัรสอบ 
ทำง Internet เปิดสนำมสอบให้นักเรียนเลือกสมัครสอบใกล้บ้ำนลดปัญหำค่ำใช้จ่ำย  กำรให้บรกิำรทำงไกลในดำ้นระบบทะเบียนเรียน 
กำรช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนจดุเคำน์เตอร์บริกำรใกล้บ้ำน กำรขอเอกสำรส ำคัญ ที่มุ่งเน้นกำรช่วยลดเวลำ ลดค่ำใช้จ่ำย ให้โอกำสใช้บรกิำร
ได้ในวันหยุด หรือนอกเวลำรำชกำรปกติเพื่อควำมผำสุกของสังคม  และมีนโยบำยสนับสนุนช่วยเหลือกำรขอควำมอนุเครำะห์จำกชุมชน ให้
ส ำนักฯให้ควำมอนเุครำะห์ เช่น ให้บริกำรแนะแนวกำรศึกษำตำมค ำขอควำมอนุเครำะห์ เป็นต้น   สิ่งที่สังคมรณรงค์ เพื่อประโยชน์สุกของ
สังคม กำรสร้ำงควำมสมบูรณ์ของสภำพแวดล้อม แม้จะไม่ใช่พันธกิจโดยตรง แต่ส ำนักฯก็พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมเสมอ  และพร้อมที่จะ
สนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมเหมำะสม 
1.2 ค.(2)  การสนับสนนุชมุชน (Community Support) 
ชุมชนที่ส าคัญต่อส านักฯ และวิธกีารเลือก 

ชุมชนที่ส ำคัญของส ำนักฯ ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแห่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะโรงเรียน
ที่ใช้เป็นหน่วยสอบคัดเลือก กลุ่มนักศึกษาปัจจบุันทุกระดับและอดีตนักศกึษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย  กลุ่มงานบริการการศึกษา ของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแกน่  และ กลุ่มสถาบันเครือข่ายในการรับสมัครสอบ
คัดเลือก ซึ่งถือเป็นชุมชนส ำคัญทีส่ ำนักฯมุ่งให้กำรสนับสนุนและช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อม 
เกี่ยวกับการก าหนดเป็นชมุชนทีส่ าคัญ   
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กำรพิจำรณำก ำหนด ส ำนักฯ แบ่งเขตควำมรับผดิชอบตำมภมูิภำค ที่มมีหำวิทยำลัยแก่นตั้งอยู่ตำมปณิธำนของ
มหำวิทยำลยัขอนแก่น ที่จะให้โอกำสทำงกำรศึกษำแก่นักเรียนในภมูิภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้มโีอกำสศึกษำต่อในระดับปรญิญำตรี  จึง
ก ำหนด กลุ่มนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษำตอนปลำยในภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นชุมชนส ำคัญที่จะต้องให้กำรสนับสนุนและสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้  ส่วนกลุม่นกัศึกษำปัจจุบันและอดีตนักศึกษำทุกคณะทุกระดับ  รวมทั้งกลุม่งำนบริกำรกำรศึกษำของทุกคณะของ
มหำวิทยำลยัขอนแก่น ส ำนักฯมีบทบำทหน้ำที่ในกำรให้บริกำรตลอดทั้งประสำนควำมร่วมมืออยู่แล้ว จึงถือเป็นกลุ่มชุมชนท่ีส ำคญัที่ส ำนักฯ
จะสนับสนุนและช่วยสรำ้งควำมเขม้แข็ง  ส ำหรับกลุ่มสถำบันเครือข่ำยกำรรับสมคัรสอบคัดเลือกฯ  เป็นกลุ่มที่สมคัรมำเข้ำร่วมเป็น
เครือข่ำย จึงนับเป็นชุมชนส ำคัญทีส่ ำนักฯต้องให้กำรสนับสนุนและชว่ยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ด้วย         
วิธีการการสนับสนุน และ การมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนดังกล่าว 

กลุ่มนักเรียนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนทีเ่ป็นหน่วยสอบ ส ำนักฯ ให้กำรสนับสนุนโดยกำรใช้เป็นหน่วยสอบ ใช้
เป็นศูนย์กำรให้บริกำรแนะแนวสญัจรเป็นประจ ำทุกปี สนับสนุนขอ้มูลสำรสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ข้อมูลทำงเลือก 
ข้อสอบคัดเลือกเก่ำวิชำต่ำงๆ ทั้งรบัตรง และ Admissions  กำรยกย่องชมเชยที่นักเรียนสำมำรถสอบคัดเลือกได้คะแนนสูงในรำยวิชำตำ่งๆ 
กระตุ้นกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน กำรแข่งขันพัฒนำผลกำรเรยีน กำรใช้ผลกำรเรียนของนักเรียน (GPA) มำเป็นเกณฑ์
ประกอบในกำรคดัเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำต่อที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น  กำรสร้ำงโอกำสให้นักเรียนในภำคตะวันออกเฉยีงเหนือได้มีโอกำส
เพิ่มทำงเลือกในระบบรับตรงเพื่อเลือกศึกษำต่อในสถำบันเครือข่ำยที่ร่วมรับสมัครผ่ำมหำวิทยำลยัขอนแก่นด้วย กำรให้บริกำรแนะแนวตำม
โรงเรียนตำมที่โรงเรยีนขอควำมอนุเครำะห์ กำรจัดสอบใกล้บ้ำนเพือ่ลดค่ำใช้จ่ำยแก่นักเรียนและเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 

กลุ่มนักศึกษำปัจจุบัน และอดตีนกัศึกษำทุกคณะ ทุกระดับ ส ำนกัฯสนับสนุนและช่วยสร้ำงควำมเขม้เข็งด้วยกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรให้บริกำรเพื่อช่วยสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน เช่น กำรลงทะเบียนเรียนท่ีรวดเร็วผ่ำนระบบ Internet ลดค่ำใช้จ่ำย
และเวลำในกำรด ำเนินกำรแม้อยูห่่ำงไกลช่วยอ ำนวยควำมสะดวกผำ่นบัตรประจ ำตัวแบบ Smart Card ที่ใช้บริกำรไดส้ะดวก กำรขอ
เอกสำรเพื่อกำรสมัคร งำน เพื่อกำรสอบแข่งขัน เพื่อกำรศึกษำต่อตำ่งประเทศ ที่สะดวกรวดเร็วและให้บริกำรในวันหยดุเพิ่มด้วย ช่วยเพิ่ม
โอกำสในกำรแข่งขันแก่นักศึกษำปจัจุบัน และอดตีนักศึกษำทุกคณะ ทุกระดับ 

กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำคณะต่ำงๆ ส ำนักฯสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกันที่กลุ่มที่เป็นชุมชนส ำคัญจะได้รบัสิทธิประโยชน์
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศส ำคญัของส ำนักฯ เพื่อสนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรปฏิบัตงิำนท่ีสัมพันธ์กัน และไดร้ับโอกำส
ประชุมสมัมนำแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกันกับส ำนักฯ ได้รับโอกำสรว่มเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกจิกรรมกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำที่
ส ำคัญ เช่น กำรจัดสอบคัดเลือกเป็นต้น 

กลุ่มสถำบันเครือข่ำยในกำรรับสมคัรสอบคดัเลือก ส ำนักฯสนบัสนนุในกำรช่วยประชำสมัพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศในกำรแนะแนว
สัญจร และให้โอกำสสถำบันทีพ่ร้อมเข้ำร่วมกจิกรรมแนะแนวสญัจร ให้สำมำรถได้โอกำสร่วมกจิกรรมด้วย ไดร้ับประโยชน์จำกกำร
แลกเปลีย่นนักเรยีนที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำ ได้นักเรียนจำกภำคตะวนัออกเฉียงเหนือเข้ำศึกษำในสถำบัน ได้แลกเปลี่ยนข้อมลูข่ำวสำรด้ำน
อื่นระหว่ำงกัน เป็นต้น 
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หมวดที ่2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development)   

2.1 ก.กระบวนการจัดท ากลยุทธ ์(Strategy Development Process) 

2.1 ก(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ ์ (Strategic Planning Process) 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์เริ่มจากส านักฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมรับนโยบายจากมหาวิทยาลัย ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน
เพื่อน ามาก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติของส านักฯ ตามกรอบเวลาและแนวปฏิบตัิของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงน าเข้าสู่กระบวนการ
ขั้นตอนการจัดท าแผนของส านกัฯ  7 ขั้นตอนส าคัญ ดังแสดงใน แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1 คือ เริ่มดว้ย ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวิสัยทัศน์   
พันธกิจหลัก ค่านิยม และ วัฒนธรรมของส านักฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศ ที่จะมีหน้าที่ยกร่างแผนกลยุทธ ์ซึ่งประมวล
ข้อมูลน าเข้า ทั้งจากภายในและภายนอกส านักฯ โดยการน านโยบายของมหาวิทยาลัยมาเป็นกรอบหลัก เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยัมาสู่ระดับส านักฯ และพจิารณาความสอดคล้องนโยบายมหาวิทยาลัยกับนโยบายและพนัธกิจหลักของส านักฯ เพื่อสนับสนุน
นโยบายมหาวิทยาลยั พิจารณาเสยีงจากผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้ว่นเสียในแตล่ะกลุ่มภารกิจ ที่ได้จากการประชุมสรปุโครงการ/กิจกรรม 
หรือ จาก การเปิดให้แสดงความคิดเห็น ระหว่างด าเนินกิจกรรม เช่นเสียงความต้องการจาก นักเรียนในโอกาสแนะแนวสญัจร เสียงจาก
โรงเรียนทีเ่ป็นหน่วยสอบระหว่างสอบ เสียงจากกรรมการเฉพาะกจิในการประชุมประเมินผล หรือเสียงจากการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพที่เป็น OFI เป็นต้น  แล้วจึงน าสู่ขัน้ตอนที่ 2 เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์  ทั้งขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ส านักฯ เน้นการมสี่วนร่วมของ

บุคลากรทุกคน  ถือเป็นวัฒนธรรมในการท างานของ
ส านักฯ ทีเ่น้นคณุภาพการให้บรกิาร และ เน้นการ
ท างานท่ีให้บุคลากรมสี่วนร่วม โดยจัดให้มีกิจกรรม
ประชุมสมัมนา เพื่อทบทวนแผน ทบทวนคุณภาพ 
ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ 
ภาวะคุกคาม ในลักษณะ เป็นประจ าทุกปี เพื่อสัมมนา
ระดมสมองวิเคราะห์สถานการณ์ ผ่านกระบวนการ 
SWOT Analysis ที่จะช่วยให้เห็น จุดแข็ง ความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ จุดอ่อน หรือจุดบอด แนว
ทางแก้ไข หรือ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ที่ได้จาก การ
สัมมนาทบทวนระบบประกนัคุณภาพ และสรุปน าเข้า
สู่การพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายแผนฯของส านักฯ 
ในขั้นตอนที่ 3 – 7 ในการก าหนดเป้าหมายกลยุทธ ์
จัดท าแผนกลยุทธ์ จัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการ 
และกรอบงบประมาณสนับสนุน น าสู่การปฏิบัติตาม
แผน/โครงการ และติดตามตรวจสอบ  โดยด าเนินการ
ตามกรอบเวลาปฏิทนิด าเนินการของมหาวิทยาลัย ที่
มีคณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศ รับผดิชอบ 
และใหม้ีทุกกลุม่ภารกิจมสี่วนร่วม   ในการตรวจ

ติดตามแผนการปฏิบตัิส านักฯอิงแนวปฏิบัติตาม
แนวทาง  PDCA  ดังแสดงใน แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1 
          

ในแต่ละขั้นตอน มผีู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ กรอบเวลา และเหตผุลในการก าหนดกรอบเวลา ดังแสดงในตารางที 2.1ก(1)-2  
 
 

 

แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1  แสดงกระบวนการ ขั้นตอนการวางแผน ของส านักฯ 
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ตารางที่ 2.1ก(1)-2  แสดง ขั้นตอนการวางแผน ของส านกัฯ ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคญั กรอบเวลา เหคุผลในการก าหนดกรอบเวลา  
ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ กรอบเวลา เหตุผลในการก าหนดกรอบเวลา 

 ส่งผู้แทนส านักฯเข้าร่วมประชุม 
สัมมนาเพื่อร่วมพิจารณาก าหนด 
กรอบแนวทางนโยบาย ปฏิทิน
ด าเนินการ แนวปฏิบัติรว่มกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อน ามาจัดท าแผน
ส านักฯ  

 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและพัฒนาฯ 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ ของส านักฯ 
 

 ตามปฏิทินการก าหนดแผน
เพื่อส่งต่อมหาวิทยาลัย 
 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลยั 

 

1. ทบทวนวิสยัทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
วัฒนธรรม ขององค์กร แผนประกัน
คุณภาพของส านักฯ 

 คณะผู้บริหารส านักฯ 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
 กรรมการประเมินและประกัน

คุณภาพภายใน ของส านักฯ 
 บุคลากรส านักฯ 

 ประมาณเดือน มกราคม –
มีนาคม ของทุกป ี

 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
ระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และปรับมุ่งสู่
การบริหารและพัฒนาวิชาการ
ที่เป็นเลิศ อย่างต่อเนื่อง 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT 
Analysis)   ทบทวนการประกัน
คุณภาพ ผลประเมิน และ OFI 

 คณะผู้บริหารส านักฯ 
 คณะกรรมการฝ่ายแผนและ

สารสนเทศของส านักฯ 
 บุคลากรของส านักฯ ทกุคน 

 ประมาณเดือน มีนาคม ของ
ทุกป ี

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลยั 

3. ก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและพัฒนา 
 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของส านักฯ 

 ตามปฏิทินของมหาวิทยาลยั  เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลยั 

4. จัดท าแผนเชิงกลยุทธ ์ของส านกัฯ ส่ง
มหาวิทยาลัย 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและพัฒนา 
 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของส านักฯ 

 ตามปฏิทินของมหาวิทยาลยั  เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลยั 

5. จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าป ีโครงการ 
การพิจารณาของบประมาณด าเนินการ 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและพัฒนา 
 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของส านักฯ 
 กลุ่มภารกจิ และหน่วยงานภายใน 

ผู้รับผิดชอบแผนโครงการต่างๆ 

 ตามปฏิทินของมหาวิทยาลยั  เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลยั 

6. น าสู่การปฏิบัติตาม แผน/ โครงการ 
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและพัฒนา 
 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของส านักฯ 
 กลุ่มภารกจิ และหน่วยงานภายใน 

ผู้รับผิดชอบแผนโครงการต่างๆ 

 ตามปฏิทินของมหาวิทยาลยั  เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลยั 

7. ติดตามตรวจสอบแผน  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและพัฒนา 
 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของส านักฯ 
 กลุ่มภารกจิ และหน่วยงานภายใน 

ผู้รับผิดชอบแผนโครงการต่างๆ 

 ตามปฏิทินของมหาวิทยาลยั  เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลยั 

 

แผนปฏิบัติการทีค่่อนข้างไมเ่ปลีย่นแปลง หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก บ่งแสดงถึงความยั่งยืนของระบบงาน  ส านักฯ จะเก็บไว้
เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งจะก าหนดไว้ประจ าในแผนปฏิบัติการแตล่ะปี  ส่วนแผนท่ีมีความไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ หรือมเีสียงท่ีเป็นความ
ต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ แนวนโยบายใหม่ หรือ ผลจากข้อเสนอแนะ (OFI) ของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพแต่ละปีการศึกษา ส านักฯจะน ากลับมาทบทวนปรับปรุงพัฒนาแผนใหม่ ให้ดยีิ่งๆขึ้นต่อไป ดังแสดงใน แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1 
ขั้นตอนที่ 7 

 
2.1 ก(2) การพิจารณากลยุทธ์ (Strategy Considerations)  

ในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ ของทุกปี ส านักฯจะพิจารณาน าข้อมลูสนับสนุนจากภายใน และจากภายนอก
มาร่วมพิจารณาด้วยเสมอทุกปีการศึกษา ตามระบบกระบวนการขั้นตอนการจัดท าแผนท่ีแสดงไว้แล้วใน 2.1ก(1)  เพื่อน าเขา้สู่ที่
ประชุมสมัมนาการจัดท าแผนประจ าปีการศึกษา หรือ การทบทวนพัฒนาแผนปฏิบัติการ ซึ่งข้อมูลน าเข้าที่ส าคญันั้นๆ จะไดร้ับการจดัท า
เป็นเอกสารประกอบการประชุมเสมอ ข้อมูลที่ได้ อาจมาจากกลุม่ภารกิจท่ีมีการประเมินผลการด าเนินการ มาจากการฟังเสียงผู้รบับริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม หรือจากนโยบาย ของมหาวิทยาลัย และ ส านักฯ หรือจาก
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การตรวจประเมินคณุภพ ในปีการศึกษาน้ันๆ    ซึ่งปัจจัยดังกล่าว มีข้อมูลที่เป็นปัจจัยส าคญัเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
สัญญาณบ่งช้ีความเสี่ยง การเปลีย่นแปลงส าคญัที่ส่งผลกระทบ ข้อมูล OFI ที่สะท้อนความไดเ้ปรยีบและความท้าทายในการปฏิบตัิภารกิจ
มุ่งสู่การบรรลุวัตถุประสงค์  และถูกน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมพัฒนาแผนที่ส าคัญในการวางแผนร่วมด้วย ทุกปี (พิจารณา
เพิ่มเตมิไดจ้ากโครงการสมัมนาการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการในแตล่ะปีการศึกษา) 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยดังกล่าวเพ่ือมาใช้ในการวางแผน  ส านักฯพิจารณาใช้ในหลายรูปแบบ คือ 
การจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา บุคลากรในกลุม่ภารกิจร่วมกับคณะกรรมการจากภายนอก 

ปัจจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  การประชุมสัมมนาบุคลากร ทบทวนระบบประกันคุณภาพละการจดัท าแผน 

กิจกรรม SWOT Analysis 
 สรุปผลการการตรวจประเมิน  
 จากการประเมินความพึงพอใจที่เป็นทางการ และทีว่ิเคราะหโ์ดยคณะท างาน

เฉพาะกิจ  
 รับฟังผ่านข้อมูลข่าวสาร Internet, Face book, E-mail  

สัญญาณบ่งช้ีความเสี่ยงแตเ่นิ่นๆ  การรับฟังเสยีงจากผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่เกีย่วข้องกับกลุ่ม โดย 
 การประชุมสัมมนา  
 การเปิดโอกาสให้แสดงความคดิเหน็ระหว่างจัดกิจกรรม 
 การประชุมเตรยีมการคณะกรรมการเฉพาะกิจก่อนการด าเนินการ 

 การประเมินจากคณะกรรมการประกันความเสี่ยง 
 การไปศึกษาดูงาน 
 ข้อมูลข่าวสารภายนอกที่เกีย่วข้อง รับฟังผ่านข้อมลูข่าวสาร Internet,       

Face book, E-mail และสื่อต่างๆ 
 ข่าวปัญหาอุปสรรคที่เกดิกับองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายกัน 

ความยั่งยืนและสมรรถนะหลัก  การขอเข้าศึกษาดูงานจากต่างองค์กรที่ปฏิบัตภิารกิจท านองเดียวกัน 
 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับต่างองค์กร 
 การขอความอนุเคราะห์ เพื่อให้บรกิาร ในส่วนภารกิจที่ส านักฯด าเนนิการอยู่  
 เสียงจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความสามารถในปฏิบตัิตามแผนกลยุทธ์  ผลการตรวจประเมินคณุภาพ 
 

2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์(STRATEGIC OBJECTIVES) 

2.1 ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (Key STRATEGIC OBJECTIVES) 

ส านักฯ ก าหนดวสิัยทัศน์ และวัตถุประสงคส์ าคัญใหม่ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าส านักฯ เมื่อ 16 พ.ค. 2555 
และได้มีการปรับปรุง ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ ความได้เปรียบขององค์กรให้ชัดเจนขึ้นไปพร้อมกันด้วย เนื่องเพราะส านักฯได้รับ
คัดเลือกจาก ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดคณุภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  ซึ่งส่งผลให้เกิดการปรับปรุง
ให้ชัดเจนขึ้น แต่ยังคงให้ความส าคัญกับกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบตัิที่ใช้ยังคงเดิมไม่ปรับแผนใหม่  เนื่อง
เพราะแผนเดมิสอดคล้องตามแนวแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และ จากการตรวจพิจารณาเห็นว่าแผนปฏิบัตเิดิมมีกลยุทธ์ที่สนับสนุนการ
มุ่งสู่การบรรลุตามวสิัยทัศน์ และวตัถุประสงค์ที่ก าหนดใหม ่

วัตถุประสงค์หลักของส านักฯ คือ มุ่งสู่การเป็น องคก์รการบริหารสู่ความเป็นเลิศของประเทศไทย ภายในปีการศึกษา 2558  
ส านักฯ ก าหนดประเด็นกลยุทธ์ วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ตามกรอบประเด็นกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักของส านักฯ ที่ สอดคล้องไปพร้อมกับมหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 2.1ข(1) 
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ตารางที่ 2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ เป้าหมายและระยะเวลาทีจ่ะบรรลุ 

ประเด็นกลยทุธ ์ เป้าประสงค์ที่ส าคญั 
ของกลยุทธ ์

เป้าหมายและระยะเวลา 
ที่จะบรรล ุ กลยุทธ์หลัก 

1.สนับสนุนการผลิต
บัณฑิตและพัฒนา
นักศึกษาที่มุ่งส่งเสริม
ศักยภาพเป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

 

1.1 มีระบบทะเบียนเรียนที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับ
การจัดจ านวนรายวิชา 
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

 มีระบบทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ (มีระบบ) 
รองรับนักศึกษามากกวา่ 40000 คน ในปี
การศึกษานี ้

  สนับสนุนระบบทะเบยีนนักศึกษาที่
รองรับการจัดการศึกษาหลากหลาย
รูปแบบ 

1.2 สนับสนุนการขอเปิด ปิด 
ปรับปรุง หลักสูตร
รายวิชาของคณะวิชา ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 จ านวนหลกัสูตรที่คณะเสนอและส านักฯ
ด าเนินการผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย  (100 %) ต่อปีการศึกษา 

 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (24 ครั้ง) ต่อปีการศึกษา 

 สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพสะทอ้น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

1.3 มีเกณฑ์มาตรฐานและแนว
ปฏิบัติในการพัฒนา
หลักสูตร 

 

 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตร
ทั้งหมดที่เสนอ ต่อปีการศึกษา (85%)  

 จ านวนครั้งของการสัมมนาหลักสูตรและรายวิชา 
( 1 ครั้ง) ต่อปีการศึกษา 

 จ านวนเอกสารคู่มือการขออนุมัติหลกัสูตรและ
รายวิชา (800   เล่ม) ต่อปีการศึกษา 

 จ านวนเอกสารคู่มือการขออนุมัติหลกัสูตร
โครงการพิเศษ   (500  เล่ม) 

 จ านวนระเบยีบข้อบังคับการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (500 เล่ม) 

1.1 มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติใน
การพัฒนาหลกัสูตร 

 

1.4 สนับสนุนสหกิจศึกษา  หลักสูตร ที่เปิด หรือ ปรับปรุงใหม่ มีสหิจศึกษา 
 จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการสหกจิศึกษา 

200 คน 

 สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพสะทอ้น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2.สนับสนุนการการ
ด าเนินการระบบการ
รับเข้าศึกษาที่มีความ
หลากหลาย 

 

2.1 มีการสนับสนุนระบบ
รับเข้าศึกษาที่มีความ
หลากหลาย 

 จ านวนนกัเรียนที่สมัครเข้าศึกษา ไม่น้อยกวา่ 
40000 คน  

 มีการร่วมมือกับต่างสถาบันในการร่วมโครงการ
รับตรงในอัตราที่เพิ่มขึ้น (มากกว่า  4 สถาบัน
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) 

  สนับสนุนการด าเนินการระบบการ
รับเข้าศึกษาที่มีความหลากหลาย 

2.2 มีสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธแ์ละ
การตลาดเชิงรุก 

 จ านวนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่
เกี่ยวขอ้งเข้าร่วมโครงการแนะแนวสัญจรในอัตรา
ที่เพิ่มขึ้น (31,000 คน) 

 สนับสนุนการด าเนินการระบบการ
รับเข้าศึกษาที่มีความหลากหลาย 

3. สนับสนุนการวิจยั
สถาบันที่สามารถ
น าไปใช้ในการ
พัฒนาการด าเนินงาน
ของส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

3.1 สนับสนุนการวิจยัสถาบันที่
สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาการด าเนินงานของ
ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

 จ านวนผลงานวจิัยสถาบัน ( 5 เร่ือง) 
 จ านวนบุคลากรได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย

สถาบัน  (ไม่น้อยกว่าปีละ 6 เร่ือง) 
 

 สนับสนุนการท าวจิัยสถาบัน 
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ประเด็นกลยทุธ ์ เป้าประสงค์ที่ส าคญั 
ของกลยุทธ ์

เป้าหมายและระยะเวลา 
ที่จะบรรล ุ กลยุทธ์หลัก 

4.สนับสนุนการอนุรักษ์ 
พัฒนา ถ่ายทอดและ
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือ 

4.1 มีโครงการอนุรักษ์ พัฒนา 
ถ่ายทอดและฟื้นฟ ู     
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ร้อยละของบุคลากรที่เขา้ร่วมโครงการอนุรักษ์
พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม  (ร้อยละ 90) 

 สนับสนุนการอนุรักษ ์พัฒนา 
ถ่ายทอดและฟื้นฟ ูขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอีสานเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

5.การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

5.1 มีการบริหารจัดการ
องค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในบริการของหน่วยงาน 
(ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 85 ทุกปี) 

 ระดับความส าเร็จการพัฒนาบุคลากร 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสู่สากล 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 มีความพร้อมในการใช้งานของระบบเทคโนโลยี
ในระบบทะเบียน (มกีารตรวจซ่อมบ ารุงให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างสม่ าเสมอ) 

 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประ
สิทธิ ภาพ (มีระบบ) 

 มีระบบการและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ท้าทาย (มีระดับความส าเร็จ
สูงสุด 1 ใน 3 ของกลุ่มสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย) 

 มีฐานข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรรายวิชาที่มี
ประสิทธิภาพสูง (เป็นปัจจบุัน และพร้อม
ให้บริการ) 

 มีบริการเบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพที่ผู้รับบริการ
พึงพอใจ (รอรับเอกสารได้ในวันที่ขอ โดยเฉลี่ย
รายการละ ไม่เกิน10 นาที  

 การบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบตามเกณฑ์ IQA-
KKU และสอดคล้องตามเกณฑ์
คุณภาพ PMQA และ EdPEx 
 

2.1 ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์(STRATEGIC OBJECTIVES Considerations) 
ดังได้กล่าวแล้วใน 2.1ข(1) ข้างต้น ว่า คณะกรรมการประจ าส านักฯ ได้พจิารณาให้ความเห็นชอบการปรับ วสิัยทัศน์ วัตถุประสงค ์

ใหม่ และพิจารณาปรับ ความชัดเจนของ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ ความได้เปรียบ ขององค์กร ไปพร้อมกันด้วย แม้จะไม่มีการปรับ
แผนใหม่ แต่แผนปฏิบตัิเดมิยังคงสอดคล้องกับความท้าทาย ความไดเ้ปรียบ นโยบายมหาวิทยาลัย การตรวจพิจารณาในการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนแผนปฏิบัตกิาร ในคณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศของส านักฯ ใหค้วามส าคญักับข้อมูล ความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ ความได้เปรียบ สมมรรถนะหลัก เพื่อพิจารณาความต้องการความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย โดยพิจารณาถึงความ
สมดลุของความต้องการของผูร้ับบริการกับของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียไปพร้อมกันด้วย  
 ตารางที่ 2.1ข(2)-1 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบ ความคาดหวงัของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้ประโยชน์สมรรถนะหลัก เพือ่สร้าง

นวัตกรรม เพื่อพจิารณาวัตถุประสงค์และความเป็นไปได้ที่จะมุ่งสู่การบรรลุวัตถปุระสงค์ 
วัตถุประสงค์ส าคัญคือ  มุ่งสู่การเป็น องค์กรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของประเทศไทย ภายในปีการศึกษา 2558   

ความท้าทายส าคัญเชงิกลยุทธ์ ความได้เปรียบ ความคาดหวงัของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ  
เพื่อสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ 

ด้านบริการการศึกษา 
1. การพัฒนาคุณภาพการบรกิารทาง

การศึกษาให้ผู้รับบรกิารพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. สนับสนุนระบบการรับเข้าศึกษาที่

1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลยัขอน 
แก่นด้านการประกันคุณภาพ 

2. ผู้บริหารระดับสูงให้
ความส าคัญในระบบประกัน
คุณภาพการให้บรกิารของ

ความต้องการที่สมดุลระหว่าง 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคัญ 
 การให้บริการที่มีความเชื่อถือได้

ของข้อมูล มีความถูกต้อง รวดเร็ว 

 ความเข้มแข็งของเทคโนโลยีและ
โปรแกรมสนับสนุนการให้บริการ
ทางการศึกษาของ ส านักฯ  

 ความเข้มแข็งของบุคลากรผู้
ปฏิบัต ิ งานประจ าของส านักฯที่
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วัตถุประสงค์ส าคัญคือ  มุ่งสู่การเป็น องค์กรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของประเทศไทย ภายในปีการศึกษา 2558   

ความท้าทายส าคัญเชงิกลยุทธ ์ ความได้เปรียบ ความคาดหวงัของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ  
เพื่อสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ 

มีความหลากหลาย การเพิ่ม
คุณภาพและขยายพื้นที่บริการให้มี
ความหลากหลาย เป็นบริการชั้น
น าครอบคลุมทุกภาคของประเทศ 

3. บริการด้านระบบทะเบียนเรียน
ทางไกลประสิทธิภาพสูง 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ติดต่อผ่าน 
Internet ได้ 

ส านักฯ 
3. บุคลากรประจ าของส านักฯ มี

ทักษะความเชีย่วชาญเฉพาะ
ทางสูงที่สั่งสมยาวนาน ในการ
ให้บริการทางการศึกษา (แนะ
แนวการศึกษา การรับสมัคร
และสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
งานระบบทะเบียนเรียน 
ระบบมาตรฐานหลักสูตร 
ระบบบริการ  

ทันสมัย ชิ้นงานบริการคุณภาพสูง 
 การให้บริการอ านวยความสะดวก

ได้หลายช่องทาง ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย 

 การประสานงานที่คล่องตัว 
สะดวก รวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรม 

 มีศักยภาพสูงระดับเป็นแหล่ง 
ข้อมูลกลางที่เชื่อถือได้ และ
ทันสมัย 

มีทักษะความเชีย่วชาญใน
ภารกิจที่ใหบ้ริการทางการศึกษา
สูง ที่สั่งสมยาวนาน และมีระบบ
การพัฒนาเพื่อการแลก เปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์งานระหวา่ง
กันอยา่งสม่ าเสมอเป็นประจ าทกุ
ปี 

 ความเข้มแข็งด้านปัจจัย
สนับสนุนทางการเงิน 

 
4. บริการด้านเอกสารและการขึ้น

ทะเบียนบัณฑิตที่หลากหลาย 
ช่องทาง เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการที่ต่างกัน ทั้งทางไกล
ผ่านระบบ Intermnet ระบบ
ไปรษณีย์ไทย หรือบริการด่วนผ่าน
เคาน์เตอร์บริการที่รอรับได้ในวัน
เดียว (สามารถบริการด่วนได้
ภายในประมาณ 10 นาทีต่อฉบับ) 

5. สนับสนุนกระบวนการปรับปรุง
และพัฒนาหลกัสูตรที่ดี มุ่ง
สนบัสนุนให้หลักสูตรทั้งหมดของ
ทุกคณะมีคุณภาพสอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

เอกสาร ระบบบรกิารงาน
ปริญญาบัตร ระบบ
ประมวลผล)  และมีระบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกป ี

4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมของส านกัฯมี
ศักยภาพสูง และได้รับการ
พัฒนาอยา่งสม่ าเสมอ
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
ยาวนาน 

5. มีความเข้มแข็งทาง
งบประมาณสนับสนุน 

 

 บริการด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ 
ด้วยคุณภาพการบริการเป็นที่พึง
พอใจ 

 สามารถรับทราบขอ้มูลข่าวสาร
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ 
เกี่ยวกบัการสอบที่ทันเหตุการณ์ 
ถูกต้องเชื่อถือได้ 
 
 

 

เป็นความพร้อมท าให้ส านักฯ 
สามารถพัฒนาฐานขอ้มูลหลักสูตร 
รายวิชา ฐานข้อมูลนกัศึกษา 
ฐานข้อมูลหลักฐานการประกัน
คุณภาพ เพือ่ประโยชน์การ
ให้บริการแก่นกัเรียน นกัศึกษา 
อาจารย์ ผู้รับบริการทั่วไป และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในมหาวิทยาลัย
และนอกมหาวิทยาลยั ในงานด้าน
ระบบทะเบียนเรียน ระบบบริการ
เอกสารส าคัญทันสมัย ระบบรับ
บุคคลเข้าศึกษา ระบบพัฒนา
วิชาการ ระบบประมวลผล ระบบ
บริหารทั่วไป  ผ่านระบบการ 
บูรณาการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ใช้
โปรแกรมร่วมกัน ที่มปีระสิทธภิาพ
สูง เช่ือถือได้ สะดวก รวดเร็ว ไม่
จ ากัดด้วยเวลา และ สถานที ่  เป็น
ความพร้อมที่ท าให้เกิดนวัตกรรม
หลายด้านเพือ่การใหบ้ริการและ
การปฏิบัติงาน เช่น 

- โปรแกรมด้านการพัฒนา
หลักสูตร(TQF)  

- โปรแกรมบริการ On line การ
บริการระบบทะเบยีน ระบบขอ
เอกสาร ระบบการขึ้นทะเบียน
บัณฑิต ระบบ Smart Card 
ระบบรับสมัครสอบคัดเลือก 
เป็นต้น  

- ระบบการตรวจพิจารณา
หลักสูตรที่รวดเร็ว 

ด้านปฏิบตัิการ 
1. การใช้เทคโนโลยีได้ครอบคลุมกับ

ระบบปฏิบัติงานตา่งๆของส านักฯ 
และหน่วยงานเครือข่ายเกีย่วข้อง 

2. ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการที่
หลากหลายช่องทาง ส าหรับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่ม 

3. คุณภาพของเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาการให้บริการร่วมกัน 

ด้านทรัพยากรบุคคล 
1. การเพิ่มพูนความรู้/แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการทางการศึกษา
ของบุคลากรให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

2. การพัฒนาความผูกพันกลุ่มบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมรับการเข้าสู่
ความเป็นอาเซียน 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  (Strategy Implementation)  
2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ (Action Plan Development and Deployment) 

2.2 ก(1) แผนปฏิบัติการ (Action Plan Development)  
การจัดท าแผนกลยุทธ์(แผนระยะยาว)และแผนปฏิบัติการ(แผนระยะสั้น)ของส านักฯ อยู่ในขัน้ตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 ดังแสดงใน 

แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1  คณะกรรมการฝา่ยแผนและสารสนเทศ จะพิจารณาเคราะห์แผน ก าหนดเป้าตัวช้ีวัด ประเมินสถานการณ์  ให้กลุ่ม
ภารกิจร่วมเสนอโครงการ วิเคราะห์จัดล าดับความส าคญั และ จดัสรรงบประมาณสนับสนุน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ การ
วิเคราะหค์วามเสี่ยง การพิจารณาปรับแผน หรือ พัฒนาแผนในแต่ละรอบการปฏิบัติการ เป็นขั้นตอน P: PLAN ของระบบ Action Plan เพื่อ
น าสู่การปฏิบัติ ในข้ันตอนท่ี 6 (D: DO) และ ข้ันตอนท่ี 7 (C: CHECK) และจากการติดตามตรวจสอบแผน อาจน าสู่การถือปฏิบตัิ (A: ACTION) 
ในระบบ หรือน าสู่การปรับปรุงแผน การพัฒนาแผน หรือ การ ยตุิแผนต่อไป ตามกระบวนการ PDCA  แผนปฏิบตัิการส าคญัของส านักฯ คือ 

ตารางที่ 15  แสดงกลยุทธ์และงาน/โครงการ/กิจกรรม ของส านักฯ ปีการศึกษา 2554  
กลยุทธ์ และงาน/โครงการ/กิจกรรม ของส านักฯ ปีการศึกษา  2554 
 ประเด็นกลยทุธ์ของส านักฯ : 

1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบณัฑิตที่พึงประสงค์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ กลุ่มภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร
และการเรียนการสอน 

 ระดับความส าเร็จของการใช้งาน
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
หลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

 มีฐานข้อมูลการตรวจพิจารณา
หลักสูตรตามมาตรฐานกรอบ
คุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 

 ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
ต่อหลักสูตรทั้งหมด 

 ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 
 
 

 1 ฐานข้อมูล 
 
 

 ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 85 

600,000 พัฒนาวิชาการ 

ภายใน 
30 กันยายน 2554 

1.2 โครงการจัดท าหนังสือคู่มือนัก ศึกษา
ระดับปริญญาตรี(ม.ข.5) 

 จ านวนหนังสือคู่มือนกัศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ระเบียบและ
แนวปฏบิัติ และ คู่มือส าหรับ
นักศึกษา)  

 ไม่น้อยกวา่ 
10,000 เล่ม 

250,000 พัฒนาวิชาการ 

 

1.3 โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา  จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาสหกิจศึกษา 
 

 ไม่น้อยกวา่ 1
กิจกรรม 

100,000 พัฒนาวิชาการ 
 

1.4 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลรายวิชา
เพื่อการจัดท าตารางสอนตารางสอบ 

 มีรายวิชาในฐานข้อมูล 
 

 มีตารางสอนตารางสอบ
ประจ าป ี

 มีฐานข้อมูล
รายวิชา 

 มีตารางสอน
ตารางสอบ
ประจ าป ี

3000,000 ทะเบียนเรียน 

 

1.5 สนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดู
ร้อน 

 มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาฤดูร้อน 

 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 ไม่น้อยกวา่ 
300 รายวิชา  

 จ านวน        
นักศึกษา
ลงทะเบียน
เรียนไม่น้อย
กว่า 8500 คน 

900,000 ทะเบียนเรียน 

 

1.6 สนับสนุนการให้บริการส าหรับ
นักศึกษาโครงการพิเศษ 

 สนับสนุนการให้บริการส าหรับ
นักศึกษาโครงการพิเศษ 

 ระดับความพึง
พอใจของผู้รับ 
บริการ 

300,000 บริหารทั่วไป ภายใน 
30 กันยายน 2554 
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 ประเด็นกลยทุธ์ของส านักฯ : 
2. สนับสนุนการด าเนินการระบบการรับเข้าศึกษาที่มีความหลากหลาย 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ  
ปี 2553 

กลุ่มภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

2.1 โครงการจัดท าหนังสือระเบียบการรับ
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาฯ โดยวธิี
รับตรง 

 จ านวนเอกสารระเบียบการ
รับเข้าศึกษาโดยวธิีรับตรง 

 ไม่น้อยกวา่ 
3000 เล่ม 

200,000 รับเข้าศึกษา ภายใน 
30 กันยายน 2554 

2.2 โครงการด าเนินการรับสมัครและจดั
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวธิี
รับตรง 

 นักเรียนผู้สมัคร 
 สัดส่วนผู้สมัคร 

 > 40000 คน 
 1:10 

15,000,000 รับเข้าศึกษา ภายใน 
30 กันยายน 2554 

2.3 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก 

 จ านวนนกัเรียนชั้นมัธยม ศึกษา
ตอนปลายเข้ารว่มโครงการ 

 ไม่น้อยกวา่ 
60,000 คน 

4,000,000 รับเข้าศึกษา ภายใน 
30 กันยายน 2554 

 ประเด็นกลยทุธ์ของส านักฯ : 
3. สนับสนุนการวิจัยสถาบันที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณ  
ปี 2554 

กลุ่มภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

3.1 โครงการวิจัยสถาบัน  มีผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่  ไม่น้อยกวา่ 
ปีละ 5 เร่ือง 

50,000 บริหารทั่วไป ภายใน 
30 กันยายน 2554 

 ประเด็นกลยทุธ์ของส านักฯ : 
4. สนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณ  
ปี 2553 

กลุ่มภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

4.1 โครงการท าบุญบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี 

 จ านวนกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี

 ร้อยละของบุคลากรที่เขา้ร่วม
โครงการอนุรักษ์พัฒนาและ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 2 กิจกรรม 
 

 ร้อยละ 90 

150,000 บริหารทั่วไป ภายใน 
30 กันยายน 2554 

 ประเด็นกลยทุธ์ของส านักฯ : 
5. การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (ตามเกณฑ์ IQA-KKU และสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพ PMQA) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย งบประมาณ  
ปี 2553 

กลุ่มภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

5.1 โครงการบ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสน 
เทศระบบทะเบียน 

 ความถี่การตรวจสอบการท างาน
ของโปรแกรมระบบทะเบียน
นักศึกษา 

 มีการ
บ ารุงรักษาและ
มีความพร้อมใน
การใช้งาน 

2,000,000 ทะเบียน
เรียน ภายใน 

30 กันยายน 2554 

5.2  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบทะเบียน 

 จ านวนกิจกรรมที่ปรับปรุง  ไม่น้อยกวา่ 1 
กิจกรรม 

450,000 ทะเบียน
เรียน 

 

5.3 โครงการครุภัณฑ์ทดแทน  มีโครงการการจัดหาครุภัณฑ์
ทดแทน 

 มีการจัดหาไม่
น้อยกว่า ปีละ 
1 ครั้ง 

1,000,000 บริหารทั่วไป  

5.4 โครงการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าส ารอง 

 ความถี่ในการตรวจซ่อม
บ ารุงรักษา 

 ไม่น้อยกวา่ 3 
ครั้งต่อปี 

200,000 ประมวลผล  

5.5 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การ ประเมินผลและรายงานผล 

 มีการทบทวนระบบประกัน
คุณภาพอยา่งสม่ าเสมอ 

 มีการทบทวน 
อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 

300,000 บริหารทั่วไป  

5.6 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 

 ร้อยละของบุคลากรเขา้ร่วม
โครงการ 

 ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 90 

1,500,020 บริหารทั่วไป  
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2.2 ก(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ (Action Plan Implementation)  
การน าแผนไปปฏิบตัิ อยู่ในขัน้ตอนที่ 6 ของระบบกระบวนการจัดท าแผนของส านักฯ ส านักฯ ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ใน

รูปแบบค าสั่งที่เป็นทางการ และเปิดให้มีการซักซ้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนสอดคล้องตรงกนั ตามเป้าหมายของภารกิจของแผน 
และแนวทางปฏิบัติทีต่้องประสานสัมพันธ์กันท่ัวท้ังกลุ่ม ภายใต้กรอบเกณฑม์าตรฐานแนวปฏิบัตเิดียวกัน    โดยให้มีการซักซ้อมทั้งอย่าง
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  

 อย่างไม่เป็นทางการ    
 โดยการประชุมย่อยเฉพาะกลุ่มภารกิจ ถ่ายทอดแบบแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ผ่านหัวหน้ากลุม่ผูร้ับผดิชอบ ทั้งกลุ่มเดียวกัน หรือ

ต่างกลุ่มกัน ให้เข้าใจชัดเจนสอดคล้องตรงกันแผนงาน เช่นการออกด าเนินการสอบคัดเลือกฯ เช่นการเตรยีมการออก
ปฏิบัติการ แนะแนวสญัจร แนะแนวตลาดนดัหลักสูตรอุดมศึกษา การออกปฏิบัติการจัดสอบตามหน่วยสอบต่างๆ 

 โดยการปรึกษาหารือกันเองในกลุม่ผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ชัดเจนสอดคล้องตรงกัน ระหว่างปฏิบตัิ
ตามแผน หรือมีความจ าเป็นในระหว่างปฏิบตัิการที่อาจต้องมีการปรับแผน และต้องถือปฏิบตัิทั่วท้ังระบบท่ีอาจต้อง
ถ่ายทอดการด าเนินการถือปฏิบตัริ่วมกันโดยเร่งด่วน เช่นการติดตอ่โทรศัพท์ ซักซ้อมแนวปฏิบัติหรอืการด าเนินการที่มีข้อ
อุปสรรคระหว่างด าเนินการสอบ ระหว่างสนามสอบเป็นต้น 

 อย่างเป็นทางการ 
 ในรูปแบบการประชุมใหญ่ของบุคลากรทั้งหมดทีจ่ัดประชุมประจ าเดือน/ประชุมกรรมการบริหารส านกัฯช้ีแจงถ่ายทอด

แผนการปฏิบัติ ทั้งแผนปกติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยง หรอืแผนส ารองฉุกเฉินกรณเีกิดมคีวามเปลีย่นแปลงตามที่
คาดการณ์ไวผ้่านหัวหน้ากลุ่มภารกิจหรือคณะกรรมการเกี่ยวข้องเพื่อน าสู่การปฏิบัติ เชน่การประชุมใหญ่ของ
คณะกรรมการด าเนินการสอบ การประชุมอ านวยการคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรือการประชุม/
สัมมนาถ่ายทอดแผน และซักซ้อมแนววิธีการปฏิบัตเิพื่อให้บรรลุพันธกิจร่วมกับต่างหน่วยงาน เป็นต้น 

เพ่ือความมั่นใจได้ว่าผลการด าเนินการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน ส านักฯ พิจารณาเน้นที่ 
 ศักยภาพ คุณภาพ และความมุ่งมั่น และประสบการที่เป็นทักษะความช านาญพิเศษของบุคลากรที่มอบหมายให้เป็น

ผู้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการทีส่ าคัญนั้นๆ ที่ส านักฯมคีวามพร้อม    ส านักฯเชื่อมั่นว่าประสิทธิภาพ และคุณภาพ และ
ความมุ่งมั่น ของผู้ปฏิบตัิ จะสะท้อนประสิทธิภาพและคณุภาพของผลการด าเนินการที่ยั่งยืน  

ส านักฯ 
5.7 โครงการพัฒนาแผนกลยุทธฺ์และแผน 

ปฏิบัติการ 
 มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

 มีแผนปฏิบัติ
การ 

250,000 บริหารทั่วไป  

5.8 โครงการท าบัตรประจ าตัวนกัศึกษา
และบริการเอกสารส าคัญ 

 จ านวนนกัศึกษารุ่นใหม ่(Smart 
Card) 

 จ านวนเอกสารที่ออกให้แก่
นักศึกษา 

 เวลาเฉลี่ยการให้บริการ 

 นักศึกษาใหม่
ได้รับ Smart 
Card ทุกคน 

 ไม่น้อยกวา่
25,000 ฉบับ 

 ไม่น้อยกวา่ 10 
นาที 

1,800,000 
 
 

บริการ  

5.9  สนับสนุนการจัดงานพธิีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

 จ านวนครั้งการจัดงานพธิีต่อปี  ไม่น้อยกวา่ 2 
ครั้ง ต่อ ปี 

6,500,000 บริการ  

5.10 โครงการปรับปรุงระบบบริการ
นักศึกษา 

 ระบบทะเบียนนกัศึกษามีความ
ทันสมัย 

 ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 

 มีระบบการให ้
บริการการ 
ศึกษา 

 ร้อยละ 80 

4,320,000 บริการ  

5.11 โครงการสนับสนุนดูแลระบบ
สาธารณูปโภคอาคารศูนย์บรกิาร
วิชาการ 

 ระดับความส าเร็จของการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

 มีระบบสาธารณูปโภคที่ด ี

 ไม่น้อยกวา่ 5 
โครงการ/
กิจกรรม 

2,000,000 บริหารทั่วไป  
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 แนวปฏิบัติที่เป็นระบบกระบวนการท างานที่ดี สามารถปฏิบตัิซ้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งโดยระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซึ่งผ่านกระบวนการวเิคราะห์ภาระงานและการออกแบบระบบและพัฒนาปรับปรุงมาอยา่งต่อเนื่องยาวนาน
อย่างมีประสิทธิภาพ   

 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงทีไ่ด้รับการดูแลปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ ความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนด้าน
ค่าใช้จ่ายด าเนินการ เป็นเครื่องช่วยท่ีจะท าให้การด าเนินการตามแผน ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะยังสามารถ
ด าเนินการไดด้้วยคณุภาพที่ไม่ต่ ากว่าเดิม แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบตัิงาน หรือคู่ความร่วมมอื บ้าง 

 ส านักฯเป็นศูนย์แหล่งข้อมูลสารสนเทศของงานบริการการศึกษาทีม่คีวามเชื่อถือไดสู้ง และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ มีการรักษาความปลอดภัยขอ้มูลที่รัดกมุ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 มีการพัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 มีการสร้างความสมัพันธ์และความผูกพันในบุคลากร ให้เกิดความรู้สึกผูกพัน เป็นผู้มสี่วนร่วมในการเป็นเจ้าของแผนงาน

โครงการต่างๆร่วมกัน  เพื่อให้เกดิผลที่ยั่งยืน 
 มีระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อสรา้งหลักประกันให้แผนด าเนินการได้อย่างเต็มทีต่ามเปา้หมาย 

2.2 ก(3) การจัดสรรด้านทรัพยากร (Resource Allocation)   
ส านักฯ ให้ความส าคัญกับแผนงานท่ีสามารถน าสู่การปฏิบัตไิดจ้ริง โดยหลักการนี้ผูร้ับผดิชอบแผนตอ้งเสนอกรอบงบด าเนินการ

พร้อมการขออนุมัติแผน  ซึ่งส านักฯ  จะประมวลเสนอขออนุมตัิในรูปนโยบายและแผนของส านกัฯ เพื่อขอก าหนดงบค่าใช้จ่ายทีชั่ดเจน    
และจะน ามาทบทวนจัดสรรจากกรอบใหญ่ที่ผ่านการอนุมัติวงเงินด าเนินการแล้ว     เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า โครงการตามแผนปฏบิัติ
ใดบ้างที่ด าเนินการต่อไปได้ หรือตอ้งชะลอไว้ก่อน หรือด าเนินการได้บางส่วนก่อน โครงการที่ได้รับการสนับสนุนส านักฯจะก าหนด ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณสนับสนนุ ผู้รับผดิชอบ และกรอบเวลาปฏบิัติงานไว้ดังแสดงแผนโครงการบางส่วนไว้ในตารางที่ 2.2ก(1) เป็นต้น  

  ขั้นตอนด าเนินการจดัสรรทรัพยากรเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัตกิารตามแผนได้ส าเร็จ 
 ให้ทุกกลุ่มภารกิจเสนอแผน/โครงการตามกรอบแผนปฏิบัติของส านกัฯ พร้อมกรอบงบประมาณสนับสนุน 
 วิเคราะหค์วามเป็นไปได้ของแผนที่ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จ าเป็นของแต่ละกลุม่ภารกิจโดยคณะกรรมการฝ่าย

แผนและสารสนเทศ เพื่อจดัล าดบัความส าคัญและความเป็นไปได้ให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายทั้งของส านักฯและ
มหาวิทยาลยัร่วมกัน 

 ติดตามการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
 คณะกรรมการฝา่ยแผนและสารสนเทศประชุมชี้แจงงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรใหส้ านักฯ และวิเคราะหล์ าดับ

ความส าคญัและจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนท่ีจ าเป็นและที่เหมาะสม/จัดหา/พัฒนาศักยภาพบุคคลใหเ้หมาะสมของแต่ละ
กลุ่มภารกิจ 

 ก าหนดผูร้ับผดิชอบแผนโครงการและปฏิทินด าเนินการเพื่อการตดิตามที่ชัดเจน 
 สนับสนุน ตดิตาม เพื่อคอยก ากับไม่ให้เกิดอุปสรรคด้านการสนับสนนุทรัพยากร 

2.2 ก(4) แผนด้านผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Plan)  
ส านักฯ ให้ความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างมาก เนื่องเพราะถือเป็นสมรรถนะหลักส าคัญของส านักฯ ที่จะต้องมี

ทีมผู้ปกิบัตผิู้เชี่ยวชาญในงาน มีทักษะประสบการณ์ที่สูงและรอบรู้ในงาน ที่ส าคัญคือต้องไดร้ับการเพิ่มพูนทักษะประสบการณส์ม่ าเสมอ 
และเพื่อให้เกดิความยั่งยืนในทมีงาน จึงเน้นการพัฒนาทรัพยากรทัง้หมดหรือกลุ่มส่วนใหญ่เพื่อเรียนรู้งาน และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ ์
ทั้งโดยวิธีถ่ายทอดจากทีมผู้ปฏิบตัทิี่มีทักษะนั้นๆในส านักฯ หรือ จากวิทยากรเฉพาะทางจากตา่งหน่วยงาน หรือให้เข้าร่วมกบัต่าง
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยหรือร่วมกับต่างสถาบัน โดยส านักฯให้ความส าคญัในระดับที่ก าหนดเป็นแผนประจ าในการปฏบิัติงานทุกปี และ
สนับสนุนด้านทรัพยากรจ าเป็น  (รายละเอียดในเอกสารแผนปฏบิัติงานการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2554 และข้อมูลการ
เพิ่มพูนทักษะประสบการของบุคลากร) โดยเน้นให้ความส าคัญการพัฒนาบุคลากรแบบทุกคนต้องได้รับการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
ประสบการณ์ทางใดทางหนึ่งเสมอ เช่นการก าหนดแผนการศึกษาอบรมดูงานตา่งสถาบันฯ ต่างหน่วยงาน ทั้งใน และต่างประเทศ การ
สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ และก าลังมีนโยบายสนับสนุนให้ยืมค่าใช้จ่ายในการศึกษาบางส่วน การสนับสนุนให้ท าวิจยัสถาบัน เพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพความสามารถเชิงวิชาการที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  
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2.2 ก(5) ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ (Performance Measures)  
ตัวช้ีวัดส าคญัที่ช้ีบ่งการด าเนินการของส านักฯ  ประกอบด้วย ตัวช้ีวดั IQA-KKU ที่มหาวิทยาลยัก าหนด เพื่อใช้ตรวจประเมินผลการ

ด าเนินการของส านักฯ จ านวน 9 ตัวช้ีวัด (รายละเอยีด ดังปรากฏในเอกสาร.แบบฟอรม์รายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัดการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554(IQA) 

นอกจากน้ี ส านักฯ ยังได้ก าหนดเพิ่มเติมตัวช้ีวัดทีส่ะท้อนอัตลักษณ์ในการให้บริการทางการศึกษาที่เป็นภารกิจหลักของส านักฯ
เพิ่มเตมิด้วย จ านวน 1  ตัวช้ีวัด    โดยหลักการแล้ว ส านักฯติดตามผลความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการทุกตัวช้ีวัด IQA-KKU ที่
มหาวิทยาลยัก าหนดใช้ประเมินผลการด าเนินการของส านักฯ  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการด าเนินการไปสู่ระดับคะแนนสูงสดุของเกณฑ ์    
และให้ความส าคญักับกรอบเกณฑค์ุณภาพการศึกษา EdPEx   แต่อย่างไรกต็าม ส านักฯได้พิจารณาเลือกให้ความส าคญักับบางตัวช้ีวัดที่
กระทบโดยส าคญัต่อบทบาทของส านักฯ  โดยที่ ตระหนักว่า การให้บริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจ คือหัวใจส าคัญสูงสุด ส านักฯ เชือ่ว่า 
กระบวนการพัฒนาแผนท่ีดี ทรัพยากรสนับสนุน ที่มีศักยภาพ จะช่วยส่งเสรมิสมรรถนะหลัก ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ให้สามารถ
พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาหลักของส านักฯ ไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ท่ีก าหนด และ สนับสนุนให้ส านักฯด าเนินการในภารกิจ
หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ดังนั้น ตัวช้ีวัดที่ส านักฯ โดยผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญเปน็พิเศษ คือ  

 
 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ    

(ตัวช้ีวัด ภายในของส านักฯ) 
 กระบวนการพัฒนาแผน  

(ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ของ IQA-KKU และตัวช้ีวัด ภายในของส านักฯ) 
 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

(ตัวช้ีวัดที่ 8.1 ของ IQA-KKU เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสนับสนุนส่งเสริมอย่างพอเพียงเพื่อพัฒนาระบบงาน
และ นวัตกรรมมุ่งสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด)  

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
( ตัวช้ีวัดที่  9.1  ของ   IQA-KKU และ และตัวช้ีวัดตามอัตลักษณ์ของส านักฯ ที่กลุ่มภารกิจก าหนดเพิ่มเติมและท า
ข้อตกลงกับผู้อ านวยการ  เพื่อมุ่งสู่การบริหารและพัฒนาวิชาการสูค่วามเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ) 

2.2 ก(6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification)   
ในกรณีสถานการณ์บังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบตัิการ  ส านักฯ มีระบบในการพิจารณาปรบัเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดย

พิจารณาเป็น 2 ทางเลือก คือ 
1. เลือกพิจารณาปรับแผน/พัฒนาแผน เพื่อปรับเปลีย่นเลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้หรือแนวทางที่เหมาะสมกว่า แนวทาง

เดิมเพื่อพัฒนาให้ดีและเหมาะสมยิ่งข้ึน หรือ 
2. เลือกยุติแผน กรณีแนวทางปฏิบตันิั้นมีข้อจ ากัดที่ไม่อาจด าเนินการต่อได้ 

โดยทั่วไปในช่วงด าเนินการภารกิจต่างๆของส านักฯจะใช้การตรวจสอบกระบวนแผนตามกระบวนการ PDCA ด้วย เช่น การประชุมของ
คณะท างานติดตามการด าเนินการ ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ  ส านักฯคาดว่า การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นอุปสรรคอาจเกิดขึ้นได้   จึงพร้อมให้ตรวจแก้ไขปรับปรุง
หรือเปล่ียนแปลงโดยเร็วทันที  โดยท่ีต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเรื่องน้ันๆ   เป็นกระบวนการปรับปรุงแผนระยะสั้น เพื่อการแก้ไข
ปัญหา   โดยยังคงอิงตามกรอบแผนระยะยาวท่ีจะพัฒนาต่อในระดับรอบต่อๆไป ซ่ึงปกติส านักฯจะมีแผนส านองฉุกเฉินในกิจกรรมน้ัน เช่น แผน
ด าเนินการด้านทะเบียนโดยระบบท ามือ เมื่อระบบเทคโนโลยีขัดข้อง  แผนแนวทางปฏิบัติท่ีคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าในการด าเนินการสอบคัดเลือก ณ 
สนามสอบต่างๆ เป็นต้น    หากต้องมีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขจะค านึงถึง ผลกระทบท่ีเกิดกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย (ความคุ้มค่า)    โดยยึดหลักการด าเนินการท่ีโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เสมอ 
2.2 ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance Projections) 

ดังอธิบายแล้วใน 2.1 ก. และ ข. ส านักฯพิจารณาจากข้อมลูทั้งจากกรอบแนวนโยบาย เสยีงของผู้รบับริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย OFI และ และผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาประกอบกระบวนการพัฒนาแผน และโดยที่ส านักฯ มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองไปสู่
เกณฑ์คณุภาพสูงสุด ส่วนหน่ึงจงึเป็นแรงผลักใหส้ านักฯมุ่งท้าทายกับนวัตกรรมทางเกณฑ์คณุภาพ แต่ก็ต้องค านึงถึงศักยภาพและกรอบ
พันธกิจของตนเองไปพร้อมกัน   ส านักฯปฏิบัติงานในพนัธกจิในลกัษณะการสนบัสนนุที่ซ้ าๆ จนเป็นระบบ   การด าเนินการ ส านกัฯ มี
ระบบการประเมินผลการด าเนินการ/กิจกรรมภายหลังเสร็จการด าเนินการกิจกรรมนั้นๆ ทันท ี และ ที่ส าคญัในทุกปีการศึกษา 
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มหาวิทยาลยัก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินผล และรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คณุภาพ ทั้ง เกณฑ์ IQA-KKU เกณฑ ์
PMQA PL เกณฑ์ EdPEx และเกณฑ์ภายในของส านักฯเอง ท าให้ได้รับทราบ OFI ท าให้ไดร้ับทราบความคิด/ความต้องการของผูร้ับบรกิาร
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ที่มีต่อระบบการด าเนินการของส านักฯ อย่างต่อเนื่อง ส านักฯ มีกระบวนการพัฒนาแผนที่ต้องพิจารณาขอ้มูล
เหล่านี้อย่างสม่ าเสมอ มีการติดตามเปรียบเทียบผลการด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นประจ าทกุปีการศึกษา สิ่งเหล่านี้จะไดร้ับการ
ประกาศผลการด าเนินการต่อบุคลากรส านักฯ และต่อมหาวิทยาลัย จะได้รับการน ามาวิเคราะห์ทบทวนคาดการณ์ผลในขั้นตอน
กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ จะไดร้ับการทบทวนเปรียบเทียบเพื่อการรักษามาตรฐานคณุภาพไวไ้ม่ให้ต่ ากว่าเดิม หรือ ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการใหด้ียิ่งๆ ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพใหส้อดคล้องตามเกณฑ์ เป็นประจ าทุกปี และทีส่ าคัญ ส านักฯ มีคณะกรมการบริหารจดัการ
ความเสีย่ง ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง คาดการความเสี่ยง วางมาตรการรับมือความเสี่ยง การบริหารจดัการความเสี่ยงคือเครื่องมือ
ช่วยในการคาดการณ์ผลการด าเนนิการร่วมด้วย  

คู่แข่งส าคัญของส านักฯ คือ เกณฑ์สูงสุดของระบบคุณภาพที่เป็นนวัตกรรม ทีส่ านักฯมุ่งมั่นให้ถึงจุดสูงสดุอยู่เสมอในการ
ด าเนินการครั้งต่อไป  ไม่ว่าผลการด าเนินการในรอบปีการศึกษานี้จะเป็นเช่นไร  
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หมวดที ่3 การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus) 

3.1 เสียงของลูกค้า (Voice of Customer)   
3.1. ก. การรับฟังผู้เรียนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Student and STAKEHOLDER Listening) 

3.1. ก.(1) การรับฟังผู้เรียนปัจจบุันและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Listening to Current Students and Stakeholders) 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลบัเกี่ยวกับบริการหลักของส านักฯ และการสนับสนุนของผู้เรยีนหรือผู้รับบริการ ละผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

ส านักฯ จัดใหม้ีการรับฟังเสียงของทั้งผู้รับบริการ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ตลาด ที่หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของกลุ่ม ดังนี ้
ตารางที่ 3.1ก(1) แสดงวิธีการรับฟังเสียงผู้เรียนปัจจุบันและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย และช่วงเวลาการสานความสัมพันธ ์

กลุ่มผูร้ับบริการและ 
กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

และตลาด 
ในปัจจุบัน 

วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ สามารถน าไปปฏิบตัิได ้ ช่วงเวลาการสานความสมัพันธ์ 

นักศึกษาในอนาคต และ
ตลาด 

(นักเรียน และ ผู้สนใจเข้า
ศึกษา) 

 ติดต่อสอบถามตามต้องการจาก Website ติดต่อ
สอบถามของส านักฯ 

 สามารถติดต่อไดต้ามความต้องการ
ตลอดเวลา (ไม่เป็นทางการ) 

 ถามตอบจากบูธแนะแนวการศึกษาของส านัก 
 ถามตอบจากวิทยากรแนะแนวการศึกษาของส านัก

ฯ 

 ทุกช่วงเวลาการแนะแนวการศึกษาทุก
จังหวัดในภาคอีสานทีส่ านักฯออก
ให้บริการแนะแนวสัญจร 

 ถามตอบจากกองอ านวยการหน่วยสอบ  ทุกช่วงการเวลาการจดัสอบ ท้ังโดยวิธีรับ
ตรง และ โดยวิธีรับผ่านระบบ 
Admissions ทุกหน่วยสอบ ทุกจงัหวัด
ภาคอีสาน 

 แสดงความคดิเห็นแบบส ารวจความคิดเห็น   ช่วงเวลาสิ้นสดุกิจกรรมโครงการเฉพาะกิจ
ของแต่ละโครงการ  

นักศึกษาปัจจุบัน 
(นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และนอกมหาวิทยาลัย) 

 ติดต่อสอบถามแสดงความคิดเห็นที่จุดเคาน์เตอร์
บริการ 

 ติดต่อสอบถามแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท ์

 สามารถติดต่อสอบถามแสดงความคิดเห็น
ได้ทุกช่วงเวลาทีต่้องการ 

 ติดต่อได้แบบไม่เป็นทางการ 
 แสดงความคดิเห็นผ่าน website ของส านักฯ 
 ผ่านจดหมาย และ E-mail,  
 ผ่าน Face book กับ บุคลากรส านักฯ 

 สามารถติดต่อไดต้ามความต้องการ
ตลอดเวลา ทั้งเป็นทางการ หรือ ไม่เป็น
ทางการ 

 แสดงความคดิเห็นผ่านแบบส ารวจความพึงพอใจ  ช่วงเวลาการวิจัยสถาบันส ารวจความ
คิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 

 ถามตอบจาก วิทยากรผู้แทนส านกัฯ ในโอกาสชี้แจง
ข้อมูลแนวปฏิบัติในการปฐมนิเทศนักศึกษา 

 ช่วงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 

งานบริการการศึกษาของ
คณะ/หน่วยงานต่างๆ  

 แสดงความคดิเห็น ระดมสมอง ในการประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อการบริหารจดัการหรือ
เพื่อการเตรียมการในกิจกรรมเฉพาะกิจหรือตดิตาม
งานร่วมกัน และแก้ไขปญัหาอปุสรรคหรือก าหนด
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกัน 

 ในโอกาสประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ตลอดปีการศึกษา หรือตลอดช่วงเวลา
เตรียมการ ด าเนินการ และ สรปุผลการ
ด าเนินการของคณะกรรมการชุดตา่งๆ
ร่วมกัน  

 รับฟังและช้ีแจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หรือ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับบุคลภายนอก
ทั่วไป  

 ในโอกาสร่วมกิจกรรมการอบรม/สัมมนา
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน 

 ในโอกาสร่วมกิจกรรมการศึกษาดงูาน
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ร่วมกัน 
 เข้าร่วมประชุม/สัมมนาร่วมกับหนว่ยงาน

อื่นภายนอก ที่เกีย่วข้องสัมพันธ์กนั 
 พบปะสนทนาอย่างไม่เป็นทางการร่วมกันในโอกาส

ทั่วไป กับบุคลทั่วไป 
 พบปะอย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาส

ต่างๆ 
บุคคลทั่วไป และ ตลาด  รับฟังและช้ีแจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หรือ

สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับบุคคลภายนอก
ทั่วไปท้ังที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยภารกิจ หรือ ผู้ที่
สนใจท านองเดียวกันทั่วไป  

 ในโอกาสร่วมประชุม/สัมมนาร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนภายนอก ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันเพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน 

 ในโอกาสร่วมกิจกรรมการศึกษาดงูาน
ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 

 ในโอกาสจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี 
 พบปะสนทนาอย่างไม่เป็นทางการร่วมกันในโอกาส

ทั่วไป กับบุคลทั่วไป 
 พบปะอย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาส

ต่างๆ 
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และ 

และตลาด 
 ติดต่อสอบถามแสดงความคิดเห็นที่จุดเคาน์เตอร์

บริการ 
 ติดต่อสอบถามแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ 
 แสดงความคดิเห็นผ่านจดหมาย และ E-mail, 

Website และ Face book ของส านักฯ 
 พบปะสนทนาอย่างไม่เป็นทางการร่วมกันในโอกาส

ทั่วไป กับบุคลทั่วไป 

 ตลอดเวลาตามความสะดวกของศิษย์เก่า 
 พบปะอย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาส

ต่างๆ 
 

การรับฟังเสยีงของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย รับฟังทั้งโดยผ่านกิจกรรมกลุม่ภารกิจ และการเปิดชิองทางติดต่อสื่อสารถึง
ผู้บริหารโยตรง มีท้ังแบบทางการไม่ทางการ วิธีการสื่อสารส่วนใหญ่เป็น การสื่อสารแบบสองทาง 

3.1 ก.(2) การรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถเป็นไปได้  
(Listening to Potential Students and Stakeholders) 

วิธีการรับฟังผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในอดตี อนาคต และ ของคู่แข่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีน าไปปฏิบตัิ และ เพื่อ
เป็นข้อมูลย้อนกลับในการให้บริการหลักของส านักฯ และวิธีตดิต่อระหว่างกัน  ส านักฯ เลือกใช้วิธีการเดียวกันกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี และตลาด ตามรูปแบบวิธีการใน 3.1ก(1)  ข้างต้น  แต่เพิ่มเติมจุดเน้นของวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน  ในแนวปฏิบัติที่แสดงใน 3.1ก(1) 
เป็นการรับฟังเสียงผูร้ับบริการ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด แบบเปิดกว้างทั่วไปทุกแนวทางความคดิเห็น ส่วน ในรูปแบบท่ีปฏิบัติในแนว
ปฏิบัติตามข้อ 3.1ก(2) ส านักฯ จะมุ่งรับฟังประเด็นความคิดเห็นทีอ่ยู่ในความสนใจในการปรับปรุงพฒันาการให้บริการตามวตัถุประสงค์ที่
ก าลังอยู่ในความสนใจ เน้นการคน้หาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจท่ีส าคัญ วิธีการที่อาจให้ความส าคัญเพิ่มขึ้นคือ การใช้แบบสอบถาม
ประเมินผลการด าเนินงาน และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ัวไป หรือวิจัยสถาบันของส านักฯ การประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เช่น ในช่วงการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หรือ ระหว่างการพิจารณาสรา้ง
นวัตกรรมอ านวยความสะดวก หรอื ระหว่างการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อผูร้ับบริการ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี และ ตลาด เมื่อ
เทียบกับคู่แข่งเป็นต้น 

ข้อมูลส าคญัในการประกอบการตดัสินใจของส านักฯ คือ ความสมดุล ของความต้องการระหว่างผูร้บับริการ นักเรยีน นักศึกษา 
บัณฑิต ศิษยเ์ก่า กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีร่วมให้บริการเกี่ยวข้อง ร่วมด้วย 
3.1. ข.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Determination of Student and STAKEHOLDER Satisfaction and ENGAGEMENT) 

3.1. ข.(1) ความพึงพอใจและความผูกพัน (Satisfaction and ENGAGEMENT) 
ส านักฯ มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผูร้ับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียโดยก าหนด

เป็นแผนปฏิบตัิงานประจ าปีทุกปกีารศึกษาในรูปแบบโครงการวิจยัสถาบัน    และสนับสนุนให้ทุกกลุ่มภารกิจ มีการส ารวจวัดความพงึพอ
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ใจความผูกพัน ความไม่พึงพอใจในการด าเนินงานของแตล่ะกลุม่ภารกิจ (กลุ่มภารกิจอาจรวมส ารวจวัดในโครงการวิจยัสถาบันของส านักฯ 
หรือ แยกส ารวจวดัเฉพาะกลุ่มภารกิจได้) นอกจากน้ี ในการด าเนินการตามโครงการต่างๆของส านักฯ ยังมีการประเมินผลโครงการ ที่มกีาร
ส ารวจวัดความพึงพอใจ ความผูกพัน ความไม่พึงพอใจ ในการด าเนนิการในโครงการนั้นๆ อีกทางหนึ่งด้วย   ผลการวิจัยสถาบัน จะไดร้ับ
การพิจารณาในภาพรวมของส านกัฯ ในโอกาสน าเข้าข้อมูลเพื่อการทบทวนคุณภาพ และในโอกาสพฒันา หรือ จัดท าแผนปฏิบตัิในโอกาส
ต่อไป  ส าหรับผลการประเมินโครงการ ในกิจกรรมโครงการเฉพาะกิจ  เช่น การแนะแนวการศึกษา การรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าศกึษา
ระดับปริญญาตรี การพัฒนาหลักสูตร การบริการเอกสาร การบริการระบบทะเบียนเรียน พิธีพระราชทานปริญญาบตัรเป็นต้น จะได้รบัการ
น ามาพิจารณาทบทวนการด าเนินการในช่วงเตรียมการในรอบต่อไป เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รูปแบบการส ารวจวัดผลที่ใช้ คือ 

 รวบรวมประเมินผลจากกล่องรับความคิดเห็นของส านักฯ 
 ประเมินจากการท าวิจยัสถาบันเพื่อตรวจประเมินผลความพึงพอใจอย่างเป็นทางการ  
 ประเมินจากแบบสอบถามการประเมินหลังเสร็จสิ้นกจิกรรมการประชุมสัมมนาแผน/โครงการ 
 จากการเปดิโอกาสใหซ้ักถามแสดงความคิดเห็นระหว่างกิจกรรม 
 จาก Website, Face book ของกลุ่มภารกิจ 

3.1. ข.(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Satisfaction Relative to Competitors) 

ปีการศึกษา 2554 นี้ เป็นปีการศึกษาแรกที่ส านักฯพิจารณาความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี โดยเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง และระดับของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งให้บริการในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน      ที่ผา่นมา ส านักฯพิจารณาเปรยีบเทียบผลการ
ด าเนินการ ตาม เกณฑ์ IQA-KKU ซึ่งเป็นเกณฑ์ภายในของมหาวทิยาลัยขอนแก่น   ส าหรับปีการศึกษา 2554  ได้เกดิการเปลี่ยนแปลงท่ี
ส าคัญอย่างหนึ่งในด้านการประกนัคุณภาพของส านักฯ โดยที่ส านกัฯ เป็น หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยในจ านวน 7 คณะ/หน่วยงาน 
(1.คณะแพทยศาสตร์   2.คณะวศิวกรรมศาสตร์  3.คณะเภสัชศาสตร์   4.คณะเกษตรศาสตร์  5.คณะศึกษาศาสตร์  6.คณะวิทยาการ
จัดการ และ 7.ส านักบรหิารและพัฒนาวิชาการ) ที่ได้รับการคัดเลอืกเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ที่
คัดเลือกโดย ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จาก 75 คณะ/หน่วยงาน ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 12 คณะหน่วยงาน  ผ่านการคัดเลือก 7 คณะ/หน่วยงาน ซึ่งมีส านกัฯ 
รวมอยู่ด้วย)  การได้เข้าร่วมโครงการระยะหนึ่ง ส่งผลให้ได้รับประสบการณ์เกณฑ์คณุภาพสู่ความเปน็เลิศ EdPEx ที่ท าให้เกิดการปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงงานด้านประกันคุณภาพของส านักฯ ที่ส าคญัหลายด้าน เช่น เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ ค่านยิม วัฒนธรรม  
วัตถุประสงค์ส าคญั และอื่นๆ กระบวนการตรวจประเมินภายในส านักฯข้ามกลุ่มกันเองระหว่างกลุ่มภารกิจ การปรบัปรุงการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมลูคณุภาพการปฏิบัตงิาน ที่ส่งผลให้แตล่ะกลุ่มภารกิจเริ่มให้ความส าคญัข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียกับคู่แข่ง   แต่ก็ยังอยู่ในข้ันเริ่มต้น การเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบด าเนินการไปพร้อมกับการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกับต่างหน่วยงาน  
รูปแบบการเกบ็รวบรวมข้อมูล ดังกล่าว ใช้วิธีรับฟังจากผู้มสี่วนได้สว่นเสีย คูค่วามร่วมมือท่ีส าคญั เปน็หลัก  โดยการส ารวจจากข้อมลูต่าง
สถาบันที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยวิธีการส ารวจขอข้อมลูที่เป็นไปได้จาก ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา  และโดยการใช้ความสัมพันธแ์ละ
ความผูกพันของกลุ่มภารกิจกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น และการใช้โอกาสที่ไมเ่ป็นทางการในช่วงโอกาสการเขา้ร่วมประชุมกับตา่งสภาบัน 
การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) กับต่างสถาบัน เพื่อส ารวจขอทราบข้อมลูที่สนใจ เพื่อช่วย
ให้มองเห็นทิศทางความสนใจของ ผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีต่อคู่แข่งที่ส านักฯสนใจ 

3.1. ข.(3) ความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) 
การส ารวจข้อมูลด้านความไม่พึงพอใจ นอกจาก ส านักฯจะไดด้ าเนินการไปพร้อมกับการส ารวจวดัความพึงพอใจ โดยใช้วิธีการ

เดียวกันกับ 3.1ข(1) และ 3.1ข(2) ข้างต้น แล้ว  ส านักฯ ยังเปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการ และผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย สามารถแสดงความคดิเหน็ใน
เชิงร้องเรียน หรือเสนอแนะความคิดเห็น ความต้องการที่ส านกัฯยังบริการใหไ้ม่เป็นท่ีพอใจ ผ่านทางทุกช่องทางที่ส านักฯเปิดให้ใช้ 
ตามปกติ ดังแสดงไว้แล้วในวิธีการรับฟังเสยีงจากผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ใน ตาราง 3.1 ก(1)  ส านักฯ โดยนโยบายผู้อ านวย
ส านักฯ ยังเปดิโอกาสใหผู้้รับบริการ และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย สามารถติดต่อแจ้งโดยตรงถึงผู้บริหารได้ ทางโทรศัพท์ หรือ  สื่ออ่ืน เช่น 
Website, e-mail, หรือ Face book เพื่อการน าไปสู่การปรับปรงุการด าเนินการตามแนวปฏิบัติ และจริยธรรมที่ส านักฯประกาศไว้ โดย
เร่งด่วนทันที  
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)    
3.2. ก.  บริการหลักทางการศึกษา และ การส่งเสริมผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(Educational  SERVICES and Student and STAKEHOLDER Support) 

3.2. ก.(1) บริการทางการศึกษา (Educational SERVICES) 
ส านักฯ สนับสนุน การบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยการให้ บริการทางการศึกษา (Educational Services) หลักท่ีส าคัญ 

ดังรายการข้างล่างต่อไปนี้  
[1] การให้บริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มตั้งแต่การให้บริการแนะแนวการศึกษาท้ังการให้บริการแนะแนวสญัจรใน

ระบบรับตรง บริการแนะแนวตลาดนัดหลักสูตรอดุมศึกษาในระบบ Admission บริการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกใหม่ ระดับ
ปริญญาตรี ท้ังโดยวิธีรับตรง และโดยวิธีรับผา่นส่วนกลางในระบบ Admission  

[2] การใหบ้ริการด้านมาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา ให้บริการประสานงาน/ตรวจสอบ/กลั่นกรอง การขออนุมัติเปดิ/
ปรับปรุง/ปดิหลักสูตรและรายวิชาของทุกคณะ/หน่วยงาน ทุกระดบั ให้สอดคล้องตามกรอบเกณฑค์ุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง
ให้บริการฐานข้อมลูประวัติหลักสตูร/รายวิชา และประสานงานสหกิจศึกษา 

[3] การใหบ้ริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรียน ให้บริการประสานงานด้านระบบทะเบยีนเรียนทุกคณะ และ 
ทุกระดับการจัดการศึกษา ท้ังการจัดท าตารางสอน-ตารางสอบ การขึ้นทะเบียน/ต่อทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียน-เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน  

[4] การใหบ้ริการรับรองสถานภาพนกัศึกษาและศษิย์เก่า ใหบ้ริการด้านการออกเอกสารแสดงสถานภาพแก่นักศึกษา/ผูส้ าเร็จ
การศึกษา ทุกระดับและทุกคณะแบบเบ็ดเสร็จทีผู่้ขอเอกสารสามารถรอรับได้ทันที (ใช้เวลาโดยเฉลีย่ประมาณ ภายใน 10 นาทีต่อฉบับ) 
และ ให้บริการประสานจดัการงานพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 

[5] การใหบ้ริการด้านข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา ให้บริการข้อมลูสารสนเทศ ในฐานะศูนย์กลางการบริหาร
จัดการฐานข้อมลู ด้านหลักสตูร รายวิชา และนักศึกษา ทั้งภายในส านักฯ และ หน่วยงานเครือข่าย 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูร้ับบริการ ส านักฯให้บริการเป็น 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1  บริการผ่านจุดให้บริการในส านักงาน โดยบริการในวันเสาร์เพิม่ด้วย ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
รูปแบบที ่2  บริการทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย Internet ประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีที่สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายได ้

ผ่านระบบไปรษณียไ์ทย 
รูปแบบที่ 3 บริการสัญจร โดยให้บริการนอกสถานท่ีในช่วงโอกาสเตรียมรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
การให้บริการทุกรูปแบบ  เน้นคุณภาพการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และ ความผูกพันให้

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียประทับใจอยากใช้บริการต่อเนื่อง ยั่งยืน 
3.2. ก.(2) การส่งเสริมผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and STAKEHOLDER Support) 

การส่งเสริมใหผู้้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียมาใช้บริการ ส านักฯได้พัฒนาถึงระดับให้บริการทางไกลได้อย่างคล่องตัวแล้ว  
นับเป็นการส่งเสริมส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มาใช้บริการด้าน บริการการศึกษา และสามารถสืบค้นสารสนเทศหรือมาใช้
ประโยชน์จากบริการดังกล่าวของส านักฯ ได้อย่างคล่องตัวทั่วทุกกลุม่ (บริการนี้แตกต่างกันบ้าง ในระดับชั้นของความลับของการเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศ )   วิธีการตามมาตรฐานส านักฯ คือ 

 ส านักฯ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการติดต่อใช้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร  E-mail address, Website 
Face book ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ประกาศต่อสาธารณชนในสื่อต่างๆ ของส านักฯ ในช่วงการให้บริการ
ด้านต่างๆ และในเอกสารประชาสัมพันธ์   เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ หรือ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี สามารถขอเข้าใช้
บริการหรือแม้แต่การร้องเรยีน ได้โดยสะดวกรวดเร็ว (การเข้าถงึข้อมูลสารสนเทศ จะได้รับบริการที่แตกต่างกันบ้างตาม
มาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย แตล่ะคน จะไดส้ิทธิประโยชน์เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ของตนตามสิทธ์ิ แต่จะไมส่ามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศบคุลอื่นได้ ถ้าไม่ได้รับอนญุาต หรือกลุ่มผูร้ับบริการกลุ่มเดียวกันทีไ่ด้
สิทธิประโยชน์เข้าใช้บริการ อาจจะใช้สิทธิประโยชน์ไดเ้ฉพาะกลุม่ แต่ใช้สิทธ์ิประโยชน์ต่างกลุ่มที่ตา่งเงื่อนไขกันไม่ได้  หรอื 
ผู้รับบริการทั่วไป จะไม่สามารถเขา้ถึงข้อมูลสารสนเทศ ไดล้ึก เท่ากบัผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย หรือคู่ความรว่มมือของส านักฯ เป็นต้น)    

 ส านักฯ จัดให้มขีั้นตอนการให้บริการของแต่ละกลุ่มภารกิจแสดงให้เห็นชัดเจน เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูร้ับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียสามารถติดต่อขอใช้บริการหรือร้องเรียนได้โดยสะดวก และมีนโยบายการให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีโดยไม่แตกต่างกัน 
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 ส านักฯ ใหส้ิทธิประโยชน์แก่ผู้ปกครองนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าถึงข้อมูลนักศึกษาในความดูแลของตนผ่านเครือข่ายการ
ให้บริการของส านักฯ ได้   โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของที ่เป็นบริการที่จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลบ้าง  

 ส านักฯ มีการด าเนินการประสานงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเครือข่ายท่ีเชื่อมโยงถึงกนัแล้ว หรือโดยสื่ออ่ืนท่ีผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียมคีวามสะดวกที่จะใช้ เพื่อประสานบริหารจัดการข้อมูลใหม้คีวามเป็นปัจจุบันท่ีทันต่อเหตุการณ์มีความเช่ือถือได้อยู่เสมอ 
เป็นบริการที่จ ากัดการเข้าถงึข้อมูลแตกต่างกันบ้างในระดับความส าคัญของภารกจิที่แตกต่างกนั เช่นการเข้าถึงข้อมูลผล
การศึกษาของนกัศึกษาของอาจารย์ การเข้าถึงข้อมูลการเงินของธนาคาร หรือ กองคลัง ร่วมกับส านกัฯ การเข้าถึงข้อมูลของผู้
ประสานงานด้านบริการการศึกษาระหว่างคณะเป็นต้น 

 การให้บริการต่างๆผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส านักฯไดด้ าเนินการให้พัฒนาซอฟท์แวร์ สนับสนุนที่เข้าถึงได้ สะดวก ง่าย 
และ รวดเร็ว ใช้เวลาด าเนินการน้อย มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพสูง 

 ส านักฯ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงข้อมูล ด้วยระบบชัน้ความลบัในการเข้าถึงข้อมลูตามปกติ  มีระบบป้องกันการท าลาย
ข้อมูลด้วยโปรแกรมป้องกันพิเศษ ตามมาตรฐานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย มีมาตรการส ารองข้อมูล 3 ระดับชั้น ที่เป็นอสิระ
แก่กัน ณ ที่เก็บรักษาท่ีปลอดภัยคนละแห่งกัน มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง ที่อาจเกิดข้อขัดข้องของระบบ ด้วย ระบบฉุกเฉิน 
มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมเมอร์ และ ปัจจัยสนบัสนนุท่ีพร้อมเพื่อคอยเฝา้ระวังป้องกัน และ แก้ไขข้อข้องที่อาจ
เกิดขึ้นได ้เป็นบริการที่ไว้วางใจได ้เช่ือถือได้ ท้ังผู้รับบริการและผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย เพื่อเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคล 

 เพ่ือความเหมาะสมในการให้บริการผู้รับบริการเป็นกลุ่มที่มีเงื่อนไขการรับ-ไม่รับบริการที่แตกต่างกัน ตามเงื่อนไขที่
หลักสูตรหรือคณะ/หน่วยงานก าหนด   ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มที่ต่างกลุม่กนั อาจได้รับการบริการใน
รายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ตามคุณสมบัติ เงื่อนไข ระเบียบปฏบิตัิของกลุ่มที่ต่างกัน เช่น วัน เวลา กลุ่ม หรือการอนุญาตให้
เข้าใช้บริการ อาจต่างกันบ้าง ตามระเบียบปฏิบตัิ ตามรายละเอยีดข้อมูลสารสนเทศ ที่จดัให้บริการเฉพาะกลุ่มนั้นๆ  โดยที ่
มาตรฐานในการให้บริการ และศักยภาพของเทคโนโลยีที่ให้บริการ ส านักฯให้บริการโดยใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 การบริหารข้อมูลของส านกัฯ พัฒนามาถึงระดับท่ีเชื่อมโยงกับคู่ความรับผิดชอบท่ีเป็นทางการอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทั้งในและนอกส านกัฯ  และสามารถเชื่อมโยงใช้โปรแกรมของส านักฯร่วมกันได้ตามข้อก าหนดเง่ือนไข มาตรการ
รักษาความปลอดภัย   ซึ่งจะท าให้มั่นใจได้ว่า ผู้ปฏิบตัิที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการปฏิบัตติามแนวปฏิบัติเดียวกันท่ัวท้ังส านักฯ และ
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  ภายใต้มาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง บูรณาการเชื่อมโยงทั้งในและนอกส านกัฯ  

3.2. ก.(3) ส่วนแบ่งกลุ่มผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and STAKEHOLDER Segmentation) 
จากสภาพการให้บริการการศึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษา ศิษยเ์กา่ ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียทั่วไป  และจากการพิจารณาจากข้อมูล

สัดส่วนของผูร้ับบริการ ซึ่งส่วนใหญ่ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การพิจารณาข้อมลูนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่
นักเรียนเพื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านกระบวนการรับสมัครสอบคัดเลือกทีส่ านักฯให้บริการ   ส านักฯ ถือว่าส่วนแบ่ง
ตลาดทีส่ าคญัของส านักฯ ประมาณ  3 ใน 4 ส่วน คือผู้รับบริการในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ที่เหลือ เป็นผู้รับบริการต่างภูมภิาค ตาม
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนแบ่งตลาดที่ส าคัญของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ทุกสถาบันอุดมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบัน ส านักฯ ได้ด าเนินการขยายส่วนแบ่งตลาดการให้บริการไปยังต่างภูมิภาค ผ่านสถาบันเครือข่ายที่รว่มรับ
สมัครสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงผา่นระบบรบัตรงที่ส านักฯด าเนินการ    

ส านักฯ ใช้ข้อมูลสดัส่วนน้ีเพิม่บรกิารสร้างความผูกพันกับนักเรียนที่เป็นนักศึกษาในอนาคต โดยการ โดยบริการทางเลือกสมัครที่
นักเรียนสามารถไดส้ิทธ์ิประโยชน์เพิ่มขึ้น คือเลือกสมัครในสถาบันเครือข่ายได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปท่ีอื่น โดยเลือกผ่านกระบวนการรับ
ตรงที่ส านักฯให้บริการ เป็นแนวนโยบายที่มหาวิทยาลัยให้การสนบัสนุน และส านักฯ เพิ่มนโยบายบรกิารสญัจร ด้วยการออกให้บริการแนะ
แนวทุกจังหวัดในภูมิภาคที่เป็นส่วนตลาดทีส่ าคญั และขยายสู่ต่างภมูิภาคเพื่อเพิม่ส่วนแบ่งตลาดการให้บริการ ตามข้อมลูความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั่วไปผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆของส านักฯ ซึ่งเป็นอีกโอกาสที่ส านักฯได้พัฒนาระบบให้บริการทางไกล
ผ่านระบบ On line ในการรับสมคัรรับตรง การบริการเอกสาร การบริการข้อมลูสารสนเทศท่ัวไป   
3.2. ก.(4) การใช้ข้อมลูผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and STAKEHOLDER Data Use) 

การใช้ข้อมูลสารสนเทศของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้เสียและบริการเพื่อปรับปรุงการตลาด  ส านักฯ ใช้แนวทางการรับฟังเสียง
จากทุกช่องทาง พิจารณาความต้องการ ความคาดหวัง ของทั้งผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ความสมดลุของความต้องการ ความ
คาดหวังท้ังสองกลุ่ม เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงส่วนแบ่งตลาดการให้บริการ และ พัฒนานวัตกรรมเพือ่การให้บริการทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการความคาดหวังท่ีเป็นไปได้ เช่น การเพิ่มทางเลือกให้บูร้ับบริการที่นักเรียนไดร้ับประโยชน์จากการเพิ่มทางเลือก คณะหน่วยงาน



สำ�นักทะเบียนและประมวลผล (สำ�นักบริห�รและพัฒน�วิช�ก�ร)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assesments Report: SAR)  ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2554 ส่วนที่ 2

หมวดที่ 3  การมุ่งเน้นลูกค้าตามเกณฑ์ Education Criteria for performance Excellence: EdPEx 2011-2012

41

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2554  ส่วนที่ 2   
ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012                               หมวดที ่3  การมุ่งเน้นลูกค้า 
 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบรหิำรและพฒันำวชิำกำร)        หนา้ท่ี  41 

ได้รับประโยชน์จากความสนใจของนักเรียนในกลุ่มเรียนดีจากต่างภมูิภาค ผูร้ับบริการ และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีไดร้ับประโยชน์จากนวัตกรรม
ที่ส านักฯพัฒนาซอฟท์แวร์ช่วยในการให้บริการอ านวยความสะดวกในการรับสมัคร การให้บริการข้อมูลสารสนเทศจ าเป็น การให้บริการ
ทางไกล การให้บริการใกล้บ้าน การพัฒนาโปรแกรมบริหารจดัการ TQF เป็นต้น การได้มาซึ่งข้อมลู ส านักฯให้ความส าคัญ ในหลากหลาย
ช่องทาง  

 ส านักฯน าข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกบัผู้เรยีนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และเกี่ยวกับ หลักสูตร บริการที่สง่เสริมการเรียนรู้ และ
บริการการศึกษาอื่นๆมาพิจารราการสัมมนา ซึงด าเนินการเป็นประจ าทุกปี  โดยจัดให้มีคู่ความรบัผิดชอบไดม้ีโอกาสเข้า
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 ส านักฯ สนับสนุนให้มีการศึกษาอบรมดูงานตา่งสถาบัน เพื่อเรยีนรู้แนวทางใหม่ เพ่ือพิจารณาสร้างนวตักรรม 
 ส านักฯ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากบัหน่วยงานกลางสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามโอกาส 
 สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้แทนต่างสถาบันท่ีอยู่ในแวดวงเดียวกันอย่างไมเ่ป็นทางการตามโอกาส 
 ประชุมคณะกรรมการทบทวนการด าเนินการ เพื่อพัฒนาปรับปรุง หรือ สร้างนวัตกรรม 

และพิจารณาตลาดในอนาคตจาก 
 นโยบาย และ แผนกลยุทธ์  แนวโน้มอัตราการขยายตัวของการให้บริการของกลุม่ภารกิจในอนาคตที่ส่งผลให้จ านวน/

ประเภท/กลุม่ผูร้ับบริการเปลี่ยนแปลงไป เช่น จ านวนคณะสาขาวิชาที่เปิดรับเพิ่มใหม่ทีกระทบดา้นพัฒนาวิชาการ หรือ
ระบบทะเบยีนเรยีน หรือ ระบบการรับเข้าศึกษา แนวโน้ม นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขยายกลุ่มเป้าหมาย ที่
กระทบต่อกลุม่นักเรยีน กลุ่มคูค่วามร่วมมือท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 ภารกิจมอบหมายใหม่ของฝ่ายวิชาการที่จะขยายตัวตามแผน ทัง้ระยะสั้นและระยะยาวในอนาคต เช่น ความร่วมมือกับ
ต่างสถาบันใหม่ๆ   ภารกิจสหกิจศกึษา เป็นต้น 

 ภารกิจการประสานร่วมมือกับต่างสถาบนัที่มีอยู่เดิม และสถาบนัที่ร่วมมือนั้นมกีารขยายตัว เช่น การเพิ่มปรมิาณการ
ขอรับบริการ เช่น ขอเพิ่มจ านวนรบันักศึกษา หรือเพิ่มคณะสาขาท่ีเปิดรับ หรือเพิ่มสถาบัน  เป็นต้น 

3.2. ข.  การสร้างความสัมพันธ์ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Building Student and STAKEHOLDER Relationship) 

3.2. ข.(1) การจัดการกับความสมัพันธ์ (Relationship Management) 
ระบบการสรา้งความสมัพันธ์กับผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ที่ส านักฯถือปฏิบัตมิายาวนาน จนเกือบคล้ายเป็นวัฒนธรรม

องค์กร คือการให้บริการด้วยไมตรจีิตมิตรภาพ ความพยามลดระยะห่างการให้บริการ เช่นการปรับสถานท่ีผู้รับบริการสามารถเข้าใช้บรกิาร
ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบตัิของส านักฯได้ สอบถามพูดคุยเป็นกันเองได้ มีจดุพักผ่อนท่ีผ่อนคลาย เพื่อให้เกดิความคุ้นเคย และผูกพัน  เช่นการ
ให้บริการที่จุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) การบริการที่จุดบริการระบบทะเบยีนเรียน หรือจุดบริการพัฒนาวิชาการ  
การให้บริการทีเ่ปิดให้บริการใกลบ้้าน เช่นการแนะแนวท่ีมีบรรยากาศเป็นกันเอง การให้บริการสอบใกล้บ้าน  การให้บริการผ่าน Internet 
ที่ทันสมัย ผ่าน Face book ที่เป็นกันเอง และอื่นๆ ที่ ส านักฯ ด าเนินการ การสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ ส่วนใหญเ่ป็นแบบไมเ่ป็น
ทางการ เกิดจากสมรรถนะหลักท่ีส าคัญ คือ บุคลากรของส านักฯ รุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน พี่สู่น้อง การสรา้งความผูกพันกับผู้รับบริการที่จะ
เป็นนักศึกษาในอนาคต ที่เป็นทางการสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนได ้ดังนี้ 

ขั้นที่ 1   รับฟังข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง ข้อมูลความไม่พึงพอใจ จากผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้ว่นเสีย จากนโยบาย 
และจากการวิเคราะหส์ถานการณ ์ข้อมูลทั่วไป ผ่านกลุ่มผู้ปฏิบตัิที่เกีย่วข้อง ดังอธิบายแล้วใน 3.2ก (4) 

ขั้นที่ 2  วิเคราะหค์วามสมดลุความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ก าหนดเป้าหมายเพื่อรักษากลุ่มผูร้ับบริการเดิม
ไว้ และ เพิ่มผู้รับบริการกลุ่มใหม ่

ขั้นที่ 3  วิเคราะห์แนวทางการสร้างความสมัพันธ์ การพัฒนาความผูกพันเพิม่ขึ้น และเลือกเพื่อน าสู่การปฏิบตัิ เพื่อให้ผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีได้รับสิ่งดีๆ ส่งผ่านความพึงพอใจ ความประทับใจท่ีไดร้ับเกินจากที่คาดหวัง ความผูกพันท่ีเป็น
ความคุ้นเคย และพร้อมเกื้อหนุน  

ขั้นที่ 4 ทดลองใช้ และพัฒนาปรับปรุง และเวียนสู่ขั้นตอนท่ี 1 อีก เพื่อพัฒนาในรอบต่อๆไป แนวทางที่ส านักฯ ใช้บ่อย เพื่อการ
ดึงดูดผูเ้รียน ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใหม่ และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผูเ้รียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ปัจจุบัน ส านักฯ เลือกใช้จุดแข็งของส านักฯ ในการให้บริการเพื่อใหเ้กิดความประทับใจ คือ 

 ส านักฯ เน้นการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยฐานข้อมลูที่เชื่อถือได้ สะดวกและรวดเร็ว ในการเข้าถึงการ
ให้บริการ เช่น การติดต่อขอรับบริการดา้นทะเบียนเรียน หรือการรับบริการดา้นการรับเข้าศึกษา  ที่อ านวยความ
สะดวกรวดเร็วให้สามารถด าเนินการได้แม้อยู่ที่ห่างไกล  ผ่านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ทีเ่ชื่อมต่อถึงมหาวทิยาลัยขอนแก่น
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ได้ไม่ว่าท่ีใด   หรือการให้บริการเอกสารส าคัญ ที่สามารถรอรับได้เลยในวันเดียว โดยใช้เวลาให้บริการเฉลีย่แล้ว ไมเ่กิน 
10 นาที ต่อฉบับ   ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐาน รูปแบบทันสมัยสวยงาม ข้อมูลที่ได้รับการเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน เป็นวิธีการสร้างความผูกพันท่ีใกล้ชิดกบัผู้รับบริการของส านักฯ ทั้งใกล้ไกลโดยไมจ่ ากัด
ระยะทางและเวลาราชการและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 ส านักฯ ใช้จุดแข็งของฐานข้อมลูและศกัยภาพความพร้อมของเทคโนโลยี สร้างความสัมพันธ์ร่วมมือกับองค์กรอืน่ 
โดยการประสานเชื่อมโยงใช้ข้อมลูร่วมกันได้(ภายใต้กรอบมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมลู) ส่งผลใหเ้กิด
ภาพลักษณ์ทีด่ ีในการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายพันธมิตร 

 ส านักฯ สร้างความผูกพันกับผู้รับบริการโดยวัฒนธรรมการให้บริการที่เน้นการให้บริการที่โปร่งใสเป็นธรรม การ
บริการด้วยน้ าใจและรอยยิ้ม เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และ ประทับใจ 

 ส านักฯ สร้างบรรยากาศสถานที่ และ มีบริการต้อนรับ ที่สร้างความอบอุ่นและคุ้นเคย เล็กๆน้อยๆ ระหว่างที่
ผู้รับบริการมาขอรอรับบริการที่ส านักฯ เพื่อเกิดความประทับใจ เช่น บริการวารสารสิ่งพิมพ์ น้ าเยน็ โทรทัศน์  ของ
ขบเคี้ยวระหว่างรอ ส่งผลให้เกิดความประทับใจ และความผูกพัน 

 ส านักฯ เพ่ิมบริการทางเลือกการให้บริการที่มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบความต้องการ หรือความคาดหวังท่ี
แตกต่างกันของผู้รับบริการ  เพื่อสร้างความประทับใจและความผกูพัน ทั้งอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการ ต่อ
นักเรียน นักศึกษา และ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุม่ ที่แตกต่างกันบ้างในระดับการศึกษา หรือธรรมชาติวิชาเรียนของ
แต่ละกลุ่ม  หรือความต้องการติดต่อ ประสานงานท่ีแตกต่างช่วงเวลากันของกลุ่มงานบริการการศึกษาแต่ละคณะ หรือ
ความต้องการพื้นฐานจ าเป็นในคณุสมบัตผิู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่แตกตา่งกัน แต่แม้ว่ารายละเอียดของกลุ่มจะ
แตกต่างกัน แต่ ส านักฯก็ไดจ้ัดบรกิารที่เป็นทางเลือกเพียงพอและครอบคลุมความต้องการพื้นฐานทีจ่ าเป็น   

 ส านักฯเพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือกับต่างสถาบันในการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง  เป็นการดึงดูดผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีต่างสถาบันใหเ้ข้ามาร่วม รวมทั้งผู้เรียนจากตา่งภูมิภาคให้เขา้มาร่วม เป็นการสร้างความผูกพันนักเรียนในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการด าเนินการของส านักฯ ทีไ่ม่จ าเป็นต้องไปเลือกที่อ่ืน เพราะ
เลือกขอนแก่น ก็สามารถมีทางเลอืกที่อ่ืนเพิ่มได้ เป็นต้น 

3.2. ข.(2) การจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint Management) 
การให้บริการของส านักฯ หลายอย่างเป็นบริการที่ได้ประกาศรับรองต่อสาธารณะอยา่งเป็นทางการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส านักฯจะต้อง

ด าเนินการตามนั้นอย่างไม่มีข้อบิดพลิ้ว เช่นการด าเนินการสอบ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ ตามที่ประกาศไว ้ 
กรณีการด าเนินการมีข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามประกาศ ส านักฯ มคีณะกรรมการเฉพาะกจิเรื่องนั้นๆ ที่จะพิจารณาด าเนินการทันที โดย
ค านงึถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นส าคญัที่ประกันความเช่ือมั่นของผู้รับบริการ  โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ     การพิจารณาจดัการ หากพบว่าผดิไปจากท่ีประกาศไว้ ส านักฯ จะด าเนินการจดัการให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ประกาศไว้
โดยเร็ว และหากเป็นข้อผดิพลาดที่ไม่มีแนวทางประกาศไว้โดยชัดเจนต่อสาธารณะ ส านักฯจะพิจารณาทบทวนเพื่อก าหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมเพิ่มเติม หากจ าเป็นต้องยกผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ส านักฯจะ พิจารณาให้ได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นรายกลุม่ที่
สอดคล้องตามกรณีที่ร้องเรยีน โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ  เช่นการรอ้งเรียนเกี่ยวกับการตรวจคะแนนการสอบรายวิชาที่เคยเกดิมีขึ้นในอดีต 
ปัจจุบันไมม่ีข้อร้องเรียน แต่มีมาตรการที่พร้อมใหต้รวจสอบได้ 
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หมวดที ่4  การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้ 
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 

4.1  การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 
(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance) 

4.1.ก.  การวัดผลการด าเนินการ (Performance Measurement) 

4.1.ก(1) วิธีวัดผลการด าเนินการ (Performance Measures) 
ส ำนักฯ เก็บข้อมลูในกำรท ำงำนประจ ำวันตำมกระบวนกำรท ำงำนตำ่งๆ ใน  3   แบบ ดังนี ้

รูปแบบที่ 1 เก็บรวบรวมจากกระบวนการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการให้บริการปกติ   
 เป็นกำรด ำเนินกำรปกตปิระจ ำวนัของระบบเทคโนโลยี ทีไ่ด้รบักำรพิจำรณำวิเครำะห์ออกแบบให้เก็บรวบรวมและประมวลผล 

สถิติข้อมูลกำรให้บริกำรต่ำงๆ ไว้ในแต่ละกำรให้บริกำร  เช่น ข้อมลูสำรสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนผูส้มคัรเข้ำศึกษำ ข้อมลูนักศึกษำ บัณฑิต 
ข้อมูลหลักสูตรรำยวิชำ ข้อมลูผลกำรเรยีน  ข้อมูลสถิติกำรให้บรกิำรต่ำงๆ เช่น ข้อมูลกำรประสำนงำนกำรเงิน กำรสำรบรรณ กำร
เจ้ำหน้ำท่ี กำรบริกำรเอกสำรส ำคญั กำรบริกำรระบบทะเบียนเรียนเป็นต้น ข้อมูลเหล่ำนี้ เชื่อมโยงให้บริกำรแบบบรูณำกำรกับข้อมลูจำก
ต่ำงหน่วยงำนที่เป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย หรือคู่ควำมร่วมมือ ร่วมด้วย เช่น ข้อมูลสถติิรำยวิชำที่เปดิสอน กำรเงิน กำรพสัดุ เป็นต้น   โดยแต่
ละกลุ่มภารกจิ รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง และน าเข้าเชื่อมโยงกัน 
รูปแบบที่ 2 เก็บรวบรวมจากข้อมูลสรุปผลการด าเนินการกจิกรรมโครงการเฉพาะกิจ 

โดยแตล่ะกลุ่มภำรกิจเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร/กจิกรรมนั้นๆ เป็นรำยช่วงเวลำตำมปฏิทินกำรด ำเนินกำร เช่น 
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร รำยงำนกำรประเมินผลกิจกรรม สรุปมตริำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่ำนี้จะเก็บ
ผ่ำนผู้ประสำนงำนกำรให้ข้อมลูระบบฐำนข้อมูล  E-IQA ของส ำนักฯ ที่พัฒนำขึ้นเอง 
รูปแบบที่ 3 เก็บรวบรวมจากข้อมูลการทบทวนเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพประจ าปี 

โดยกำรสัมมนำทบทวนระบบประกันคุณภำพประจ ำป ี เพื่อทบทวนกำรด ำเนินกำรตำมกำรวิเครำะห์ PL ข้อมูล ADLI (หมวด 1-6) 
ข้อมูล LeTCI (หมวด 7) ตำมเกณฑ์กำรศึกษำ มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx) กำรประชุมฉันทำมติขอ้มูลตัวช้ีวัด ตามเกณฑ์ รายละเอียด
ตัวชี้วัดการประกันคุณภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (IQA-KKU) ปีการศึกษา 2554 ที่ก ำหนดวัดกับส ำนักฯ ซึงเป็นองค์กรในกลุ่ม
สนับสนุน จ ำนวน 9 ตัวขี้วัด ของ 5 องค์ประกอบ ที่มหำวิทยำลัยบรูณำกำรจำกเกณฑ์คุณภำพต่ำงๆทุกกลุม่เกณฑ์ที่ใช้กับ
มหำวิทยำลยัขอนแก่น ตัวช้ีวัดอื่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ ขององค์กร   

 ส ำนักฯ มีตัววัดผลกำรด ำเนินกำรที่ส ำคญั ตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิงำนกับมหำวิทยำลัย และ ตัวช้ีวัด IQA-KKU (โปรดดู
รำยละเอียดเพิ่มเติม ในรำยละเอียดตัวช้ีวัด และหลักฐำนกำรประเมินตนเองที่แสดงไว้ ในฉบับท่ี 2 และหลักฐำนกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรของส ำนักฯ จำกฝำ่ยแผนและสำรสนเทศ ประกอบ) 
4.1.ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 

ข้อมูลส่วนใหญ่ ส ำนักฯเปรียบเทยีบกับ ค่าสูงสุดของเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลการด าเนินการ และค่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรของ
ส ำนักฯในกิจกรรมนั้นๆ ที่ไมม่ีก ำหนดในเกณฑต์ัวช้ีวัด IQA-KKU  และพิจำรณำแนวโน้มของพัฒนำกำรผลกำรด ำเนินกำรจำกข้อมลูกำร
ด ำเนินกำรของตนเองในรอบปีท่ีผำ่นๆมำ  เนื่องจำกข้อจ ำกัดในกำรได้มำซึ่งข้อมูลที่ด ำเนินกำรในท ำนองเดียวกันกับส ำนักฯ ท่ียังขำดกำรจัด
อันดับไว้ชัดเจนต่อสำธำรณะ  และข้อจ ำกัดในกำรขอข้อมูล ที่ ขอแล้วแต่ไม่ได้รับข้อมลู หรือไดร้ับในส่วนท่ีไมส่ำมำรถน ำมำเปรียบเทียบได ้ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคในกำรเข้ำถึงข้อมลูส ำคัญ หรือกำรเก็บรวบรวมเพื่อกำรเปรยีบเทียบ  ส ำนักฯเลือกเก็บได้บำงส่วนจำกข้อมูลใกลเ้คียงกันท่ี
เผยแพรต่่อสำธำรณะของหน่วยงำนนั้น จึงเปรียบเทียบได้เพียงบำงส่วน แต่กำรเปรียบเทียบข้อมลูพัฒนำกำรของตนเองนั้น สำมำรถ
เลือกใช้ได้ตำมเกณฑ์คณุภำพที่ก ำหนดได้อย่ำงเต็มที่และมั่นใจได้  และเพรำะส ำนักฯมเีทคโนโลยีที่ได้รับกำรพัฒนำ และปรับปรุงให้ทันต่อ
เหตุกำรณ์อยู่เสมอ  จึงท ำให้เช่ือมั่นในกำรเก็บรวบรวมข้อมลูที่ทันต่อเหตุกำรณ์ และน่ำเช่ือถือ  นอกจำกน้ียังมีเหตผุลอีกหลำยประกำรที่
ช่วยเพิ่มเติมควำมเช่ือมั่นแกส่ ำนักฯ 
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ประการแรก เพรำะเกณฑ์คณุภำพ IQA-KKU ที่ทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลยัขอนแก่นใช้อยู่ มีค ำอธิบำย หลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบัติท่ีดี ประกอบ ทีท่ ำให้เข้ำใจชัดเจนในวัตถุประสงค์ของกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูและสำรสนเทศ ที่ใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนดไว ้
ช่วยให้เก็บได้ตรงวัตถุประสงค์    

ประการที่สอง ส ำนักฯมีคณะกรรมกำรประเมินและประกันคณุภำพภำยใน  และ คณะกรรมกำรฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ ที่ร่วม
พิจำรณำควำมเหมำะสมข้อมลูที่จะใช้ และติดตำมข้อมลูเป็นระยะๆตำมแผน  ท ำให้ส ำนักฯมีควำมมั่นใจในข้อมูลดังกล่ำว    

ประการที่สาม  ส ำนักฯเป็นศูนยก์ลำงข้อมูลสำรสนเทศส ำคัญๆของมหำวิทยำลัย ที่มรีะบบฐำนข้อมลู ระบบจดัเก็บข้อมลู ระบบ
รักษำข้อมูล ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่มีศกัยภำพสูง  ส ำนักฯเป็นองค์กรหลักองค์กรหนึ่งของมหำวิทยำลยัที่คอยสนับสนุนนโยบำยส ำคญัๆ  มี
คณะกรรมกำรเฉพำะกจิอีกหลำกหลำยชุดท่ีเก็บรวบรวม ประมวล วิเครำะห์ เพื่อใช้ในกิจกำรนั้นๆ  ท ำใหไ้วต่อกำรเปลี่ยนแปลง และทันต่อ
เหตุกำรณ์   ท ำให้ส ำนักฯ มีควำมมั่นใจในข้อมูล ที่จะน ำสู่กำรสนับสนุนกำรตัดสินใจระดับปฏบิัติกำร และระดับกลยุทธ์ และเพื่อนวัตกรรม
อย่ำงมีประสิทธิผล 
4.1.ก(3)  ข้อมลูผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and STAKEHOLDER Data) 

ส ำนักฯเก็บรวบรวมข้อมูลควำมคดิเห็นของผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ผ่ำนกระบวนกำรสรุปประเมินกำรด ำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆของส ำนักฯ และข้อมลูวิจัยสถำบันกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ข้อมูลสรุปรำยงำนกำรประชุมต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  และ
ข้อมูลจำกกำรสัมมนำ ร่วมกับต่ำงหน่วยงำน  ข้อมูลจำก วงเล่ำเรื่องที่เป็นกิจกรรมไมเ่ป็นทำงกำรของแต่ละกลุ่มภำรกิจ ในหลำกหลำย
ช่องทำงดังกล่ำวแล้วใน หมวดที่ 3 
4.1.ก(4) ความคล่องตัวในการวัดผล (Measurement Agility) 

ส ำนักฯ เป็นศูนย์กลางของการใหบ้ริการข้อมลูทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัย  กำรทีม่หำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรใดที่เกี่ยวกับกำร
บริกำรกำรศึกษำ จะเลือกพิจำรณำผ่ำนคณะกรรมกำรชุดส ำคัญๆทำงกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำด้วย  ส านักฯ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
เป็นฝ่ายเลขานุการของหลากหลายคณะกรรมการทางการให้บริการการศึกษา ภารกิจส าคัญประการหนึ่ง คือ ประมวล สรุป วิเคราะห์ 
และน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณา  โดยภารกิจนี้  จึงท าให้ ส านักฯ ทันต่อ ความต้องการ
ทางการศึกษาอยู่เสมอ และ ไวต่อการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอกส านักฯ ที่เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็วและไม่คาดคิด  เช่นกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคัญของกำรด ำเนินกำรจัดสอบวดัควำมรู้ GAT และ PAT ซึ่ง ส ำนักฯ จะต้องมีหน้ำที่ประสำนด ำเนินกำรช้ีแจง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องทรำบอีกช้ันหนึ่ง เป็นต้น หรือ ทันต่อกำรปรบัเปลี่ยนเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตรอุดมศึกษำ (TQF) ที่ส ำนักฯ จะตอ้งมี
หน้ำท่ีช่วยเหลือ ให้ข้อมูลเพื่อกำรเปิด และปรับปรุงหลักสูตรแก่คณะต่ำงๆ เป็นต้น วิธีท่ีใช้โดยท่ัวไปเป็นการประสานอย่างไม่เป็นทางการ 
(ทราบข้อมลูก่อนอย่างไม่เป็นทางการ) เนื่องจากเปน็คู่ความร่วมมือที่ได้พัฒนาเป็นความผูกพันต่อกันแล้ว   
4.1.ข.  การวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินการ (Performance Analysis and Review) 

 
ส ำนักฯมีกำรทบทวนผลกำรด ำเนนิกำรของส ำนักฯเป็นประจ ำ ผ่ำน 

 คณะกรรมกำรฝำ่ยแผนและสำรสนเทศของส ำนักฯ เพื่อตรวจสอบทบทวนประเมินควำมส ำเร็จว่ำมีกำรด ำเนินกำรตำมแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบตัิกำร ที่วำงไว้หรือไม่ มีข้อขัดข้องใดท่ีต้องรีบแกไ้ขช่วยเหลือหรือปรับแผน หรือระงบัแผน บ้ำง  อีกส่วน
หนึ่งคือกำรติดตำมเพื่อให้บรรลผุลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกบัมหำวิทยำลยั 

 คณะกรรมกำรประเมินและประกนัคุณภำพภำยในของส ำนักฯ เพือ่ทบทวนระบบคุณภำพของส ำนักฯ ตำมเกณฑ์ตัวชี้วัด 
IQA-KKU ของมหำวิทยำลัย ซึ่งส ำนักฯก ำหนดเป็นแผนปฏิบตัิงำนประจ ำทุกปี เพื่อตรวจประเมินคณุภำพของส ำนักฯ 

เร่ืองท่ีส านักฯวิเคราะห์มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเด็นที่คณะกรรมการให้ความสนใจ แต่ทั้งหมด ต้ังอยู่บนฐานข้อมูลทีก่ลุ่ม
ภารกิจของส านักฯ ด าเนินการ เช่น 

 ข้อมูลทะเบียนเรียนของนักศึกษำทุกระดับ ทุกคณะสำขำวิชำ รวมทัง้ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกหลักสตูร ทุกระดับ ด้วย 
 ข้อมูลหลักสูตร รำยวิชำ ทั้งที่เป็นหลักสตูรรำยวิชำที่ก ำลังมีกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนอยู่ในปัจจุบัน และข้อมูลในเชิงประวตัิ

พัฒนำกำรหลักสูตรเพื่อกำรประเมินผลหลักสูตรรำยวิชำ 
 ข้อมูลกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำท้ังโดยวิธีรับตรง และวิธีกำรรับผ่ำนระบบส่วนกลำง กำรรับในระบบวิธีพเิศษต่ำงๆ  
 ข้อมูลเชิงวิชำกำรอื่นท่ีเป็นมติที่ประชุมที่ถือเป็นแนวปฏิบัติทีไ่ด้จำกคณะกรรมกำรชุดส ำคัญๆทีส่ ำนักฯ เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร

ที่ประชุม 
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ตลอดทั้งระเบียบ แนวปฏิบัตติ่ำงๆ ที่ต้องเผยแพร่สูค่ณะสำขำวิชำต่ำงๆ ถึงนักเรียนถึงผู้รับบริกำรอืน่ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี เช่น 
ข้อมูลด้ำนระเบยีบปฏิบตัิต่ำงๆ ข้อมูลด้ำนเกณฑม์ำตรฐำนกลำงตำ่งๆ ระเบียบกำร คู่มือปฏิบตัิงำน ข้อมูลประเมินผลกำรปฏบิัติงำน
โครงกำร ข้อมลูประเมินผลกำรใหบ้ริกำร 
4.1.ค.  การปรับปรุงผลการด าเนินการ  

ผลจำกกำรทบทวนผลกำรของส ำนักฯ ตำมที่อธิบำยไว้ในข้อ 4.1.ข ข้ำงต้น จะน ำสู่กำรพิจำรณำหำแนวทำงปรับปรุงพัฒนำหรือ
สร้ำงนวัตกรรมไปด้วย  น ำไปสู่กำรได้ข้อสรุป แนวทำง ล าดับความส าคัญ ขั้นต้นด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติกำรของส ำนักฯ ในปีกำรศึกษำต่อๆไป ตำมควำมเหมำะสม โดยส ำนักฯ จะน ำข้อมูลสูก่ำรให้มีส่วนร่วมของบุคลำกรที่เปน็ผู้
ปฏิบัติ และ ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ได้มีโอกำสร่วมด้วยตำมควำมเหมำะสม ในโครงกำรสัมมนำต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องของส ำนักฯ   ส่วนเรื่องที่เป็น
เรื่องส ำคญัระดับนโยบำยของมหำวิทยำลัย จะด ำเนินกำรประมวล วิเครำะห์ สรุป เสนอมหำวิทยำลัยผำ่นคณะกรรมกำรต่ำงๆโดยล ำดับ
เพื่อก ำหนดนโยบำย ก่อนแปลงสูก่ำรปฏิบัติของส ำนักฯ ต่อไป 

การถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัต ิส ำนกัฯ มีขั้นตอนกำรถ่ำยทอดท่ีเป็นระบบทั้งโดยวิธีกำรประชุม และ เปน็ค ำสั่งมอบอ ำนำจ และ ค ำสั่ง
กำรถ่ำยทอดกำรปฏิบัตลิงสูร่ะดับ กลุ่มภำรกิจ และ ระดับบุคคล  กับท้ังมีกำรประสำนแนวทำงปฏิบัติสูผู่้ปฏิบตัิและสูผู่้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมกัน เช่นกำรประชุมมอบหมำยและซักซ้อมแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรสอบวัดควำมรู้ GAT กับ PAT และ O-NET ร่วมกัน เป็นต้น 
4.1.ค(1) การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice Sharing) 

ในด้ำนนวัตกรรม ส ำนักฯ มีกำรพฒันำนวัตกรรมในหลำยด้ำน เช่น  

 กำรพัฒนำโปรแกรมบริหำรจดักำรฐำนข้อมูลประกันคณุภำพภำยในของส ำนักฯ ออนไลน์ (E-IQA)  
 กำรพัฒนำโปรแกรมขึ้นทะเบยีนบณัฑิตออนไลน ์
 กำรพัฒนำโปรแกรมบริหำรจดักำรฐำนข้อมูลกำรด ำเนินกำรดำ้นมำตรฐำนหลักสตูรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (Thailand Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: HEd)  
 กำรพัฒนำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ เป็น Smart Card 
 กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรเงินผำ่นเคำน์เตอร์บริกำรใกล้บ้ำนผู้รับบริกำร 
 กำรพัฒนำกำรประชุมกลั่นกรองที่สำมำรถพิจำรณำหลักสูตรอย่ำงมปีระสิทธิภำพไดค้รำวละจ ำนวนมำก 
 กำรให้บริกำรเอกสำรรับรองสถำนภำพด่วนได้ภำยใน 10 นำทีต่อฉบบั 
 กำรพัฒนำโปรแกรมรบัสมคัรรับตรงออนไลน ์
 กำรไดร้ับคัดเลือกจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ เป็น 1 ใน 28 คณะ/หน่วยงำน จำก 75 คณะ/หน่วยงำนของ

สถำบันอุดมศึกษำท่ัวประเทศท้ังรฐัและเอกชน ให้เข้ำร่วมโครงกำรต่อยอดคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx) ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอดุมศึกษำ (มหำวิทยำลัยขอนแก่นไดร้ับคัดเลือก 7 คณะหน่วยงำน คือ คณะเกษตรศำสตร์ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ คณะเภสชัศำสตร์ คณะวิทยำกำรจดักำร และส ำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร ซึ่งเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำเพียงหน่วยงำนเดียวท่ีได้รับคัดเลือก) 

4.1.ค(2) การด าเนินการในอนาคต (Future Performance) 
จำกกำรกำรไดร้ับคัดเลือกจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ เป็น 1 ใน 28 คณะ/หน่วยงำน จำก 75 คณะ/หน่วยงำนของ

สถำบันอุดมศึกษำท่ัวประเทศท้ังรฐัและเอกชน ให้เข้ำร่วมโครงกำรต่อยอดคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx)  ท ำให้ส ำนักฯ มีกำร
ทบทวนระบบประกันคณุภำพอย่ำงกว้ำงขวำงจริงจัง ทั้งในระดับกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ  ส ำนักฯได้ด ำเนินกำรส ำหรับอนำคตโดยมีกำร
ปรับเปลีย่นวิสัยทัศน ์ วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งที่จะบรรลุกำรบริหำรและพัฒนำวิชำกำรที่เป็นเลิศ ที่สำมำรถวัดได้จำกกำรควำมส ำเรจ็ของกำร
ได้รับรำงวัลคณุภำพแห่งชำติ  ระดับ TQC และ TQA  ในอนำคตอันใกล้    ซึ่งทีมบุคลำกรของส ำนักฯและทีมบริหำรระดับสูง จะมุง่มั่นที่
จะพัฒนำไปสู่เป้ำหมำยร่วมกัน อย่ำงไม่หยดุนิ่ง 
4.1.ค(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม (Continuous Improvement and Innovation) 

กำรปรับปรุงดังกล่ำว ใช้กระบวนกำรประชุมสัมมนำทบทวนคุณภำพ และ กำรประชุมคณะกรรมกำรคุณภำพ  คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนและสำรสนเทศ คณะกรรมกำรบริหำร เป็นส ำคัญ โดยกำรรับฟังข้อมูลจำกผู้รับบริกำร ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ผู้ปฏิบัตติรง กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกีย่วข้อง จำกหลำยช่องทำง และ ผลจำกกำรประเมิน  เพื่อพัฒนำปรับปรุงในระหวำ่งด ำเนินกำรทันที และ ในรอบกำร
ด ำเนินกำรปีถดัไป  ผลกำรด ำเนินกำรท ำให้เกดมีนวตักรรมขึ้นหลำยอย่ำง ดังได้ใน 4.1.ค(1)  และผลด ำเนินกำรใน หมวดที่ 7 
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4.2  การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Management of Information, Knowledge, and Information Technology)   

ในกำรด ำเนินกำรในแต่ละรอบด ำเนินกำร เมื่อมีกำรประชุม และก ำหนดแนวปฏิบัติใด  ในรอบปดี ำเนนิกำรใหม่จะน ำมำปรับปรุงใช้
ใหม่โดยทันท่ี ในรูปแบบเอกสำร เช่น สรุปมติกรรมกำรชุดส ำคัญ  เอกสำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร  เอกสำรแนะแนวเผยแพร่  คู่มือกำร
เปิด ปรับปรุงหลักสตูร   ข้อมูลสถติิประกอบกำรประชุมต่ำงๆ เป็นตน้  เพื่อประโยชน์ในกำรอ้ำงอิงใช้ในกำรศึกษำ หรือ วิจัย หรือ วำงแผน
กำรศึกษำ  หรือ กำรปรับปรุงพัฒนำงำน เป็นต้น   วิธีกำรที่ส ำนักฯใช้ในกำรวัด วิเครำะห ์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน และผลกำรด ำเนินกำรของส ำนักฯ  โดยใช้ข้อมูลและสำรสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงำนของส ำนักฯ  
4.2.ก.  การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ (Data, Information, and Knowledge Management) 

4.2.ก (1) คุณสมบัติ (Properties) 
ส ำนักฯ ในฐำนะศูนย์ข้อมลูสำรสนเทศกำรบริกำรทำงกำรศึกษำ จะดูแลข้อมลูสำรสนเทศ ส่วนกลำงที่ส ำคัญ เพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง 

ส ำนักฯจึงต้องมรีะบบกำรตรวจทำนข้อมูลเพื่อท ำให้มั่นใจว่ำข้อมูลสำรสนเทศ มีคณุสมบัติที่สำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง แม่นย ำรวดเร็ว 
ทันกำรณ์ และมีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลทีด่ี มีกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมลับ 
ตารางที่ 4.2.ก (1)    แสดงวิธีการท าให้มั่นใจในแต่ละคุณลักษณะ 

คุณลักษณะ วิธีการ 

ความแม่นย า 

 ก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกนัซักซ้อมให้เข้าใจตรงกัน และให้ท าการตรวจสอบความถูกต้องข้ามสายงาน 
(Cross Check) เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นมีบูรณภาพหรือไม่ 

 ก าหนดให้ผู้ใช้ข้อมูลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดตัวข้อมูล รวมถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติการใช้งานของข้อมูลนั้นๆ 
 ระบุว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนกลาง มาตรฐานข้อมูล และก าหนดบทบาทหน้าที่ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ระบุว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนกลาง มาตรฐานข้อมูล และก าหนดบทบาทหน้าที่ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ท าให้ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ตามหน่วยงานต่างๆ คงเส้นคงวา (Data Consistency) 
 ท าการบูรณาการข้อมูลที่อยู่ตามหน่วยงานต่างๆ มารวมเป็นฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 

ความถูกต้อง 
และความเชื่อถือได้ 

 ก าหนดมาตรฐานของข้อมูล 
 ก าหนดผู้รับผิดชอบขอ้มูลแต่ละตัวที่ชัดเจนตามภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้น 
 ท าการตรวจสอบ (Verification) และท าให้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง (Validation) 

ความทันกาล 
 ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมใช้งานและข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  
 เฝ้าระวัง และเตรียมมาตรการฉุกเฉินรองรับเหตุที่ไม่คาดหมายเพื่อให้สามารถให้บริการได้อยา่งรวดเร็วสม่ าเสมอ 
 ก าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอนในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เช่น รายวัน รายสปัดาห์ รายเดือน เป็นต้น 

การรักษาความปลอดภัย
และความลับ 

 ก าหนดการเข้าถึงข้อมูลตามต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ 
 น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้งานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นระบบการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์   
 ก าหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูล ทั้งทางด้านมาตรการด้านกายภาพและมาตรการด้านแนวปฏิบัติ 
 มีมาตรการส ารองข้อมูลเพื่อความปลอดภัย 
 ก าหนดชั้นความลับของข้อมูลตามภาระหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบและมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคล 
 ก าหนดว่าเจ้าหน้าที่ใช้งานแอพพลิเคชันใดได้บ้าง โดยขึ้นอยู่กับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีหน้าที่ ไม่สามารถเข้าใช้ 

 

4.2.ก (2) ข้อมลูสารสนเทศท่ีมีความพร้อมใช้งาน (Data and Information Availability) 
ข้อมูลมีทั้งส่วนท่ีเป็นเอกสำรเผยแพร่ ที่ขอรับบริกำรได้ หรือเอกสำรคูม่ือท่ีแจกให้กับนักศึกษำเพื่อใช้เป็นคู่มือระหว่ำงศึกษำ 

ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลรำยงำนประจ ำปี ข้อมูลรำยงำนกำรประเมนิตน ที่สำมำรถให้บริกำรแกผู่้ศึกษำดูงำน ข้อมูลด้ำนเอกสำรจะมกีำร
ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุันทุกปี โดยผ่ำนกำรตรวจสอบด ำเนินกำรจำกคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลอีส่วนหนึ่งคือข้อมลูจำกระบบฐำน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบระบบให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำรไดโ้ดยสะดวกแลง่ำยในกำรใช้งำน ที่
ระบบเผยแพร่ ออนไลน์ ให้ผู้รับบริกำร เข้ำใช้บริกำรได้ ตำมสิทธิท่ีโปรแกรมอนญุำต เช่น ตำมก ำหนดช่วงเวลำ ตำมกลุ่มผู้รับบรกิำร
ช่วงเวลำนั้น ตำมกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนที่มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง ตำมกลุ่มผูร้ับบริกำรทั่วไป เป็นต้น    ส ำหรับข้อมูลที่ให้บริกำรนี้ ไมเ่พียงกำรจดัวำง
ระบบฐำนข้อมลูสำรสนเทศของส ำนักฯ ให้มีประสิทธิภำพสูงและมีควำมทันสมัย ส ำนักฯ ยังให้ควำมส ำคัญในกำรระบบกำรเฝ้ำระวังรักษำ
ควำมปลอดภัยข้อมลู และกำรซ่อมบ ำรุงเป็นประจ ำสม่ ำเสมอ ท ำให้มั่นใจเต็มทีไ่ด้ว่ำ ข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักฯที่เปิดให้บริกำร มคีวาม
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พร้อมใช้งานเสมอ  ทั้งผู้รับบริการ   ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผูส้่งมอบและคูค่วามร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ) ด้ำนต่ำงๆ และผูป้กครอง ได้อย่ำงกว้ำงขวำงสำมำรถเช่ือถือได้ มีควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำน แต่ทั้งนี้ผู้ขอรับบรกิำร
นั้นๆจะต้องเป็นผู้ที่มสีิทธิไดร้ับอนญุำตให้เข้ำถึงข้อมูลไดต้ำมเงื่อนไขของควำมปลอดภัยของข้อมลูที่ก ำหนด 
4.2.ก(3) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
  กำรรวบรวมแลกเปลี่ยนถ่ำยทอดควำมรู้ ทั้งผู้ปฏิบัติงำน ผูเ้รียน ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ผูส้่งมอบและคู่ควำมร่วมมือท้ังที่เป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  ส ำนกัฯ ให้กำรถ่ำยทอดควำมรู้ทั้งแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร โดยเลือกใช้ผ่ำนทำงเทคนิควิธ ี

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM: Knowledge Management)  
เลือกใช้กับ ผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักฯ และร่วมกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ซึ่งถือเป็นกำรเพิ่มพูนทักษะควำมสำมำรถของ

ผู้ปฏิบัติงำนแบบกำ้วกระโดดทั้งระหว่ำงบุคลำกรในส ำนักฯด้วยกัน และจำกต่ำงหน่วยงำนที่มีบทบำทหน้ำท่ีคล้ำยคลึงกัน  โดยมีทั้งกิจกรรม
ที่ส ำนักฯก ำหนดไว้เป็นแผนปฏิบตักิำรในแต่ละปี และทีม่ีโอกำสให้บคุลำกรเข้ำร่วมกับองค์กำรอื่นๆ ตำมโอกำสอันควร 

 
 การประชุมแนะแนวการศึกษา 

เลือกใช้กับ นักเรียน/ครูอำจำรย/์ผู้ปกครอง ได้รับรู้องค์ควำมรู/้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ กับท้ังผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักฯ 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอื่น ที่เข้ำรว่มกิจกรรมด้วย เช่นโครงกำรตลำดนัดหลักสูตรอุดมศึกษำ โครงกำรแนะแนวสญัจร และยังท ำให้ส ำนักฯ 
ได้มโีอกำสรับฟังเสียงควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และผูม้ีส่วนได้สว่นเสียร่วมกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆ ร่วมด้วย 

 การประชุม 
เช่นกำรประชุมช้ีแจงกรรมกำรควบคุมห้องสอบ กำรสอบวัดควำมรู้  กำรประชุมสัมมนำเพื่อกำรเพิ่มพูนองค์ควำมรู้แก่

บุคลำกรของส ำนักฯ หรือกำรประชุมซักซ้อมแนวปฏิบตัิที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่แกค่ณะ/หน่วยงำน หรือกำรประชุมร่วมกับต่ำงสถำบัน
เป็นต้น เป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันกับกลุม่ผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักฯ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอื่น ที่เข้ำร่วมกิจกรรมด้วย   

 การประชาสัมพันธข์้อมลูผ่านทางสื่อ Electronics เช่น “Website  หรือ E-mail ผ่านระบบโปรแกรมการบริหาร
จัดการที่มีศักยภาพของส านักฯ 
เลือกใช้กับ ผู้สนใจทั่วไป  ทั้งแบบสื่อสำรทำงเดียว และสื่อสำรสองทำง ที่สำมำรถโต้ตอบซักถำมได้ และบุคลำกรผู้ปฏิบตัิงำน

ของส ำนักฯ โดยส ำนักฯ สนับสนุนควำมพร้อมคอมพิวเตอร์ให้ใช้งำนโดยสะดวกด้วย 

4.2.ข.  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Management of Information Resources, and Technology) 

4.2.ข(1) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ (Hardware and Software Properties) 
 

ฮำรด์แวร์ และ ซอฟท์แวร์ ของส ำนักฯ เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภำพสูง ได้รับกำรออกแบบโดยผู้เชีย่วชำญ ที่ค ำนึงถึงควำม
สะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนอยู่แล้ว ผู้ใช้งำนท่ัวไปสำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนได้โดยง่ำย และสะดวก แม้เป็นนักศึกษำใหม่ท่ียังไม่คุ้นเคยนัก 
หรือแม้กระทั่งนักเรียนท่ัวไป ที่สมัครเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง สำมำรถใช้บริกำรของส ำนักฯผ่ำนโปรแกรม
คอมพิวเตอรไ์ด้โดยง่ำย 

สิ่งที่ส ำนักฯด ำเนินกำรเพิ่มเติมเพือ่ท ำให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกบัสำรสนเทศ (ฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์) ท่ีใช้ในส ำนกัฯ       มคีวำมเชื่อถือ
ได้  ปลอดภัย คือ ส ำนักฯ จัดใหม้รีะบบป้องกันควำมเสี่ยง ร่วมด้วยดังนี้ 

 มีกำรส ำรองข้อมูล ที่แยกเป็นอิสระแก่กัน เก็บรักษำแยกสถำนท่ีกัน เป็น 3 แห่ง เพื่อป้องกันเหตุอุบัติภัยที่ร้ำยแรง มีกำร
ส ำรองอุปกรณ์ และอะไหล่ เพื่อกำรซ่อมบ ำรุง และทดแทนใช้ช่ัวครำวระหว่ำงกำรแกไ้ข หรือซ่อมบ ำรงุ ส ำรองระบบพลังงำน
ให้พร้อมใช้งำนกรณีฉุกเฉิน ส ำรองเจ้ำหน้ำท่ีเทคนิค และโปรแกรมเมอร์เพื่อคอยเฝ้ำระวัง และมีกำรจัดเก็บข้อมูลอยำ่ง
ปลอดภัย 

 มีระบบตรวจสอบซ่อมบ ำรุงเป็นระยะอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยผู้ช ำนำญเฉพำะทำง และปรับปรุงพัฒนำโปรแกรม 
 มีระบบรักษำควำมปลอดภยัข้อมลูส่วนบุคคล และมีระบบชัน้ความลับกำรเข้ำถึงข้อมลูที่ปลอดภัย  

4.2.ข(2) ความพร้อมใช้งานกรณีฉุกเฉิน (Emergency Availability) 
ส ำนักฯ จดัให้มีคณะกรรมกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสี่ยง มีกำรวำงระบบมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัข้อมูล มำตรกำรส ำรอง

ข้อมูล ส ำรองระบบกำรให้บริกำรทั้งระบบ และ บำงส่วน ส ำรองแหล่งพลังงำน กำรด ำเนินกำรป้องกันควำมเสี่ยง เพื่อให้ระบบสำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องต่อไประยะเวลำหนึ่ง  ซึ่งได้รบักำรประเมินว่ำมำกเพียงพอที่จะสำมำรถแก้ไขให้ระบบกลับมำด ำเนินกำรไดเ้ป็นปกต ิ 
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และมมีำตรกำรส ำรอง ที่สำมำรถให้บริกำรต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยไีดเ้ป็นกำรชั่วครำว กรณีเกดิควำมเสียหำยที่ร้ำยแรงมำกต่อ
ระบบ   กล่ำวคือ 

 มีกำรเฝ้ำระวังบ ำรุงรักษำและตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมลูใหเ้ป็นปจัจุบันพร้อมอ้ำงอิงและพร้อมใช้งำนเสมอ 
 มีกำรส ำรองข้อมูลทีส่ำมำรถน ำกลบัมำใช้ได้แมเ้กิดภยัพิบัติร้ำยแรงดว้ยระบบเก็บเป็นอิสระแยกกันถึง 3 แห่ง  มีระบบส ำรอง

อุปกรณ์ และอะไหล่ เพื่อกำรซอ่มบ ำรุงฉุกเฉิน  และมีระบบทดแทนใช้ช่ัวครำวระหว่ำงกำรแกไ้ขหรือซ่อมบ ำรุง มีระบบ
พลังงำนส ำรองให้พร้อมใช้งำนกรณีฉุกเฉิน มีกำรส ำรองเจ้ำหน้ำท่ีเทคนิค และโปรแกรมเมอรเ์พื่อคอยเฝ้ำระวัง และมีกำร
ก ำหนดช้ันควำมลับที่ปลอดภัยข้อมูลอย่ำงปลอดภัย 
 มีกำรตรวจเช็คควำมพร้อมของระบบ ฮำร์ดแวร์ และ ซอฟท์แวร์ โดยผู้ช ำนำญเฉพำะทำง และปรับปรุงพัฒนำโปรแกรม

ใหค้วำมพร้อมใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะอย่ำงสม่ ำเสมอ  
 มีคณะกรรมกำรระดับมหำวิทยำลยัคอยก ำกับตรวจสอบ ตดิตำม และเฝ้ำระวังผลกำรให้บริกำร 
 กรณีที่เทคโนโลยีอาจขัดข้องเป็นเวลานาน เป็นอุบัตภิัยที่ร้ำยแรงที่ต้องใช้เวลำนำนในกำรซ่อมบ ำรุง ส ำนักฯ จดัให้มี

ระบบด ำเนินกำรด้วยมือที่สำมำรถจัดกำรได้เป็นกำรชั่วครำว 

การรักษาให้ข้อมูลพร้อมใช้ในด้านความถูกต้อง มีทั้งส่วนท่ีส ำนักฯ ตรวจสอบควำมถูกต้องให้ โดยจัดให้มรีะบบกำรตรวจสอบ
ข้อมูลสำรสนเทศท้ังส่วนข้อมูลเดมิและข้อมลูที่น ำเข้ำใหม่อย่ำงเป็นระบบ มีกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งและตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันอย่ำง
สม่ ำเสมอโดยตัวระบบเอง และโดยคณะกรรมกำรทีเ่กี่ยวข้อง  กับท้ังเปิดระบบใหผู้้มสีิทธ์เข้ำใช้ข้อมูลนั้น สำมำรถตรวจแกไ้ขข้อมูลส่วน
ของตนได้บำงส่วนตำมสิทธ์ิที่ระบบอนุญำตไว้  

การรักษากลไกการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านอุปกรณ์  นอกจำกกำรส ำรองข้อมูลและกำรซ่อมบ ำรุงที่มีควำมพร้อมแล้ว ส ำนัก
ฯ ยังส ำรองค่าใช้จ่ายส ารองเพ่ิมเติมจ าเป็นไวด้้วย กรณีสิ่งที่เตรียมส ำรองไว้ ไม่เพียงพอ หรอื มีควำมจ ำเป็นอ่ืนนอกเหนือจำกท่ี
คำดกำรณ์เตรียมไว้ กับท้ังยังมีโปรแกรมเมอร์ ที่สำมำรถให้บริกำรพัฒนำโปรแกรมเฉพำะกิจเสริมใหบ้ริกำรเพิม่เตมิไดด้้วย จึงสะดวก ไม่มี
ข้อจ ำกัดกำรใช้งำนท่ีโปรแกรมอำจไมไ่ด้เตรียมเผื่อไว้ให ้

 
 



สำ�นักทะเบียนและประมวลผล (สำ�นักบริห�รและพัฒน�วิช�ก�ร)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assesments Report: SAR)  ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2554 ส่วนที่ 2

หมวดที่ 5  การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ Education Criteria for performance Excellence: EdPEx 2011-2012

49

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจ าปีการศึกษา 25554  ส่วนที่ 2  
ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  หมวดที ่5   การมุ่งเน้นผู้ปฏบิัติงาน 
 

ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพฒันาวชิาการ)    หน้าที่    49 

หมวดที ่ 5  การมุ่งเน้นผูป้ฏิบัติงาน (Workforce Focus) 
  

5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environment)  
5.1 ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงาน (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

5.1.ก (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง (CAPABILITY and CAPACITY) 

ส ำนักฯ โดย คณะกรรมกำรบริหำร และ คณะกรรมกำรฝ่ำยแผนและสำรสนเทศของส ำนักฯ ก ำกับดแูลควำมเหมำะสมอัตรำก ำลัง 
มีกำรประชุมทบทวนสม  ำเสมอเปน็ประจ ำทุกปี  เพื อประเมินควำมจ ำเป็นด้ำน ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ 
และก าลังคนท่ีมีอยู ่   เพื อให้เกิดควำมเหมำะสมกับแผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้น และระยะยำวที ส ำนกัฯก ำหนด ซึ งส่วนใหญ่เป็นกำรพฒันำ
ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรเดิมที มีอยู่  อำจมีบ้ำงที ก ำหนดแผนขอเพิ มอัตรำก ำลังตำมกรอบนโยบำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัย ในสว่นที 
เป็นควำมต้องกำรของลักษณะงำนที ต้องกำรผู้ปฏิบตัิที มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตำมข้อก ำหนดของระบบงำนเพื อทดแทนอัตรำ
ที ขำด    กำรประเมินขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรส่วนหนึ งมำจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะผู้บริหำร และจำกกำรวเิครำะห์
ประเมินของคณะกรรมกำรฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ  กำรวิเครำะหป์ระเมินควำมจ ำเป็น พิจำรณำจำก  

 กำรประเมินขีดควำมสำมำรถของตน โดยกำรท ำ SWOT Analysis  
 กำรสนับสนุนแผนพัฒนำองค์กำรที กระทบต่ออัตรำก ำลัง 
 แผนกำรชดเชยอตัรำก ำลังที ขำด 
 ผลกำรประเมินบุคลำกร 

5.1.ก(2) ผู้ปฏิบัติงานใหม่ (New Workforce Members) 
กำรสรรหำ ว่ำจ้ำง บรรจุ อัตรำก ำลัง เริ มจำก กำรวิเครำะห์งำนเพื อพิจำรณำควำมเหมำะสมของอัตรำก ำลัง กำรก ำหนด

กรอบอัตรำก ำลังและคณุสมบัติของอัตรำก ำลัง กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังเพื อขออนุมัติอัตรำก ำลังเพิ มใหม่ กำรด ำเนินกำรจัดหำอัตรำก ำลัง
เพิ มใหม่ตำมกรอบที ได้รับกำรอนมุัติสนับสนุน และกำรด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกตำมระเบียบรำชกำรที โปร่งใสเป็นธรรม ตำมคำ่นิยม
ของส ำนักฯที ยึดมั นในระเบียบปฏบิัติที โปร่งใสเป็นธรรม    กำรได้มำซึ งอัตรำเพิ มใหมม่ีเป็นส่วนน้อย กำรพัฒนำก ำลังคน ส ำนักฯเนน้ให้
ควำมส ำคญัในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ ์ เพื อกำรรักษำบุคลำกรใหค้งอยูก่ับส ำนักฯ  โดยให้กำรสนับสนนุด้ำน
สวัสดิกำรที เพียงพอ กำรอ ำนวยควำมสะดวก กำรสร้ำงบรรยำกำศที ดีในกำรท ำงำน และกำรให้ผลประโยชน์ตอบแทนในกิจกรรมพเิศษ
ต่ำงๆ ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมผูกพันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ให้เกิดควำมรักผูกพันฉันพี น้อง โดยบุคลำกรปฏิบัตติ่อกันฉันพี 
น้องและเพื อนร่วมงำน เอื้ออำทรต่อกัน  ที ส ำคญั ส ำนักฯเน้นเรื องกำรมีส่วนร่วมที จะช่วยเปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับใกล้ชิดผูกพัน และ
ช่วยสะท้อนควำมคิดที หลำกหลำยทั้งของผู้ปฏิบัติและของผูร้ับบริกำรที ผู้ปฏิบตัิได้เข้ำไปมีปฏสิัมพันธ์ดว้ย 

5.1.ก(3) ความส าเร็จของงาน (Work Accomplishment) 
เพื อมุ่งควำมส ำเร็จของงำน  ผู้อ ำนวยกำร ได้บริหำรจดักำรโดยกำรกระจำยอ ำนำจให้มีรองผู้อ ำนวยกำรและผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

ต่ำงๆ ดังแสดงใน แผนภาพ ที่ 1 ข (1) ให้มีอ ำนำจก ำกับติดตำมดูแล วินิจฉัยสั งกำรตำมกรอบนโยบำยของส ำนักฯร่วมกัน เพื อให้เกดิควำม
คล่องตัว โดยให้บุคลำกรแต่ละกลุ่มภำรกิจมสี่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจที ส ำคญัร่วมกัน มีระบบติดตำมรำยงำนกำรปฏิบตัิกำรต่อที 
ประชุมบุคลำกรส ำนักฯ เป็นประจ ำทุกเดือน เว้นแต่มีกจิกรรมจ ำเป็นอื นให้ต้องเลื อนก ำหนดกำรประชุมบ้ำง ส ำนักฯ ใช้เทคนิคกำรมสี่วน
ร่วมที เป็นควำมผูกพัน ด้วยกำรให้บุคลำกรมีส่วนเป็นเจ้ำของผู้รบัผิดชอบโครงกำร โดยกำรสนับสนุนของคณะผู้บริหำร สนับสนนุให้
บุคลำกรมีบทบำทในกำรรับผิดชอบบริหำรจดักำรงำนส ำคัญด้วยตนเอง (ส ำนักฯเชื อมั นว่ำ บุคลำกรส ำนักฯเป็นสมรรถนะหลักของส ำนกัฯที 
มีประสบกำรณ์ควำมเชี ยวชำญสูงในงำนที มอบหมำย) โดยที จะมีกำรประชุมใหญ่เพื อกำรถ่ำยทอดงำน และ กำรซักซ้อมแนวปฏิบตัิ และ
มำตรกำรป้องกันควำมเสี ยงร่วมกนัก่อนออกด ำเนินกำร เช่นกำรจดัสอบตำมหน่วยสอบต่ำงๆ ที บุคลำกรได้รับมอบหมำยให้ไปเป็นหัวหน้ำ
หน่วยสอบเป็นต้น กำรไดร้ับกำรมอบหมำยงำนส ำคัญเนืองๆ กำรใช้เพิ มพูนประสบกำรณ์และเรียนรู้ระหว่ำงเพื อนร่วมงำนสม  ำเสมอ จะ
สร้ำงควำมมั นใจแก่บุคลำกร จะเพิ มพูนสมรรถนะหลักขององค์กร และที ส ำคัญเป็นโอกำสเตรยีมผูบ้ริหำรหรือผูร้ับผดิชอบรุ่นต่อรุ่น และ
ในช่วงกำรสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดให้มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรรำยงำนผูร้ับผดิชอบหลัก เพื อประมวลเป็นข้อมูลพิจำรณำปี
กำรศึกษำต่อๆไป 

 



สำ�นักทะเบียนและประมวลผล (สำ�นักบริห�รและพัฒน�วิช�ก�ร)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assesments Report: SAR)  ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2554ส่วนที่ 2

หมวดที่ 5  การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ Education Criteria for performance Excellence: EdPEx 2011-2012

50

ส่วนที่ 2  รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจ าปีการศกึษา 2554 
หมวดที ่5   การมุ่งเน้นผู้ปฏบิัติงาน ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012   
 

หน้าที่  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพฒันาวชิาการ) 50 

5.1.ก(4) การบริหารจัดการการผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมรับต่อเปลี่ยนแปลง (WORKFORCE Change Management) 
อัตรำก ำลังที ก ำลังจะเปลี ยนไปของส ำนักฯ มีทั้ง อัตราท่ีก าลังจะเกษียณอายุราชการ อัตราที่ต้องการทักษะความรู้

ความสามารถเฉพาะเพ่ือรองรับนวัตกรรม หรือการปรับเปลี่ยนระบบงาน และการให้บริการ     กำรเตรียมกำรในระยะยำว ส ำนักฯ ได้
เตรียมกำรไว้ในแผนระยะยำวของส ำนักฯ ในระยะสั้น ส ำนักฯได้มีกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรฝ่ำยแผนและสำรสนเทศของส ำนักฯ เพื อ
ก ำหนดกำรจ้ำงวำนเป็นกำรชั วครำวร่วมด้วย   ในขณะเดียวกัน ส ำนักฯ ไดส้นับสนุนให้บคุลำกรมีกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์งำนระหวำ่งกัน 
หรือเรียนรู้จำกกำรปฏิบตัิงำนข้ำมกลุ่ม มรีะบบงำนหลักงำนรอง เพื อทดแทนกันและกันเมื อจ ำเป็น  บุคลำกรจะสำมำรถปฏิบัติงำนไดอ้ย่ำง
มีประสิทธิภำพทั้งงำนหลักงำนรอง  มีระบบรำงวัล หรือค่ำตอบแทน หรือผลประโยชน์ตำมระเบียบรำชกำรเพื อลดผลกระทบกำรบรหิำร
บุคคล 
5.1 ข. บรรยากาศการท างาน (WORKFORCE Climate) 
5.1.ข(1) สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workplace Environment) 

ส ำนักฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงบรรยำกำศ และสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนเป็นอย่ำงดี  ห้องท ำงำนที สะอำด มีระบบดูแล
ควำมสะอำด โดยบริษัทภำยนอก มีสิ งอ ำนวยควำมสะดวก และอุปกรณ์จ ำเป็น ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที ทันสมยั เชื อมโยงเครือข่ำย
เรียบร้อย  เป็นเขตปลอดบุหรี เพื อสุขภำพ มีระบบเสียงตำมสำย ระบบโทรศัพท์ มียำนพำหนะ อ ำนวยควำมสะดวกส่วนกลำงที เพียงพอ มี
บริกำรที จอดรถ มีห้องประชุมขนำดต่ำงๆ พร้อมสิ งอ ำนวยควำมสะดวกครบ เพื อควำมสะดวกกำรด ำเนินกำร  มมีำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภัย ทั้งอุปกรณ์ป้องกันภำยในส ำนักฯ และ บริกำรรักษำควำมปลอดภัยจำกบริษัทภำยนอก มสี่วนบริกำรดำ้นสุขภำพ บริกำรกำรออก
ก ำลังกำย ที มีประสิทธิภำพ ให้บริกำรบุคลำกรของส ำนักฯ อีกทั้งยังสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมสะดวกที จะสำมำรถปฏิบัติงำนหรือ
ให้บริกำรผู้รับบริกำรได้แม้อยูร่ะหว่ำงประชุมสัมมนำ หรือปฏิบตัิงำนอื นนอกส ำนักงำน ผ่ำนอุปกรณส์นับสนุนกำรท ำงำน ส ำนักฯ จัดให้มี
กำรประเมินควำมผำสุก ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจเพื อกำรน ำข้อมูลย้อนกลับมำพิจำรณำปรับปรุงระบบกำรท ำงำนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 5.1 ข (1)-1  รูปห้องท างานทีก่ าลังท างาน 

 

แผนภาพที่ 5.1 ข(1)-2  รูปห้องประชมุ 

 

แผนภาพที่ 5.1 ข(1)-3  รูปพนักงานรกัษาความปลอดภัย  

 

แผนภาพที่ 5.1 ข(1)-4  รูปการออกก าลังกาย fitness  
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5.1.ข(2) นโยบาย เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชน ์(WORKFORCE Policy and Benefit) 
สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของผู้ปฏิบตัิงำน ส ำนักฯ โดยคณะกรรมกำรบรหิำร พิจำรณำด ำเนินกำรเป็น 2 สว่น คือ 

 สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามสิทธ์สวัสดิการของบุคลากรตามแต่ละกลุ่มตามระเบียบราชการ  เช่น ประกันสังคม ค่ำ
รักษำพยำบำล ค่ำตอบแทนปฏิบตัิงำนล่วงเวลำ ประกันชีวิต ค่ำเลำ่เรียนบตุร สิทธ์ิกำรลำกิจ ลำป่วย ลำพักผ่อน ลำคลอด 
ลำบวช ส ำนักฯด ำเนินกำรรักษำสิทธิประโยชน์ตำมสิทธิประโยชน์ที พึงได้รับตำมสิทธ์ของบุคลำกรตำมแต่ละกลุม่ ตำม
ระเบียบรำชกำร  ทุกคน 

 สิทธิประโยชน์อืน่นอกเหนือจากสิทธ์สวัสดิการของบุคลากร ส ำนักฯให้ควำมส ำคัญเพื อสร้ำงแรงจงูใจด้วย เช่นกองทุน
กู้ยืม  สวัสดิกำรออกก ำลังกำย ค่ำตอบแทนกิจกรรมพิเศษ โอกำสกำรไดไ้ปศึกษำดูงำน ใน และ ต่ำงประเทศ เป็นต้น  
ส ำนักฯให้กำรสนับสนุนเพื อเป็นสวัสดิกำรเพิ มเติม  

5.2 การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Engagement)   
5.2 ก. ผลการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Performance) 
5.2.ก(1) ปัจจัยของความผูกพัน (Element of Engagement) 

แนวทำงกำรก ำหนดปัจจัยที ส ำคญัที ส่งผลความผูกพันและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 5.2ก(1)  แสดงประเภทกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน วธิีการส ารวจความต้องการ ข้อมูลพื้นฐานที่ค านงึ แนวทางก าหนดความผกูพัน 
ประเภทกลุม่
ผู้ปฏิบตัิงาน 

วิธีการส ารวจความต้องการ/
ความคาดหวงั ข้อมูลพื้นฐานที่ค านึงถึง แนวทางการก าหนด 

ความผูกพัน 
 ข้ำรำชกำร 
 พนักงำน 
 ลูกจ้ำงประจ ำ/

ชั วครำว 
 ลูกจ้ำงบริษัท 
 อำสำสมัคร/

นักศึกษำ
ฝึกงำน 

 ส ำรวจจำกแบบสอบถำม 
ควำมพึงพอใจ และควำม
ผำสุก ของผู้ปฏิบัติงำน 

 สัมมนำบุคลำกรเป็นประจ ำ
ต่อเนื องทุกปี ให้บุคลำกร
ทุกกลุ่มของส ำนักฯ ได้มี
โอกำสแสดงควำมคิดเห็น
และเสนอแนะข้อมูล 

 จ ำนวนบุคลำกรในกลุ่มภำรกิจ 
เทียบกับภำระงำน 

 อัตรำเงินเดือน 
 ค่ำตอบแทน/รำงวัล/กำรยกย่อง

ชมเชย/ต ำแหน่งหน้ำที ที 
เหมำะสมกับทกัษะควำมรู้
ควำมสำมำรถ 

 กฎ ระเบยีบปฏิบัต ิ

 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนกัฯ 
 ประเมินควำมต้องกำร ควำมคำดหวงั หำทิศทำงและ

แนวโน้มอย่ำงต่อเนื องทุกป ี
 พิจำรณำข้อจ ำกัดและแนวทำงแก้ไขอยำ่งจริงจัง  
 สนับสนุนกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้

ท ำงำนได้อย่ำงมีควำมสุข 
 สนับสนุนทรัพยำกรจ ำเป็น เครื องมือ ทุน เวลำ ในกำร

ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที   
  รับฟังจำกคณะกรรมกำรที 

เกี ยวขอ้งของส ำนักฯ 
 เปรียบเทียบกับประโยชน์ที 

บุคลำกรขององค์กำรอื นๆ
ใกล้เคียงกันได้รับ 

 

 สวัสดิกำร 
 ควำมขัดแย้ง/กำรขำดงำน/กำร

ลำออก/กำรขอย้ำย 
 สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน

แนวโน้มกำรปรับเปลี ยน
โครงสร้ำงงำน 

 ให้ควำมส ำคัญในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกร ทั้ง
ส่วนงำนและส่วนตวั โดยไม่สร้ำงควำมเสียหำยแก่ส ำนกัฯ/
มหำวิทยำลัย 

 ให้หัวหนำ้กลุ่มภำรกิจแต่ละกลุ่มที เกี ยวข้องถ่ำยทอดชีแ้จง
ควำมพยำยำมช่วยเหลือของส ำนกัฯ เนอืงๆ 

คณะกรรมกำรที 
เกี ยวขอ้ง 

รับฟังเสียงจำกกำรหำรือ และ 
กำรสนทนำแลกเปลี ยนควำม
คิดเห็นระหว่ำงกัน 

สิ งอ ำนวยควำมสะดวกที จัดให ้
ปัจจัยสนับสนุนอื นเช่นค่ำตอบแทน  
หรือเครื องมือเครื องใช ้เป็นต้น 

 ด ำเนินกำรท ำนองเดียวกันกับกลุ่มแรก 

 

5.2.ก(2) วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) 
ส ำนักฯ ให้ควำมส ำคญัต่อผู้ปฏิบตัอิย่ำงมำก ในฐำนะเป็น สมรรถนะหลัก อย่ำงหนึ งของส ำนักฯ ที จะต้องรักษำไว้ และ พัฒนำเพิ ม

ทักษะศักยภำพให้สูงยิ งขึ้นอยู่เสมอและต่อเนื องในทุกกลุ่ม ให้สำมำรถถ่ำยทอดทักษะต่อกัน รุ่นต่อรุน่  กำรปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติของส ำนักฯ 
จึงเป็นกำรให้เกียรติ ให้ควำมรักควำมผูกพันฉันพี น้องเน้นควำมผูกพันแบบไม่เป็นทำงกำร  กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ในส ำนักฯ เป็นบริกำรที ใช้
ผู้ปฏิบัตติ่ำงกลุม่ภำรกจิปฏิบตัิงำนร่วมกัน จนแทบเป็นเรื องปกติ เชน่ เช่น กำรออกปฏิบัติกำรแนะแนวสัญจร ร่วมกัน กำรออกปฏิบัติกำรที 
หน่วยสอบต่ำงหวัดด้วยกัน กำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนปริญญำบัตรร่วมกัน กำรปฏิบตัิงำนด้ำนงำนทะเบียนร่วมกัน มีกำรจดักิจกรรมกลุ่ม
อบรมสมัมนำศึกษำดูงำนร่วมกันเนืองๆ  รวมทั้งกิจกรรมที ต้องมีกำรตัดสินใจส ำคัญๆ ผู้บรหิำรก็จะเปดิให้ผู้ปฏิบตัิทุกคนได้มสี่วนร่วม มศีักดิ์
และสิทธ์ิเท่ำกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น  ควำมสมัพันธ์พัฒนำจำกผู้ร่วมงำนเป็นผูกพันแบบพี แบบน้อง พัฒนำเป็นวัฒนธรรมการท างาน
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แบบมีส่วนร่วม  วัฒนธรรมที่เน้นคุณภาพท างาน   เพรำะเป็นกำรท ำงำนที ทุกคนมีส่วนร่วมรับผดิชอบที ต้องให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพ
กำรให้บริกำรเสมอ   ส่งผลใหส้ ำนักฯ สำมำรถได้รับประโยชน์จำกหลำกหลำยควำมคิดในกำรท ำงำน จำกผู้ปฏิบตัิที แตกต่ำงกัน  ดงันั้น
ส ำนักฯจึงพร้อมให้กำรสนับสนุนเพื อส่งเสรมิให้ผู้ปฏิบัติงำนของส ำนกัฯ ทุ่มเทให้กับงำนอย่ำงเตม็ที  เพื อน ำไปสูค่วำมมั นคงเข้มแข็งและ
ยั งยืน  และส ำนักฯ มุ่งที จะให้กำรสนับสนุนวัฒนธรรมนี้อย่ำงต่อเนื อง ดังนี ้

 ให้ควำมส ำคญัแก่บุคลำกรทุกคน ในกำรรับฟังควำมคิดริเริ มสร้ำงสรรค์ และให้กำรสนับสนุนปัจจยัในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน เช่น กำรสนับสนุนทุนวิจยัสถำบัน แก่บุคลำกรที สนใจทุกคน 

 ให้โอกำสในกำรพัฒนำบุคลำกรอยำ่งเต็มที ทุกปี โดยตั้งเป้ำพัฒนำบุคลำกรทุกคน ในระดับ 100% 
 สนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำปรับปรุงบรรยำกำศในกำรท ำงำน ให้มสีภำพแวดล้อมที ดี มีควำมสะดวกสบำย และมคีวำมสุขใน

กำรท ำงำนในแต่ละกลุ่มภำรกิจตำมควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที ส ำนักฯสำมำรถจัดให้ได ้
 ก ำหนดเป็นแนวนโยบำยในกำรวำงแผนกลยุทธ์ของส ำนักฯที ต้องพฒันำทรัพยำกรบุคคลอย่ำต่อเนื องและสม  ำเสมอ ในหลำยๆ

โครงกำร เพื อให้บุคลกรได้พัฒนำศักยภำพขีดควำมสำมำรถของตน มีโอกำสที จะพัฒนำตนเองให้ก้ำวสงูขึ้นจำกผลงำน 
 วำงบทบำทผู้รับผดิชอบหลัก และรอง เพื อเตรียมกำรให้บุคลำกรไดม้ีโอกำสก้ำวหน้ำในสำยงำน 
 ส่งเสริมสื ออิเล็กทรอนิคส์ให้บุคลำกรสำมำรถสื อสำรได้อยำ่งคล่องตวั 
 ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี ยนเรียนรู ้ (KM) ให้บุคลำกรไดม้ีโอกำสแสดงศักยภำพควำมสำมำรถของตน และ ได้แลกเปลี ยน

เรียนรูร้่วมกัน และร่วมกับต่ำงหนว่ยงำนอย่ำงส  ำเสมอ 

5.2.ก(3) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

ส ำนักฯ มีระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรของบุคลำกรที เป็นไปตำมระเบียบปฏิบัตริำชกำร และตำมข้อตกลงภำระงำน (TOR)  
และประเมินผลอย่ำงสม  ำเสมอ ตำมเกณฑ์ และ ระยะเวลำที ก ำหนด   มีระบบชมเชยและให้รำงวัลบำ้ง กรณีที มีผลกำรด ำเนินกำรที โดดเด่น 
สร้ำงชื อเสียงให้แกส่ ำนักฯ หรือกำรสร้ำงคุณประโยชน์ให้แก่ส ำนักฯ เช่นกำรชื นชมในที ประชุมประจ ำส ำนักฯ กำรให้รำงวัลสมนำคุณ กำร
จัดกิจกรรมสมัมนำศึกษำอบรมดูงำนเพื อสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์ที บุคลำกรผู้ปฏิบัติสนใจ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ข. การประเมินผลความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน (Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT) 

5.2.ข(1) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGAGEMENT) 

 ส ำนักฯ ไม่ได้ก ำหนดวิธีวัดควำมผูกพันที เป็นทำงกำร แต่ควำมผูกพันของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักฯ เป็นสิ งที บุคคลภำยนอก
สำมำรถสังเกตเห็นได้จำกพฤติกรรมกำรแสดงออก เมื อไดม้ำมีโอกำสมำร่วมปฏิบตัิงำนเป็นสมำชิกเพื อนร่วมงำนร่วมกับกลุม่บุคลำกรใน
ส ำนักฯ เช่นร่วมเป็นกรรมกำรในฐำนะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ กรรมกำรในชุดอื นๆ หรือ กำรร่วมกจิกรรมสัมมนำ อบรม ร่วมกัน ที กล่ำว
ได้ว่ำ จะสำมำรถสังเกตเห็นควำมมุ่งมั นของบุคลำกรร่วมกันในกำรใช้ควำมพยำยำมที จะช่วยกันปฏบิัติให้งำนบรรลุผล มองประโยชน์
ส่วนรวมร่วมกัน เอื้ออำทรดูแลช่วยเหลือกัน รับผิดชอบร่วมกัน เคำรพรักใคร่ท ำงำนช่วยกันเหมือนพี เหมือนน้อง   ส ำนักฯสังเกตควำม
ผูกพันเพื อกำรประเมินอยำ่งไม่เปน็ทำงกำรผ่ำนกิจกรรมสัมมนำระดมสมอง วิเครำะห์สถำนกำรณ์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กำรอบรมกำร
ท ำงำนเป็นทีม กำรประเมินกลุ่ม และกำรรับฟังควำมคดิเห็นจำกผู้รว่มงำนภำยนอก 

 

แผนภาพที่ 5.2 ก(-3)-1  รูปมหาวิทยาลัยอืน่มาดูงาน  

 

แผนภาพที่ 5.2 ก(-3)-2   รูปดูงานต่างประเทศ 
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5.2.ข (2) ความสัมพันธก์ับผลการด าเนินการขององค์กร (Correlation with Organizational RESULTS) 

 ส ำนักฯพิจำรณำควำมสมัพันธ์ ของความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธก์บหมวดที่ 7 ผลลัพธ์ ในมุมมองที่ต้องการ
รักษาความผูกพันท่ีดีนั้นไว้ เพื่อจะพยายามสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความผูกพันนั้น เป็นควำมพยำยำมประเมินว่ำส ำนักฯจัดบริกำร
สวัสดิกำร ดูแลป้องกันสิทธิประโยชน์ ดูแลควำมมั นคงปลอดภัย สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์จ ำเป็น สรำ้งบรรยำกำศในกำรท ำงำน ในกำรอยู่
ร่วมกัน เพียงพอหรือไม่ ยังบกพรอ่งด้ำนใดอย่ำงไร เพื อปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้สำมำรถผูกใจให้ผู้ปฏิบัติยิ งเพิ มควำมผูกพันเพื อประโยชน์องค์กร
ร่วมกันในฐำนะที เป็น สมรรถนะหลักที่ส าคัญและมีคุณค่าสูงอย่ำงหนึ งของส ำนัก แบบส ำรวจที ส ำนกัฯ พิจำรณำประกอบคือ แบบส ารวจ
ความพึงพอใจ และ ความผาสุก ของผู้ปฏิบัติงาน ที ด ำเนินกำรประจ ำทุกปี โดยสอบถำมจำกผู้ปฏิบัติทกุกลุ่มทุกคน  ผลลัพธ์ดังแสดงใน 7.3 

5.2 ค. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้น า (WORKFORCE AND Leader Development) 

5.2.ค (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development System) 

เนื องจำก กำรมุ่งสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ที ก ำหนด ส ำนักฯต้องให้ควำมส ำคญักับ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ สมรรถนะหลักของ
ส ำนักฯ ควำมพร้อมด้ำน เทคโนโลยี และ ทรัพยำกรทำงกำรเงิน แม้ส่งผลอย่ำงส ำคญั แต่ส ำนักฯยงัให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกกับผู้ปฏบิัติที่
เชี่ยวชาญของส านักฯ ทีเ่ป็น สมรรถนะหลักท่ีมีค่า ที สำมำรสร้ำงความได้เปรียบให้กับองค์กรอย่ำงมำกเป็นสมรรถนะที สำมำรถช่วยสร้ำง
และพัฒนำสมรรถนะหลักด้ำนอื นได้ และอำจหำยไปหำกขำดกำรถ่ำยทอดสมรรถนะจำกรุ่นสู่รุ่น  ดังนั้นส ำนักฯจึงให้ควำมส ำคัญในกำร
พัฒนำบุคคลผู้ปฏิบัตติ่อเนื องทุกปี สนับสนุนส่งเสริมกำรสร้ำงควำมผูกพันทุกปี ให้มีกำรแลกเปลี ยนเรียนรู้งำนเพื อวำงผูส้ืบต่อที เหมำะสม
ล่วงหน้ำ  งำนที ท้ำทำย จ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนปัจจยัที เหมำะสม   กำรพิจำรณำผู้สืบต่องำนที เหมำะสม จ ำเป็นต้องได้รับกำร
วิเครำะหป์ระเมินควำมเหมำะสม ทั้งทักษะประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมช ำนำญ จ ำเป็น ซึ งส ำนกัฯ ใช้โอกำสกำรพิจำรณำอัตรำก ำลัง
เตรียมกำรรองรับ ควำมเหมำะสมอำจเกิดจำกกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร หรือ จำกกำรอำสำท้ำทำย  แต่ทั้งสองประเภทจะไดร้ับกำร
พิจำรณำสนับสนุนให้พัฒนำศักยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และเพิ มพูนประสบกำรณ์ โดยให้ร่วมปฏบิัติงำนในฐำนะผู้ช่วยในต ำแหน่งนัน้ๆ 
เพื อเรียนรู้พัฒนำทักษะควำมสำมำรถ ที เป็น Tacit knowledge และให้โอกำสเรียนรูจ้ำกแหล่งขอ้มูลที ปฏิบัติ ในฐำนะที เป็นแหลง่รวม 
Explicit Knowledge ที หน่วยงำนเชียวชำญเป็นพิเศษ มีโอกำสฝึกฝนเพิ มพูนทักษะจนช ำนำญ รุ่นต่อรุ่น ในส่วนของกำรเตรยีมพัฒนำผู้น ำ 
ส ำนักฯ สนับสนุนใหผู้้น ำของส ำนักฯระดับต่ำงๆ เข้ำรับกำรอบรมสัมมนำผู้บริหำรด้วย และได้เตรียมวำงตัวต ำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ำกลุ่ม
ภำรกิจไว้ด้วยเพื อเตรียมพัฒนำควำมก้ำวหน้ำผู้น ำ 
5.2.ข (2) ประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development Effectiveness) 

กำรอบรมโดยปกติจะมีกำรได้รับวฒุิบัตรแสดงควำมส ำเรจ็กำรเพิ มพูนควำมรู้ เพื อแสดงประสิทธิผล หรือกำรศึกษำต่อ สำมำรถ
ประเมินควำมส ำเรจ็ได้จำกผลกำรศึกษำ   ส่วนกำรศึกษำดูงำน ส ำนักฯก ำหนดให้มีกำรสรุปรำยงำนให้ที ประชุมบุคลำกรส ำนักฯ รับทรำบ  
และสำรถซักถำมใหผู้้ที ไปศึกษำอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณท์ี ได้รับมำ   รวมทั้งสังเกตและประเมินจำกควำมสำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้ใหมสู่่กลุม่บุคลกรได้อย่ำงมปีริทธิภำพ ในฐำนะวิทยำกรเรื องนั้นๆ เป็นต้น หรือจำกกำรน ำควำมรู้มำประยุกต์กับงำนในหน้ำที  หรือ
สังเกตได้จำกพฤติกรรมที เปลี ยนแปลงไปหลังกำรสมัมนำ เป็นต้น 

แผนภาพที่ 5.2 ข(1)-1  รูปมีกจิกรรมสนกุสนานรว่มกนั วนัปีใหม่ 

 

แผนภาพที่ 5.2 ข(1)-2 กิจกรรมสงกรานต ์
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5.2.ข(3) ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน (Career Progression) 

ส ำนักฯได้วำงบทบำทผูร้ับผดิชอบหลัก และรอง เพื อเตรียมกำรให้บคุลำกรได้มโีอกำสก้ำวหนำ้ในสำยงำนทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง
โดยมองว่ำบุคลำกรที มีทักษะควำมช ำนำญพิเศษและมโีอกำสสั งสมประสบกำรณ์ในงำนที ท ำถือเป็นสมรรถนะหลักที ส ำคัญขององค์กรอย่ำง
หนึ งด้วย และส ำนักฯจะพิจำรณำสนับสนุนเพิ มพูนทักษะประสบกำรณ์อย่ำงต่อเนื อง ผู้ที ส ำนักฯเตรยีมไว้จะไดร้ับกำรสนับสนุนก่อน และ
เปิดรับอัตรำก ำลังใหม่ในระดับที ต  ำกว่ำทดแทนจ ำนวนผู้ปฏบิัติที ว่ำงลง โดยนัยนี้ ส ำนักฯ ต้องแสดงให้บุคลำกรผู้ปฏิบตัิในส ำนักฯทรำบ 

 

แนวทำงปฏิบัติโดยเปิดเผย และ โปร่งใส  ถ้ำเป็นกำรรับในต ำแหน่งที ว่ำงลงโดยมีผู้อำสำท้ำทำยเข้ำด ำเนินกำร จ ำนวนมำก ก็จะ
ด ำเนินกำรคดัเลือกตำมระเบียบปฏิบัติทำงรำชกำรอยำ่งโปร่งใสเป็นธรรม 

โดยทั วไป ส ำนักฯมีกิจกรรมกำรอบรมสมัมนำทุกปี ปลีะหลำยครั้ง เพื อให้บุคลำกร ไดม้ีโอกำสแลกเปลี ยนควำมรู้ประสบกำรณ์งำน
อำชีพ และเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกบุคลำกรรุ่นเก่ำสู่บคุลำกรรุ่นใหม่อย่ำงต่อเนื อง 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 5.2 ข(1)-1  อบรมวจิัย 

 

แผนภาพที่ 5.2 ข(1)-2   อบรมการเขียนผลงาน 
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หมวดที ่6  การมุ่งเน้นกระบวนการ (Operations Focus) 

6.1  ระบบงาน (Work Systems)   
6.1. ก.  การออกแบบระบบงาน (Work System Design) 

6.1.ก.(1) แนวคิดการออกแบบ (Design Concepts) 

แนวคิดในการออกแบบระบบงานของส านักฯ ในเชิงเป้าหมาย คือ การออกแบบระบบงานให้สามารถมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดในระยะยาว และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในระยะสัน้ โดยระบบใหญ่ต้องสามารถยืดหยุ่น
ในการปรับปรุงพัฒนาตัวระบบย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในเชิงการน าสู่การปฏิบัติ ส านักฯ ให้ความส าคัญกับแนวคิดในเชิงเทคนิค
วิธีการ คือ 

(1) การน าเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงมาใช้บริหารจัดการในองค์กรแบบทั่วทั้งองค์กร   
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานเพื่อความยั่งยืนของระบบการใหบ้ริการ  และพร้อมท่ีจะรองรับการบริการทางการศึกษาที่มี

ขนาดใหญ่ ในฐานะศูนย์กลางของการให้บริการ  การให้คณะกรรมการฝา่ยแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย แนวคิดการให้บริการแบบ
รวมศูนย์ และการน าเทคโนโลยมีาใช้ แนวคิดในการให้บริการผ่านเทคโนโลยี  เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย
สามารถใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ไมเ่ป็นอุปสรรคด้านสถานท่ี หรือ เวลา ในการบริการ  สามารถใช้บริการทางไกลทั้งในและนอก
มหาวิทยาลยัไดส้ะดวกด้วยมาตรฐานคุณภาพไมต่่างกัน  ระบบต้องพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ มีมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงท่ีเป็นระบบมั่นคง ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว  และเชื่อถือได้   ส านักฯน าระบบเทคโนโลยีมาใช้เป็นเวลานานหลายปีแล้ว การออกแบบ
ระบบและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในระบบงานโดยรวม กอ่นจะมาถึงปัจจุบันกระบวนการท างานท่ีส าคัญของส านักฯ ไดร้บัการ
วิเคราะห์งานจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างกว้างขวาง มีการน าความต้องการของผู้ใช้บริการต่างๆมาวิเคราะหจ์ัดวางระบบกระบวนงานโดย
ผู้เชี่ยวชาญ  ผ่านการทดลองใช้และปรับปรุงพัฒนาอย่างรอบคอบ และผา่นกระบวนการกลั่นกรองระบบจากคณะกรรมการหลายฝ่าย จน
ได้ระบบกระบวนการท างานท่ีสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกลุม่งานตา่งๆ ทั้งในส านักฯ และนอกส านกัฯ เข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน  มีการใช้งานระบบเพื่อการให้บริการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภารกิจต่างๆในส านักฯ และการประสานใช้งาน
เชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การประสานงานการรับสมัครระบบ Admissions การใช้ข้อมูลผู้สมัครส่วนกลาง การบรหิาร
จัดการข้อมลูตารางสอนตารางสอบร่วมกับคณะ การใช้ข้อมูลร่วมกบัคณะวิชาและผูส้อน  การใช้ข้อมูลการสอบรับตรงใช้ข้อมูลผลการเรียน
นักเรียนร่วมกับโรงเรียน การใช้ข้อมูลเชิงบริหารระหว่างหน่วยงานภายในส านักฯด้วยกัน เป็นต้น   การเข้าใช้ระบบงานเป็นไปตาม
ระดับชั้นของความลับการเข้าถึงขอ้มูลตามมาตรการป้องกันความเสีย่ง    กระบวนการของระบบไดร้ับการออกแบบให้สามารถด าเนินการ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง มีระบบการตรวจสอบยืนยันก่อนการน าไปเปน็ข้อมูลสารสนเทศตามกระบวนการที่
ออกแบบใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน  เป็นระบบกระบวนการท างานท่ีสามารถรองรับงานท้ังในปัจจุบันและที่อาจจะ
เกิดมีเกีย่วข้องเพิ่มเติมในอนาคต แต่ละระบบย่อยที่สามารถเช่ือมโยงสอดประสานกันท างาน ส่งผ่านงานต่อเนื่องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับปรุงพัฒนาเฉพาะส่วนได้อย่างคล่องตัว      

(2) การทบทวนปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกปี    
นอกจากการมุ่งใช้เทคโนโลยีแบบทั่วทั้งองค์กรแล้ว ส านักฯ ยังมีแนวคิดในการทบทวนแผนปฏิบตัิและทบทวนคณุภาพเพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนาระบบอย่าสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกปี เพื่อแก้ไขจุดอ่อน และส่งเสรมิจุดแข็ง ส านักฯ เนน้ใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมการมสี่วน
ร่วมของบุคลากร และ การมุ่งเนน้คุณภาพ จัดกิจกรรมทบทวนระบบแผนปฏิบัติงาน ท าการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  
และกจิกรรมทบทวนระบบคุณภาพ (EdPEx) ทบทวน PL (ทบทวน ADLI และ LeTCI)   ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ
โดยการระดมสมองของคณะผู้บรหิารระดับสูง ตั้งแต่ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ทุกฝ่าย  ร่วมกับ ผู้บรหิาร
ระดับกลาง  หัวหน้ากลุม่ภารกิจและหน่วยงานเกีย่วข้อง โดยวิธี การประชุม คณะกรรมการประเมินและประกันคณุภาพ คณะกรรมการ
วางแผนและสารสนเทศ คณะกรรมการบริหาร การประชุมสัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็นผู้ปฏิบัตทิุกคน เช่น ประชุมสัมมนาแผน และ 
ระบบคณุภาพ นอกจากน้ี ส านักฯ ยังมี กิจกรรมการประชุมสรุประเมินผลการปฏิบัติงาน/กจิกรรมหลักๆ เช่น การแนะแนวสญัจร การ
จัดสอบ การกลั่นกรองหลักสูตร การเตรยีมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การให้บริการนักศกึษา  เพื่อการวางแผนปรับปรุงพัฒนา
ปรับปรุงจุดอ่อนในการท างาน และ สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ขา้งหน้าต่อไป   

เทคนิคท่ีใช้ คือ  PDCA (Plan – Do – Check – Action) โดยผูร้ับผิดชอบดูแลระบบ และคณะกรรมการเกี่ยวข้อง ท่ีติดตามก ากับ
ดูแลปรบัปรุงอย่างสม่ าเสมอทุกรอบการท างานในแต่ละปี    
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6.1.ก.(2) ข้อก าหนดของระบบงาน (Work System Requirement) 
ระบบงานและกระบวนการท างานของส านักฯ ไดร้ับการออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้บริการต่างๆของส านักฯ สามารถ

ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง  สะดวกต่อผู้ใช้ มีความถูกต้อง รวดเร็วมี เชื่อถือได้    การออกแบบระบบ มีข้อก าหนดที่ต้องพิจารณา
จากหลายปจัจัย ทั้งส่วนท่ีเป็น ขอ้จ ากัดของระบบ หรือ  แนวทางการขยายระบบ หรือ ปัจจัยตา่งๆที่ส่งผลกระทบต่อระบบ เพื่อการ
พัฒนาการให้บริการทีม่ี ความพรอ้ม มาตรการป้องกัน   ทีส่ านักฯ มุ่งให้ส าคัญ คือ ปจัจัยข้อก าหนดด้านสมรรถนะหลักของส านกัฯ  เพื่อ 
การน าไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน ์ การวิเคราะห์ภาระงาน การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อจ ากัดอุปสรรคของระบบ ความเสีย่ง
ของระบบ หรือการวิเคราะห์ปัจจยัความต้องการ ความคาดหวัง หรอืปัจจัยสนับสนุนอ่ืน  รวมทั้งขีดความสามารถในการท างานของระบบท่ี
ต้องพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในอนาคตได้  เป็นเรื่องที่ทีมพัฒนาระบบไดร้ับนโยบายให้ต้องพิจารณาวิเคราะห์โดยรอบคอบ  ข้อก าหนด
ด้านสมรรถนะ เพื่อสนับสนุนให้ระบบบรรลุเป้าหมาย ท่ีส านักฯเลือกใช้ประโยชน์ ได้แก่ 

1. สมรรถนะด้านความพร้อมด้านปจัจัยสนับสนุนทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความพร้อมในการลงทุนกับเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ
สูงมาก ในการมุ่งสู่วสิัยทัศน์ท่ีก าหนด   

2. สมรรถนะด้านทกัษะความช านาญของผู้ปฏิบัต ิ เพื่อช่วยสนับสนุนใหก้ารพัฒนาขั้นตอนการท างานของระบบเทคโนโลยี
สามารถท างานทดแทนก าลังคนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การทีเ่ทคโนโลยไีด้รบัการโปรแกรมระบบด้วยทักษะความสามารถท่ีได้
จากผู้ช านาญการเฉพาะทางที่มากประสบการณ์เป็นข้อได้เปรยีบของระบบท่ีเป็นจดุแข็ง เมื่อต้องเทียบกับเทคโนโลยีท านอง
เดียวกันแตต่่างกันที่โปรแกรมการท างานในระบบ   ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นสมรรถนะที่ต้องส่งผ่านใหท้ีมวิศวกรระบบสามารถ
พัฒนาระบบให้มีเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง  และ  

3. สมรรถนะหลักด้านเทคโนโลยีศักยภาพสูง   เพราะเป็นการน าระบบมาใช้แบบท่ัวท้ังองค์กรและยงัมุ่งหวังให้สามารถรองรับ
การให้บริการขนาดใหญ่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง จึงจ าเป็นต้องที่ต้องพุ่งเป้าให้ความส าคญัเทคโนโลยีท านองเดยีวกัน แต่ มี
ขีดความสามารถ และศักยภาพที่สูง รองรับได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต และคุ้มค่ากับการลงทุน     เทคโนโลยีทีเ่ลือกใช้ในส านักฯ 
ได้รับการคัดกรองโดยทมีงานคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเฉพาะทาง เนื่องเพราะเป็นการลงทุนที่มีมลูค่าสูง   ส านักฯ นับเป็น
กลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีนี้ในรุ่นแรกๆ ซึง่ต่อมาหลายสถาบันได้เริ่มน ามาใช้เช่นกัน     

6.1. ข.  การจัดการระบบงาน (Work System Management) 

6.1.ข.(1) การน าระบบการท างานไปใช้ (WORK SYSTEM Implementation) 
ระบบการท างานของส านักฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  

1. กลุ่มให้บริการทางการศึกษา ได้แก่ ระบบการท างานท่ีออกแบบเพือ่ การให้บริการด้านรับเข้าศึกษาและทะเบยีนนักศึกษา  ด้าน
การพัฒนาก ากับดูแลมาตรฐานหลกัสูตรรายวิชาและสนับสนุนสหกิจศึกษา   ด้านบริการระบบทะเบยีนวิชาเรียน  ด้านบริการฐานข้อมูล
และประมวลผลข้อมูล   ด้านบรกิารเอกสารรับรองนักศึกษาและงานพิธีปริญญาบตัร  (รายละเอียดขั้นตอนดังแสดงในข้ันตอนการท างาน
ของแต่ละกระบวนงานของแต่ละกลุ่มปฏิบตัิงานในกลุ่มภารกิจและหน่วยงาน) 

2. กลุ่มให้การสนับสนนุการบริหารจัดการ  ได้แก่  ระบบการท างานท่ีออกแบบเพื่อ การให้บริการและช่วยอ านวยความสะดวกแก่
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัต ิ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ใหส้ามารถด าเนินการบริหารจัดการการด าเนินการของระบบในกลุ่มบริการทางการศึกษาข้างต้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านสารบรรณ ด้านการเงินการพัสดุ ด้านการวางแผน ด้านการประกันคณุภาพ ด้านสวัสดิการ ด้านบรหิารงาน
บุคคล ตลอดทั้งการบริหารจัดการทั่วไปอื่นๆ บัตร  (รายละเอียดขั้นตอนดังแสดงในขั้นตอนการท างานของแต่ละกระบวนงานของแต่ละ
กลุ่มปฏิบตัิงานในกลุ่มภารกิจและหน่วยงาน) 

ทั้งสองกลุ่ม ระบบได้ออกแบบให้ประสานงานเชื่อมโยงศักยภาพการท างานระหว่างกัน ใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์/เคร่ืองมือ
จ าเป็นร่วมกัน เพ่ือมุ่งสู่บรรลุวัตถุประสงค์ภารกิจและวิสัยทัศน์ร่วมกัน  

ในการน าระบบมาใช้งาน ดังได้กลา่วแล้วว่าส านักฯ มีกิจกรรมทบทวนการท างาน ทั้งในระดับกลุ่มกิจกรรม และ ในระดับการ
ทบทวนประจ าปี   ในปัจจุบัน มีการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มเติมความสามารถของระบบในหลายกระบวนการท างาน ดังแสดงใน 7.1 และ
เพิ่มการเช่ือมโยงเครือข่ายการท างานของระบบเพื่ออ านวยประโยชน์เพิ่มเตมิแก่ท้ังนักเรียน นักศึกษา และผู้มสี่วนไดส้่วนเสียทั่วไป ตลอด
ทั้งผู้ปฏิบัติงาน ใหส้ามารถรว่มใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อยา่งครอบคลุม ส านักฯมั่นใจในการให้บริการที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองให้มี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งๆขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
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6.1.ข.(2) การควบคุมค่าใช้จ่าย (Cost Control) 
การทีร่ะบบออกแบบให้ใช้ฐานข้อมูลหลักร่วมกัน ใช้โปรแกรมบริหารจัดการร่วมกันหรือและอนุญาตให้โปรแกรมบริหารจัดการงาน

หรือการให้บริการที่สมัพันธ์กันกับท่ีมีอยู่เดิมสามารถเชื่อมโยงใช้งานร่วมกันได้ และอนุญาตใหผู้้บรหิาร/ผู้ปฏิบตัิและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความต้องการที่จะร่วมใช้ฐานข้อมลูและหรือโปรแกรมจัดการงานร่วมกัน สามารถใช้และเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อการด าเนินการได้ ตามชั้น
ความลับของระบบท่ีก าหนดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมลูร่วมกัน   เป็นการป้องกันการบริหารจดัการฐานข้อมลูทีซ่  าซ้อน ช่วย
ลด และ ป้องกันข้อผิดพลาดของข้อมูลที่มาจากต่างแหล่งข้อมูล ที่แตกต่างกันในระบบมาตรการจดัการความเป็นปัจจุบันของข้อมูล การ
บริหารจดัการความเสี่ยง การตดิตามพัฒนาระบบ และอื่นๆ  ตัวระบบสามารถช่วยให้สามารถบริหารจดัการค่าใช้จ่ายได้คุม้ค่าการลงทุน  
6.1. ค.  ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Readiness) 

ในด้านระบบงาน ระบบงานของส านักฯ ไดร้ับการออกแบบอย่างรอบคอบรัดกมุ การน าเอาระบบเทคโนโลยีทีม่ีศักยภาพสูงมาใช้ 
ได้มีการวางมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากเหตุที่อาจคาดไม่ถงึ และมีมาตรการฉุกเฉินรองรับที่สามารถให้บริการต่อเนื่องได้ โดยมี
ระบบส ารองฉุกเฉิน ทั้งระบบพลังงาน ระบบคอมพิวเตอรส์ ารอง ระบบข้อมูลส ารอง ระบบส ารองอปุกรณ์และอะไหล่ในการซ่อมบ ารงุ จัด
ให้มีเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวัง มีระบบป้องกันตัวเองโดยซอฟท์แวร์  และมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพร้อมคอยแก้ไข ดังได้อธิบายแล้วในหมวดที่ 4
 ในด้านบุคลากรและทรัพย์สิน ส านักฯให้ความส าคัญกับระบบป้องกันภัยบุคลากรภายในส านักฯ และแก่บุคลากรอื่นในอาคาร
ส านักงานด้วย เช่นระบบ รักษาความปลอดภัย ที่มีการจัดจ้างบริษทัเอกชนมาดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง มีอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย มีการอบรมบุคลากรในอาคารเพื่อป้องกันอัคคีภัยโดยวิทยากรผู้ช านาญเฉพาะ มีคณะกรรมการและแผนป้องกันอัคคีภัย มีการ
เรียนรูเ้ชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรยีมพร้อมรับต่อสภาวะฉุกเฉิน ทั้งที่อาจเกิดกับระบบงาน หรือกับผู้ปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 
 
 

 

6.2 กระบวนการท างาน (Work Processes) 
6.2.ก. การออกแบบกระบวนการท างาน (Work Process Design) 

6.2.ก.(1) แนวคิดการออกแบบ (Design Concepts) 

แนวคิดที่คณะผู้บรหิารให้ความส าคัญ คือเน้น คุณภาพการให้บริการ  ที่ส านักฯจะต้องบริหารจัดการให้เกิดขึ้นแก่ผูร้ับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย    โดยก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ มุ่งสู่การบริหารและพัฒนาวิชาการที่เป็นเลิศ  เป็นการพัฒนาการแบบไม่หยุดนิ่ง   และเน้น
การใช้เทคโนโลยีแบบท่ัวท้ังองค์กร  เน้นการท างานที่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบการท างานได้อย่างคล่องตัว  ดังกล่าวถึงใน 6.1 
ข้างต้น กระบวนการท างานต่างๆ เมื่อมีการประเมินพบจุดอ่อน หรือมองเห็นโอกาสการพัฒนาให้มปีระสิทธิภาพสูงขึ้นจะไดร้ับการพฒันา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง ซึ่ง บางกระบวนการท างานส านกัฯได้พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมเพ่ิมเติมใหม่ภายหลัง เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการท างาน ให้ผลการด าเนินการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังแสดงใน 7.1.(ข) เช่น  

 การพัฒนาโปรแกรมรบัสมคัรที่ผ่านระบบ Internet    
 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจดัการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF   
 การพัฒนาโปรแกรมขึ้นทะเบยีนบณัฑิตออนไลน์   
 การเปิดบริการธรุกรรมการเงินอ านวยความสะดวกผา่นเคาน์เตอร์บริการใกล้บ้านผู้รบบริการและผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย   
 การพัฒนาโปรแกรมจดัการฐานข้อมูลคณุภาพภายในของส านักฯ   
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 การพัฒนาปรับรูปแบบการประชุมกลั่นกรองหลักสูตรที่สามารถกลัน่กรองหลักสตูรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดคราวละจ านวนมาก 

 เพื่อความคล่องตัวในการด าเนินการ  ส านักฯ มีการมอบอ านาจ ให้ผู้น าระดับสูง ทั้งรองผู้อ านวยการ และผู้ช่วย
ผู้อ านวยการส านักฯ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ บริหารจดัการบางกลุม่กระบวนการเองเพื่อให้เกิดความคล่องตัวได้  

6.2.ก.(2) ข้อก าหนดของกระบวนการท างาน (Work Process Requirement) 
ข้อก าหนดที่ส าคญัของกระบวนการท างานของส านักฯ คือ การให้บริการทางการศึกษาหลักของส านักฯที่ใช้ได้ง่าย สร้างคุณค่า

และความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้   โดยส านักฯจะบริหารจัดการให้ผูร้ับบรกิาร
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อการบรรลุวสิัยทัศน์ท่ีก าหนด     โดยที่ส านักฯก าหนดให้มี
กิจกรรมส ารวจวัด ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และทบทวนระบบคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง ทุกปี 
6.2.ข. การจัดการกระบวนการท างาน (Work Process Management) 

6.2.ข.(1) การน ากระบวนการท างานที่ส าคัญไปใช้ (KEY WORK PROCESS Implementation) 
กระบวนการท างานท่ีส าคัญทีส่ านกัฯใช้ คือ กระบวนการให้บริการดา้น 

[1] การใหบ้ริการด้านการให้บริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
[2] การใหบ้ริการด้านการให้บริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
[3] การใหบ้ริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรียน 
[4] การใหบ้ริการรับรองสถานภาพนกัศึกษาและศษิย์เก่า 
[5] การใหบ้ริการด้านข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา 

กระบวนการให้บริการ ดังกล่าวขา้งต้น เน้นการมีขั้นตอนท่ีสั้นและง่าย และประกาศไว้ชัดเจน ณ จุดบริการ  (รายละเอียดดัง
ปรากฏในขั้นตอนการให้บริการของแต่ละกลุม่ภารกิจและหน่วยงาน) ตัวช้ีวัดที่ส าคัญและผลการด าเนนิการ ดังแสดงไว้ใน 7.1 การน า
กระบวนการท างานไปใช้จะมีกิจกรรมประเมินผลการท างานรายงานความคืบหน้าหรือปัญหาอุปสรรคเป็นประจ าทุกเดือน ในการประชุม
บุคลากรส านักฯ และน าสู่การพจิารณาสนับสนุนการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม หรือเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์ในการ
ให้บริการที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียตามที่มุ่งหวัง 

ทุกกระบวนการล้วนมีความส าคญัสูง เริ่มตั้งแต่ การให้บริการเตรียมผู้ที่จะเข้ามาเรยีน คัดเลือกผู้เรียน  ดูแลทะเบียนประวตัิผู้เรียน 
บริการอ านวยความสะดวกการลงทะเบียนเพิ่มถอนวิชาเรยีน อ านวยความสะดวกตารางสอนตารางสอบ ประมวลผลการเรียน ตรวจสอบ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประสานจัดงานรับพระราชทานปรญิญาบัตร และ การด าเนินการบริการเอกสารส าคัญแสดงสถานภาพทาง
การศึกษา และแม้กระทั่งกระบวนการประกันคณุภาพการให้บริการ   ในที่น้ีจะแสดงกระบวนการหลักท่ีส าคญัของส านักฯ ที่มผีลตอ่การ
สร้างคณุค่าให้ผูเ้รียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเรียนรู้และความส าเร็จของผู้เรยีนผลตอบแทนด้านการเงินความส าเรจ็และความยั่งยืนของ
สถาบัน ดังนี ้
ตารางที่ 6.2.ข.(1)-1   แสดงกระบวนการท างานหลัก การสรา้งคุณค่าให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเรียนรู้และความส าเร็จของผู้เรียน ผลตอบแทนด้าน

การเงิน ความส าเร็จและความยั่งยืนของสถาบัน 
กระบวนการท างาน
หลักของสถาบัน 

การสร้างคุณค่าให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

การเรียนรู้และความส าเร็จ
ของผู้เรียน 

ผลตอบแทน
ด้านการเงิน 

ความส าเร็จและความยั่งยืน
ของสถาบัน 

กระบวนการแนะแนว
การศึกษา 

(กระบวนการ
ประชาสัมพันธก์ารตลาด) 

 เกิดการต่ืนตัวแข่งขันและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนของโรงเรียนต่างๆ 

 เกิดความผูกพันและค่านิยมต่อ ม.
ขอนแก่น 

 ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่
เกี่ยวกบัการเขา้ศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา 

 เกิดความมั่นใจในการ
เตรียมตัวเข้าศึกษา 

 บริการไม่หวัง
ผลตอบแทน 

 

 สร้างสัมพันธ์ต่อเนื่อง/ความ
ผูกพันผู้เรียนในอนาคต 

กระบวนการรับบุคลเข้า
ศึกษา 

 นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน ได้รับ
บริการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะสาขาที่
ต้องการ/คาดหวัง ที่สะดวก ใกล้บ้าน ลด
ค่าใช้จ่าย 

 คณะใน มข.และสถาบันที่ร่วม รับ ได้
ผู้เรียนตามที่คาดหวัง 

 ผู้เรียนประสบความส าเร็จ
เข้าศึกษาในคณะที่เลือก 

 การได้ผู้เรียนคุณภาพสูง 
สนับสนุนคุณภาพผลการ
เรียนรู้และความส าเร็จของ
ผู้เรียน 

 สร้างรายได้
ให้แก่ส านักฯ
และ
มหาวิทยาลัย 

 การเพิ่มทางเลือกที่
หลากหลาย ชว่ยสร้าง
ความสัมพันธแ์ละความ
ผูกพันผู้เรียนกับสถาบัน 
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กระบวนการท างาน
หลักของสถาบัน 

การสร้างคุณค่าให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

การเรียนรู้และความส าเร็จ
ของผู้เรียน 

ผลตอบแทน
ด้านการเงิน 

ความส าเร็จและความยั่งยืน
ของสถาบัน 

กระบวนการระบบ
ทะเบียนเรียน 

 ความสะดวกในการลง ทะเบยีน เพิ่มถอน 
วิชาเรียน ของผู้เรียนทุกกลุ่มทุกระดบั 

 ความสะดวกในการช าระเงิน 
  

 สนับสนุนการเรียนการ
สอน ในการวางแผน
การศึกษา 

 ลดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

 สร้างรายได้
ให้แก่ส านักฯ
และ
มหาวิทยาลัย 

 สร้างสัมพันธ์ต่อเนื่อง /
ผู้เรียนในปัจจุบัน และศิษย์
เก่า 

 สร้างความผูกพันกับผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสีย 

กระบวนการ
ประมวลผล 

 ผู้เรียนได้รับผลการประเมินรวดเร็ว 
ถูกต้อง เชื่อถือได ้

 ผู้ปกครองติดตามพัฒนาการผู้เรียนได้ 
 อ านวยความสะดวกผู้สอน 

 สนับสนุนการเรียนการสอน  บริการไม่หวัง
ผลตอบแทน 

 สามารถด าเนินการต่อเนื่อง
และยั่งยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพแม้บุคลากร
เกี่ยวขอ้งมีการเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการกลั่นกรอง
หลักสูตร 

 คณะได้รับการตรวจกลั่นกรองหลักสูตร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. 

 สกอ. ได้รับการช่วยกลั่น กรอง กอ่น
รับรองหลักสูตร 

 สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนที่ได้เรียนใน
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแลว้ 

 หลักสูตรมีคุณภาพดีช่วย
ส่งเสริมสนับสนุน
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการเรียนรู้
และความส าเร็จของผู้เรียน 

 บริการไม่หวัง
ผลตอบแทน 

 มหาวิทยาลัยได้รับการ
ยอมรับ ในเชิงวิชาการจาก
สาธารณะ ที่มหีลักสูตรมี
มาตรฐานสูง 

กระบวนการให้บริการ
เอกสารส าคัญแสดงถาน

ภาพผู้เรียน 

 ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากเอกสารส าคัญ
เพื่อการแข่งขัน ในตลาดแรงงาน 

 ประหยัดเวลาทั้งผู้เรียนและผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย 

 เอกสารคุณภาพดี ใช้เป็นต้นฉบบัที่ต้อง
เช่ือถือได ้

 ขอรับได้ง่ายและสะดวก 

 ใช้ประโยชน์จากเอกสาร
เพื่อการแข่ง  ขันใน
ตลาดแรงงาน และเพื่อ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นอย่างได้เปรียบ
(รวดเร็ว และเป็นฉบบัจริง
ที่น่าเช่ือถือกว่า) 

 สร้างรายได้
ให้แก่ส านักฯ
และ
มหาวิทยาลัย 

 สร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่อง/
เป็นความผูกพันผู้เรียนใน
ปัจจุบัน และศิษย์เกา่ 

 สร้างความผูกพันกับผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสีย 

กระบวนการประเมิน
และประกันคุณภาพ
ภายใน 

 ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความ
พึงพอใจ และมั่นใจในมาตรฐานระบบ
ประคุณภาพของส านกัฯ 

 การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการทั้งระบบอย่าง 
ต่อเนื่องส่งผลต่อการ
สนับสนุนประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอน ส่งเสริม
การเรียนรู้และความส าเร็จ
ของผู้เรียน 

 สนับสนุนการ
สร้างรายได้โดย
อ้อมจาก
คุณภาพการให ้
บริการในทุก
กระบวนการ
ส าคัญ 

 สนับสนุนความส าเร็จ 
 เป็นบริการที่เป็นระบบที่

ด าเนินการได้ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน แม้จะเปลี่ยนแปลงตัว
บุคคล 

 
6.2.ข.(2) การบริหารจัดการการส่งมอบ (Supply-Chain Management) 

ส านักฯ ใช้บริการการส่งมอบใน  2 ประเภท คือ   
1. วัตถุดิบ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ สนบัสนุนการปฏิบตัิงาน  ส่วนหนึ่งเบิกจ่ายจากพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย โดยการจัดหา

ผ่านพัสดุกลางร่วมกัน  กับ  วิธีจัดซื้อจัดหาเองตามระเบยีบปฏิบตัิที่ก าหนดจากบริษัทห้างร้านท่ีชนะการประกวดราคา หรือ
โดยวิธีพิเศษ  

2. สารสนเทศ เช่น ข้อมูลสารสนเทศ การแนะแนวการศึกษา  ข้อมลูการจดัท าระเบียบการ การจัดท าคู่มือนักศึกษา ระเบียบ
ปฏิบัติข้อมลูข่าวสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

สิ่งที่ส่งมอบ จะส่งผลอย่างส าคัญต่อ ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย รวมถึงผู้ปฏิบัติ และระบบการท างานของส านักฯ  ส าหรับ
วัตถุดิบ ส านักฯด าเนินการตรวจสอบและตรวจรับตามระเบียบปฏิบัติเพื่อให้ได้วัตถุดิบตามคณุสมบตัิที่ก าหนด  กรณไีม่เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนดก็จะไม่ตรวจรบัวัตถุดิบนั้น   ในส่วน สารสนเทศ บางส่วนส านักฯ รับมาโดยคงสภาพเดมิจากคณะ/หน่วยงาน/
แหล่งข้อมูลสารสนเทศนั้นๆไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแกไ้ข เช่นข้อมูลแนะแนวการศึกษาจากแหล่งตรง ข้อมูลประวัตินักศึกษาจาก
เจ้าของประวัติ ข้อมลูหลักสตูรที่ผา่นการรับรองแล้ว   และ บางส่วนส านักฯรบัมาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทาน ก่อนน าไปใช้ อาจมี
การแก้ไขปรับปรุงหรือสรุปประมวลสร้างใหม่   กรณีปฏิบัตผิิดจากทีก่ าหนดซ้ าๆ สามารถยกเลิกใช้บรกิารเปลีย่นไปใช้ที่อ่ืนได้ 
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6.2.ข.(3) การปรับปรุงกระบวนการท างาน( PROCESS Improvement) 
ส านักฯ รบัฟังเสียงความต้องการ ความคาดหวัง จากผู้รับบริการทั้งนักเรียน และ ผูม้ีส่วนได้ ส่วนเสีย ตลอดทั้งผู้ปฏิบัติ  และ 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคณุภาพ ที่ได้สะท้อน โอกาสในการปรับปรุง (OFI: Opportunities for 
Improvement) ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาเพ่ือท าให้กระบวนการเหล่านี้ให้ทันต่อ
ความจ าเป็นและทิศทางการจดัการศึกษาอยู่เสมอ โดยก าหนดรอบที่มีการปรับปรุงพัฒนาทุกรอบปีการศึกษา 
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หมวดที ่7 ผลลัพธ์การด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx  
 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลลัพธ์ด้านกระบวนการ  

(Student Learning and Process Outcomes)  
7.1. ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน และ การมุ่งเน้นกระบวนการ (PROCESS RESULTS) 

ส ำนักฯ เป็นองค์กำรกลุ่มสนับสนนุกำรเรยีนกำรสอนของคณะ/หนว่ยงำนของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  ไม่มีหลักสตูรและนักศึกษำ
สังกัด มีเฉพำะ บริการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู ้  ซึ่งเป็นบริกำรหลักทำงกำรศึกษำของส ำนักฯ 5 ด้ำน (และมีโครงกำรสนับสนุนให้มี
หน่วยสหกิจศึกษำเพื่อประสำนงำนกลำงร่วมกับคณะและตำ่งสถำบนัร่วมด้วยอีก 1 หนว่ยงำนย่อย ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรขอจัดตั้งเป็นหน่วยใน
ก ำกับของส ำนักฯ) กำรอธิบำยผลลัพธ์ในหมวดที่ 7.1 ตำมเกณฑ์ EdPEx ของส ำนักฯ ในรำยงำนนี้ จะมุ่งเน้นที ่ กระบวนการ (PROCESS 
RESULTS) ด้านการให้บริการการศึกษาหลักชองส านกัฯ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยรำยงำน ประสิทธิผลของการด าเนินการ 
(Operational EFFECTIVENESS) ของกระบวนกำรให้บริกำรหลักข้ำงต้น ทีส่นับสนุนส่งเสรมิกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ดังแสดงใน 7.1. ข. 
7.1. ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการด าเนินการ (Operational Process Effectiveness Results) 

7.1.ข(1) ประสิทธิผลของการด าเนินการ (Operational EFFECTIVENESS) 

ผลลัพธ์แสดงประสิทธิผลกำรด ำเนนิกำรในภำพรวมของส ำนักฯ พิจำรณำจำกผลกำรตรวจประเมินภำยในตำมตัวชี้วัด IQA-KKU 
ข้อ 9.1 โดยที่พบว่ำในช่วงปีกำรศกึษำ 2553 ผลกำรตรวจประเมินมีระดบัท่ีลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2552  ในปีกำรศึกษำ 2554 ส ำนักฯ จึง
ได้ทบทวนปรับปรุงระบบประกันคณุภำพอย่ำงกว้ำงขวำง มีกำรปรับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ มีกำรพัฒนำแผน และพัฒนำ นวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภำพแก่ผู้รับบริกำรในหลำยด้ำน และในต้นปีการศึกษา 2554 ส านักฯได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  โดยเป็น หนึ่งใน 28 คณะ/
หน่วยงานของ 18 สถาบันอุดมศกึษาทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน จากคณะ/หน่วยงานท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 75 คณะ
หน่วยงานของ  38  สถาบันทั่วประเทศ   ในจ านวนที่ผ่านการคัดเลือกนี ้ เป็นคณะ/หน่วยงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจ านวน 7 คณะ/
หน่วยงาน   ประกอบด้วย 1. คณะเกษตรศาสตร์  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. คณะศึกษาศาสตร ์  4. คณะแพทยศาสตร์ 5. คณะเภสัช
ศาสตร์  6. คณะวิทยาการจดัการ และ 7. ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  นับเป็นควำมภำคภมูิใจยิ่งของส ำนักฯร่วมกับมหำวิทยำลัย 
ส่งผลใหเ้กิดกำรปรับปรุงพัฒนำด้ำนระบบประกันคณุภำพ และแนวทำงกำรปฏิบัติ ตลอดจนกำรสรำ้งและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
กำรด ำเนินกำรกำรให้บริกำรหลักของส ำนักฯ หลำยประกำร    ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมในปีกำรศึกษำ 2554 ตำมเกณฑ์ตวัช้ีวัด 
IQA-KKU ดังแสดงใน ตารางท่ี 7.1.ข(1) และ ในส่วนที ่ 3 ตารางที่ 8.3 สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ IQA_KKU   ในท่ีนี้ 
ส ำนักฯได้แสดงประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรในส่วนที่สะท้อนอัตลกัษณ์ของส ำนักฯร่วมด้วย ผลกำรให้บริกำรหลักท่ีส ำคญัของส ำนักฯ แต่
ละด้ำน ดังแสดงข้ำงล่ำงต่อไปนี ้
ตารางที่ 7.1.ข(1)-1 ตัวชี้วัด ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผล/ระดับ (Level) แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2552 2553 2554 องค์กร
เปรียบเทียบ 

ข้อมูลปีที่
ผ่านมา 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (IQA-KKU ข้อ 9.1) 

5 4 3 5 + ตนเอง 3 + 

ประสิทธิผลของการด าเนินการ บริกำรหลักท่ีส ำคญัด้ำนต่ำงๆ ของส ำนักฯ  
[1] ด้านการใหบ้ริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ตลำดกำรให้บริกำรที่ส ำคัญของส ำนักฯ คือ กลุ่มนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยของภำคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด ซึ่งถือ
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่จะเป็นนักศึกษำในอนำคตของมหำวิทยำลัย   จ ำนวนผู้สมัครคดัเลือกเข้ำศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ใน
ปีกำรศึกษำ 2549 มีจ ำนวนสูงเพิม่ขึ้นกว่ำเดิมประมำณเกือบเท่ำตัว ซึ่งเป็นกำรพัฒนำจ ำนวนรับแบบก้ำวกระโดดอย่ำงมำก จ ำนวนผู้สมัคร
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ที่สูงมำกน้ี ยังคงต่อเนื่องติดต่อกนัมำตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ 2550 จนถึงปีกำรศึกษำปัจจุบัน (ปีกำรศกึษำ 2554) และคำดว่ำจะอยู่ที่ระดับนี้
ต่อไปอีกหลำยปี     นวัตกรรม ส ำคัญที่ส ำนักฯพัฒนำขึ้นเกี่ยวกับเรือ่งนี้ คือ 

 ระบบการรับเข้าศึกษา on line เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้้สมัครและโรงเรียนสามารถด าเนินการไดส้ะดวกรวดเร็ว ลดเวลา
และค่าใช้จ่าย (โปรแกรมการสมัครผ่านเครือข่าย Internet ที่พัฒนาขึ้นเองนี ้ ยังคงใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยพัฒนาปรับปรุง
ต่อเนื่องทุกปี)   

 การเปิดเครือข่ายให้ต่างสถาบันใช้บริการรับสมัครร่วมกับการรับสมัครโดยวิธีรับตรงของส านักฯ  ซึ่งอ านวยประโยชน์ให้ต่าง
สถาบันมีโอกาสรับนักเรียนในภมูภิาคอีสานเพิ่มขึ้น นักเรียนได้สิทธ์ิเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขึ้นจากการสมัครรับตรงของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และส านักฯไดส้นับสนุนนโยบายการให้บริการชุมชนวิชาการที่ส าคัญของส านักฯ  

 กิจกรรมแนะแนวสัญจร ที่ให้บริการแนะแนวเคลื่อนที่ถึงใกล้บ้านนกัเรียน 
                            ตารางที่ 7.1.ข(1)-2 อัตราส่วนผู้สมัครรับตรงและการแข่งขัน 

ปีการศึกษา จ านวนผูส้มัคร (คน) จ านวนประกาศรับเข้าศึกษา อัตราส่วนการแข่งขันท่ี ม.ข. 
2549 21,695 3,669 1:5.9 
2550 41,612 3,549 1:11.7 
2551 41,488 3,790 1:10.9 
2552 38,985 3,721 1:10.5 
2553 40,356 3,778 1:10.7 
2554 41,892 4,075 1:10.3 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-3 ตัวชี้วัดประสิทธิผลการด าเนินการด้าน การใหบ้ริการรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผล/ระดับ (Level) แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2552 2553 2554 องค์กร
เปรียบเทียบ ข้อมูลจาก ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 จ ำนวนผู้เข้ำรว่มกิจกรรมกำรแนะแนวสญัจร 31,130 33,297 35,045 33,130 + เป้ำหมำย รับเข้ำฯ สูงกว่ำ 
2 จ ำนวนผู้เข้ำรว่มกิจกรรมกำรแนะแนวตลำด

นัดหลักสูตรอุดมศึกษำ ที ่ศูนย์ ม.ขอนแก่น  
33,191 30,073 32,702 33,191 + เป้ำหมำย รับเข้ำฯ สูงกว่ำ 

3 จ ำนวนผู้สมัครเข้ำศึกษำโดยวิธีรับตรง 41,892 38,985 40,356 41,892 + เป้ำหมำย รับเข้ำฯ สูงกว่ำ 
4 จ ำนวนต่ำงสถำบันที่ร่วมเป็นเครือข่ำยรับเข้ำ

ศึกษำผ่ำนกระบวนกำรรับตรง 
12 4 6 12 - เป้ำหมำย รับเข้ำฯ ต่ ากว่า 

5 เกรดเฉลี่ยผู้สอบผ่ำนคัดเลือกรับตรง >3.00 3.10 3.10 3.11 + เป้ำหมำย รับเข้ำฯ สูงกว่ำ 
6 อัตรำส่วนเฉลี่ยจ ำนวนรับตอ่จ ำนวนผู้สมัคร 1:10.0 1:10.5 1:10.7 1:10.3 - เป้ำหมำย รับเข้ำฯ สูงกว่ำ 
7 ระบบและกลไกกำรบริกำรแนะแนว

กำรศึกษำ 
5 NA NA 5 NA เกณฑ์

สูงสุด 
รับเข้ำฯ ตำมเป้ำ 

8 ระบบและกลไกกำรบริกำรกำรกำรจัด
กำรศึกษำดำ้นกำรรับเข้ำศึกษำ 

5 NA NA 5 NA เกณฑ์
สูงสุด 

รับเข้ำฯ ตำมเป้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-1 จ านวนผู้สมัครสอบเขา้ศึกษาโดยวิธีรับตรง ผ่าน
ส านักฯ 
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แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-2 แสดงจ านวนเครือข่ายต่างสถาบันที่ร่วมรับ
สมัครรับตรงกับส านักฯ 
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ตารางที่ 7.1.ข (1)-4 อัตราส่วนผู้สมัครรับ Admissions และการแข่งขัน 

มหาวิทยาลัยที่มีผู้สมัครเกิน 20,000 คน จ านวนสมัคร จ านวน
ประกาศรับ 

จ านวนรับเขา้
สัมภาษณ ์

อัตราส่วนจ านวนรับต่อ
จ านวนผู้สมัคร 

อัตราส่วนจ านวนมีสิทธิ์เข้า
สัมภาษณ์ต่อจ านวนผู้สมัคร 

1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 55,385 8,375 ,221 6.61 6.74 
2 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 28,117 2,675 3,443 10.51 8.17 
3 มหำวิทยำลัยบูรพำ 27,887 4,142 4,195 6.73 6.65 
4 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 27,325 3,591 4,148 7.61 6.59 
5 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 26,207 3,608 5,138 7.26 5.10 
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26,020 1,766 3,196 14.73 8.14 
7 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 22,966 1,955 4,096 11.75 8.61 
8 มหำวิทยำลัยนเรศวร 22,642 2,622 3,820 8.64 5.93 
9 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20,538 2,346 2,771 8.75 7.41 
10 มหำวิทยำลัยศิลปำกร 20,196 2,772 3,394 7.29 5.95 

 ข้อมูลจากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ปี พ.ศ. 2555 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีจ านวนผูส้มัคร เกินกว่า 20,000 คน 
เมื่อพิจารณา อัตราส่วนการแข่งขันเทียบกับจ านวนประกาศรับสมคัร พบว่า มหาวิทยาลัยขอนแกน่มีอัตราส่วนการแขง่ขันของจ านวน
ผู้สมัครต่อจ านวนรับ 1 คน ที่สูงกว่าแทบทุกมหาวิทยาลัย 

[2] การใหบ้ริการด้านมาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-5 ตัวชี้วัดประสิทธิผลการด าเนินการด้าน การให้บริการรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผล/ระดับ (Level) แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2552 2553 2554 องค์กร
เปรียบเทียบ ข้อมูล ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 ระบบและกลไกกำรสนับสนุนกำรพัฒนำและ

บริหำรหลักสูตร 
5 NA NA 5 NA เกณฑ์

สูงสุด 
พัฒนำวิขำ

กำร ตำมเป้ำ 

2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มำตรฐำนตำมกรอบ
มำตรฐำนอุดมศึกษำแห่งชำติเทียบกบั
หลักสูตรทั้งหมดที่มีตำมแผน 

>50% 
(330 

หลักสูตร) 
1.80% 6.91% 59.76% + เป้ำหมำย 

พัฒนำวิขำ
กำร สูงกว่ำ 

3 จ ำนวนของหลักสูตรที่ผ่ำนกำรด ำเนินกำร
กลั่นกรองตำมกรอบมำตรฐำนอุดมศึกษำ
แห่งชำติเทียบกับหลักสูตรที่เสนอให้
พิจำรณำกลั่นกรอง 

>170 6 23 199 ++ เป้ำหมำย พัฒนำวิขำ
กำร สูงกว่ำ 

4 จ ำนวนครั้งกำรจัดประชุมตอ่ปีกำรศึกษำ >12 12 18 36 + เป้ำหมำย พัฒนำวิขำ
กำร 

สูงกว่ำ 

 

แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-3 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจร 
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ตารางที่ 7.1.ข(1)-6  จ านวนหลกัสูตรที่เสนอขออนุมัติเปิดที่ผ่านส านักฯเพือ่พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา จ านวนหลักสูตร 
ที่เสนอ 

เป้าหมาย 
ในการพิจารณา

กลั่นกรอง 

จ านวนหลักสูตร
ตาม TQF ทั้งหมด 

ผ่านการกลั่นกรอง
จากส านักฯแล้ว สภาอนุมัตแิล้ว 

อัตราส่วนหลักสูตร
ที่ผ่านการ

กลั่นกรองต่อ
หลักสูตรที่เสนอ 

อัตราส่วนหลักสูตร
ที่ผ่านสภาฯต่อ
หลักสูตรทั้งหมด 

2552 6 100% 6 6 6 100% 100% 
2553 23 100% 23 23 23 100% 100% 
2554 296 100% 330 296 199 100% 60.03% 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ก ำหนดให้ทุกสถำบันอุดมศกึษำ ใช้เกณฑ์มำตรฐำนตำมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF)  มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยฝ่ำยวิชำกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร่วมกับกลุม่ภำรกิจพัฒนำวิชำกำรของส ำนักฯ ได้
ด ำเนินกำรเร่งรดัและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลตุำมนโยบำยคือทุกหลักสตูรของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 330 หลักสูตรผ่ำนกำร
กลั่นกรองตำมเกณฑม์ำตรฐำน TQF ที่ก ำหนด นวัตกรรม ส ำคญัทีส่ ำนักฯพัฒนำขึ้นเพื่อสนับสนุนภำรกิจนี้ คือ  

 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการ การขออนุมัติเปิดหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF สามารถ
อ านวยความสะดวกคณะหน่วยงาน จัดท า เอกสาร มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 และก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุงให้
สามารถช่วยการจัดท าเอกสาร มคอ.5 ถึง มคอ.7  ต่อไป www.TQF.kku.ac.th 

 ความถี่และรูปแบบการประชุมกลั่นกรอง คือ การเปลีย่นจากการประชุมพิจารณาร่วมกันเดือนละ 1-3  ครั้ง    เป็นการ ประชุมถี่
ขึ้น แยกพิจารณาตามกลุ่มสาขา และ ประชุมนอกสถานท่ีแบบคราวละทุกหลักสูตรต่อเนื่องพร้อมกันในกลุ่มที่เสนอ ท ำให้สำมำรถ
พิจำรณำได้ทั้งในเชิงกำรเปรียบเทยีบและจ ำนวนที่เพ่ิมขึ้นมำก (ดังแสดงใน แผนภำพที่ 7.1ข(1)-5  7.1ข(1)-6 และ 7.1ข(1)-7    
และตำรำงที่ 7.1ข(1)-5) 
 

 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-5 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตร 
ฐานอุดมศกึษาแห่งชาตเิทียบกับหลกัสูตรทัง้หมด 
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หลกัสูตรที่ผ่ำนสภำฯคำมเกณฑ ์TQF 
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แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-6  จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการด าเนนิการกลั่นกรอง
ตามกรอบมาตรฐานTQFเทียบกับหลักสูตรที่เสนอ
เสนอห้พิจำรณำกลั่นกรอง 
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จ ำนวนท่ีเสนอ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-7 แสดงความถีใ่นการประชุมพิจาณากลั่นกรอง
หลักสูตร/รายวิชา  
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แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-8  จ านวนหลักสูตร  
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[3] การใหบ้ริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรียน 

นักศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น สำมำรถใช้บริกำรระบบทะเบยีนเรียนของส ำนักฯ แบบ on line ได้ทั้ง 100% ตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2543 นักศึกษำทุกคนสำมำรถท ำธุรกรรมในระบบผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอรไ์ด้ในทุกพ้ืนท่ีที่มีเครือข่ำยเช่ือมโยงกับส ำนักฯได้
เป็นกำรให้บริกำรทั้งระบบของระบบทะเบียนเรียน ด้วยก ำลังคน เพียง 5 คน ต่อจ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนต่อปีกำรศึกษำ กว่ำ 
40,000 คน ในเชิงเปรียบเทยีบกับต่ำงสถำบันที่ให้บริกำรลักษณะงำนท ำนองเดียวกัน จำกำรศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนระหว่ำงกัน พบว่ำ
ส ำนักฯ ใช้บุคลำกรท ำงำนท่ีน้อยกว่ำสถำบันอุดมศึกษำช้ันน ำอื่นทีม่ีจ ำนวนนักศึกษำรับบริกำรจ ำนวนใกล้เคียงกัน หรือมีจ ำนวนนักศกึษำที่
น้อยกว่ำ เป็นกำรใช้สมรรถนะด้ำนเทคโนโลยีที่มีศักยภำพสูง สมรรถนะด้ำนผู้ปฏิบัติที่ช ำนำญกำรและมีทักษะประสบกำรณส์ูง  สมรรถนะ
ด้ำนงบประมำณในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรทีม่ีคุณภำพสูงและป้องกันควำมเสี่ยงกำรให้บริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ นวัตกรรมที่พัฒนำขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี ้

 ระบบทะเบียนเรียน ON LINE   ส ำนักฯ เป็นกลุ่มรุ่นแรกๆ ของสถำบันอุดมศึกษำ ที่น ำระบบมำพฒันำใช้ และพัฒนำปรับปรุงมำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

 ระบบช าระเงินผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์หรือเคาน์เตอร์บริการใกล้บ้าน  ลดเวลำและค่ำใช้จ่ำยและเพิม่ควำมสะดวกแก่
ผู้ปกครอง 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-7 ตัวชี้วัดประสิทธิผลการด าเนินการด้าน การใหบ้ริการระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรยีน 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผล/ระดับ (Level) แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2552 2553 2554 องค์กร
เปรียบเทียบ ข้อมูล ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 ระบบและกลไกกำรบริกำรกำรจัดกำรศึกษำ

ด้ำนระบบทะเบียน 
5 NA NA 5 NA ตนเอง ทะเบียน

เรียน 
NA 

2 จ ำนวนรำยวิชำที่บริกำรระบบทะเบยีน 
online แก่นักศึกษำต่อปีกำรศึกษำ  
ระดับปริญญำตรี 

>5,000 4,647 5,167 4,809 - ตนเอง ทะเบียน
เรียน 

ต่ ำกวำ่ 

3 จ ำนวนรำยวิชำที่บริกำรระบบทะเบยีน 
online แก่นักศึกษำต่อปีกำรศึกษำ 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

>4,000 2,963 3,763 3,761 - ตนเอง ทะเบียน
เรียน 

ต่ ำกวำ่ 

4 จ ำนวนนกัศึกษำลงทะเบียนเรียนตอ่ปี
กำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี 

>60,000 70,938 68,686 63,360 + ตนเอง ทะเบียน
เรียน 

สูงกว่ำ 

5 จ ำนวนนกัศึกษำลงทะเบียนเรียนตอ่ปี
กำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ 

>15,000 13,025 17,869 7,550  ตนเอง ทะเบียน
เรียน 

ต่ ำกวำ่ 

6 มีบริกำร ถำมตอบ แสดงควำมคิดเห็น      
on line ที่ให้บริกำรสม่ ำเสมอต่อเนื่อง 

อย่ำงน้อย 
4 ช่องทำง 

4 4 4 + ตนเอง ทะเบียน
เรียน 

ตำมเป้ำ 

 อัตรำส่วนผู้ปฏบิัติ ต่อ จ ำนวนนักศึกษำที่รับ
บริกำรระบบทะเบยีนเรียน 

>1: 
14,000 

1: 
16,000 

1: 
17,000 

1: 
14,000 

- ตนเอง ทะเบียน
เรียน 

ตำมเป้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-9 จ านวนจ านวนนักศกึษาลงทะเบียนเรียนตอ่ปี
การศกึษา 
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จ  ำนวนนักศึกษำลงทะเบียนเรยีน 

ป.ตรี บัณฑิตศึกษำ รวม 

 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-10 จ านวนรายวิชาที่บรกิารระบบทะเบียน online 
แกน่ักศกึษาต่อปีการศกึษา 
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 [4] การให้บริการรับรองสถานภาพนกัศึกษาและศษิย์เก่า 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-7  ตัวชี้วัดประสิทธิผลการด าเนินการด้าน การใหบ้ริการระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรยีน 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2552 2553 2554 องค์กร
เปรียบเทียบ 

ข้อมูล
หน่วยงำน 

ผลเปรียบเ
ทียบ 
(+/-) 

1 ระบบและกลไกกำรบริกำรด้ำนออกเอกสำร
รับรองสถำนภำพนกัศึกษำ 

5 NA NA 5 NA ตนเอง  
 

บริกำร NA 

 
2 ระบบและกลไกกำรบริกำรด้ำนทะเบียน

บัณฑิตและพิธีกำรงำนพระรำชทำนปรญิญำ
บัตร 

5 NA NA 5 NA ตนเอง  
 

บริกำร NA 

3 จ ำนวนเอกสำรส ำคัญที่ออกให้ผู้รับบริกำร >25000 64,325 93,925 111620 ++ ตนเอง  บริกำร สูงกว่ำ 
4 เวลำกำรให้บรกิำรโดยเฉลีย่ <10 นำที/

ฉบับ 
10 นำที/

ฉบับ 
10 นำที/

ฉบับ 
10 นำที/

ฉบับ 
+ ตนเอง  บริกำร + 

5 จ ำนวนผู้รับปริญญำบัตร >8,000 7,846 8,768 9,880 + ตนเอง  บริกำร + 
6 ผลประเมินกำรด ำเนินกำรพธิีงำน

พระรำชทำนปริญญำบัตร 
4 4.06 3.80 4.0 + ตนเอง  บริกำร ตำมเป้ำ 

7 จ ำนวนผู้ส ำเร็จวิทยำลัยพยำบำลสถำบัน
สมทบที่ใช้บริกำรงำนด้ำนปริญญำบัตร 

>600 620 1,062 749 _ ตนเอง  บริกำร สูงกว่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-1-11 จ านวนเอกสารส าคัญที่ออกให้ผู้รับบรกิาร
บริการ 
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 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-12 ผลประเมินกำรด ำเนินกำรพธิีงำน
พระรำชทำนปริญญำบัตร 
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 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-13 จ านวนรับปรญิญาบัตร  มหาวทิยาลัย ขอนแกน่ 
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จ  ำนวนผูร้บัปรญิญำบตัร 

2552 

2553 

2554 

 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-14 จ านวนผู้ส ำเร็จวิทยาลัยการพยาบาล (สถาบัน
สมทบ) 
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ส ำนักฯให้บริกำรดำ้นเอกสำรส ำคญัเพื่อรับรองสถำนภำพ ตรวจสอบคุณวุฒิ ขึ้นทะเบียนบณัฑติ และประสำนงำนพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร ด้วยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแบบหลำยช่องทำงส ำหรับผูร้ับบริกำรทั้งกลุ่มนักศึกษำ ในและนอกมหำวิทยำลัย และ ศษิย์
เก่ำ ทุกกลุ่ม ทุกระดับกำรศึกษำ  ผู้รับบริกำรสำมำรถใช้บริกำรผำ่นเครือข่ำย Internet ไปรษณยี ์ หรือท่ีเคำน์เตอร์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Services) ที่สำมำรถให้บริกำรด่วนได้ ภำยในไม่เกิน 10 นำที ต่อฉบับ และเปิดให้บริกำรเต็มทีโ่ดยบริกำรระหว่ำงพักกลำงวัน
ทุกวัน และบริกำรเพิ่มเติมในวันเสำร์ด้วย เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและช่วยเพิ่มควำมได้เปรยีบเชิงแข่งขันให้กับผู้รับบริกำร ที่สำมำรถได้ใช้
ประโยชน์เอกสำรไดร้วดเร็ว สะดวก แม้อยู่ในช่วงเวลำหยุดรำชกำรปกติทั่วไป   นวัตกรรมที่พัฒนำขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop services)   ส ำนักฯ ใหบ้ริกำรเอกสำรที่จดุบริกำรในส ำนกัฯแบบเบ็ดเสร็จ ที่ผู้รับบริกำร
สำมำรถยื่นบริกำรที่จุดเดียว แลว้สำมำรถท ำธรุกำรเอกสำร และกำรเงินได้ ณ จุดบริกำร โดยระบบจะประสำนเชื่อมโยงและ
ด ำเนินกำรผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ณ จดุบริกำร แทนนักศึกษำ ที่แต่เดิมเคยต้องก ำเนินกำรผ่ำนหลำยจดุหลำยข้ันตอน บริกำร
ทั้งเอกสำรส ำคัญ และ เกี่ยวกับกำรขอข้ึนทะเบียนบณัฑิต   

 ระบบ Smart Card  เป็นบริกำรท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ แทนบัตรแบบเดิม ซึ่งบัตรรุ่นใหม่ซึ่งสำมำรถเก็บบันทึกข้อมลูส่วนตัว
ของผู้ถือบัตร  ลดเวลำและค่ำใช้จำ่ยและเพิ่มควำมสะดวกแก่ผู้ปกครอง 

 บริการขึ้นทะเบียนบัณฑิต on line  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกบณัฑิตทุกพ้ืนท่ี 
 บริการสิ่งอ านวยความสะดวกแกผู้่มารับบริการที่จุดรับบริการ เช่น เครื่องจัดคิวกำรรับบริกำร ที่พักผ่อนระหว่ำงรอ สื่อสิ่งพิมพ์ 

ทีวี เป็นต้น 
 การให้บริการสถาบันสมทบด้านงานปริญญาบัตรวิทยาลัยการพยาบาล 

[5] การใหบ้ริการด้านข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-8  ตัวชี้วัดประสิทธิผลการด าเนินการด้าน การใหบ้ริการระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรยีน 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผล/ระดับ (Level) แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2552 2553 2554 องค์กร
เปรียบเทียบ ข้อมูล ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 ระบบและกลไกกำรบริกำรศูนย์ข้อมูล

สำรสนเทศกำรจัดกำรศึกษำ 
5 NA NA 5 NA NA ประมวล 

ผล 
NA 

2 จ ำนวนกำรบันทึกคะแนนรำยวิชำ 
ปริญญำตรีต่อป ี

500,000 366,332 501,526 387,950 + ตนเอง ประมวล 
ผล 

ต่ ากวา่ 

3 จ ำนวนกำรบันทึกคะแนนรำยวิชำ
บัณฑิตศึกษำต่อป ี

50,000 53,443 50,393 47,343 - ตนเอง ประมวล 
ผล 

ต่ ากวา่ 

4 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจ (IQA-KKU ข้อที่ 7.3) 

5 5 3 5 NA ตนเอง ประมวล 
ผล 

NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-15 จ านวนการบันทึกคะแนนรายวชิาต่อปี 
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จ  ำนวนกำรบนัทึกคะแนนรำยวิชำตอ่ปี 

ป.ตรี บัณฑิตศึกษำ รวม 

แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-16 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
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สำขำวิชำทุกระดับกำรศึกษำ ในฐำนะศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศระบบทะเบียนเรียน โดยอ ำนวยควำมสะดวกด้วยโปรแกรมบริหำร
จัดกำรฐำนข้อมลูร่วมกันทั้งมหำวทิยำลัย   งำนบริกำรกำรศึกษำของทุกคณะสำขำวิชำสำมำรถเขำ้ใช้บริกำรฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนนุกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับส ำนักฯได้ โดยอำจมีข้อจ ำกัดด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลส ำคัญบำงส่วนตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และ
มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง และสนับสนุนบริกำรฐำนข้อมลูเพื่อกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรจดักำรงำนของบุคลำกรในส ำนักฯ ผ่ำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอรส์ ำนักฯ เช่น บริกำรระบบกำรจัดสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำโดยวิธีรับตรง  ระบบประเมินผลกำรด ำเนินกำร Online ระบบกำร
เก็บรวมรวมข้อมูลกำรประกันคุณภำพ E-QA ของส ำนักฯ เป็นต้น    
 
[6] การให้บริการด้านสหกิจศึกษา 
ตารางที่ 7.1.ข(1)-98  ตัวชี้วัดประสิทธผิลการด าเนินการด้านระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผล/ระดับ (Level) แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2552 2553 2554 องค์กร
เปรียบเทียบ 

ข้อมูลปีที่
ผ่านมา 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรอื
วิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ทุกหลักสูตร 

ปีละไม่
น้อยกว่ำ 
1ครั้ง 

NA 1 1 NA ตนเอง กลุ่ม    
สหกิจ
ศึกษา 

ตามเป้า 

 จัดอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำ ใจให้กบับุคลำกร ที่ท ำงำนเกีย่วขอ้งด้ำนสหกจิศึกษำ  และกำรเตรียมควำมพร้อมให้ นกัศึกษำสหกจิก่อนออก 
ปฏิบัติงำน  ณ สถำนประกอบกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.ข(2) การเตรียมพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 
ดังกล่ำวแล้วใน หมวดที่ 2 ที่ส ำนักฯ ก ำหนดให้มีแผนกำรเตรยีมควำมพร้อมส ำหรับภำวะฉุกเฉิน ท ำให้แต่ละกลุ่มภำรกิจสำมำรถ

ด ำเนินกำรลุล่วงตำมแผนท่ีก ำหนดได ้ ดังแสดงใน 7.1ข (1) ข้ำงต้น ซึ่งผลกำรบรรลดุังกล่ำวส่วนหนึ่งมำจำกกำรบรรลุควำมส ำเรจ็ของ 
กระบวนการพัฒนาแผน   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ และ ระบบบริหารความเสี่ยง ร่วมด้วย ระบบดังกล่ำว
ได้รับกำรตดิตำมให้ควำมส ำคัญสม่ ำเสมอตามเกณฑ์ IQA-KKU ของมหำวิทยำลัย ดังแสดงใน ตารางที่ 7.1.ข (2)-1 และแผนภำพท่ี 7.1.
ข (2)-1  
ตารางที่ 7.1.ข (2)-1  ตัวชี้วัดการเตรียมพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน  

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผล/ระดับ (Level) แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2552 2553 2554 องค์กร
เปรียบเทียบ ข้อมูล ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 กระบวนการพัฒนาแผน (IQA-KKU 1.1) 5 5 5 5 + เกณฑ ์ ประมวลผล ตำมเป้ำ 
2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ (IQA-KKU 7.3) 
5 5 5 5 + เกณฑ ์ ประมวลผล 

ตำมเป้ำ 

3 ระบบบริหารความเส่ียง  (IQA_KKU 7.4) 5 5 5 5 + เกณฑ ์ ประมวลผล ตำมเป้ำ 

 

 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-17 รูปสัมมนาสหกิจศึกษา 
 
 

 

แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-18 รูปสัมมนาสหกิจศึกษา 
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7.1. ค.  ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปใช้ (Strategy Implementation Results) 

ดังได้กล่ำวแล้วใน หมวดที่ 1 ข้อ 1.1.ข(2) เรื่องกำรท ำใหเ้กิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง และ กระบวนกำรทบทวนกำรด ำเนินกำร
เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และ  หมวดที่ 2 ข้อ 2.1.ก(1)  ที่ข้ันตอนวำงแผนของส ำนักฯ น ำเอำ กระบวนกำร PDCA มำใช้ในกล
ยุทธ์กำรพัฒนำแผน  ผลจำกกำรทบทวนคุณภำพ และ แผนปฏิบตัิควบคู่กันอย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่อง ส ำหรบักำรพัฒนำผลของประสิทธิผล
ในกำรด ำเนินกำรของส ำนักฯในบริกำรหลักเพื่อมุ่งสู่กำรบรรลุวตัถุประสงค์และวสิัยทัศน์    ท ำให้เกิด ผลลัพธ์ที่พัฒนาขึ้น และเกิดการ
สร้างและพัฒนา นวัตกรรม สนับสนุนให้เกิดผลลัพธด์ังแสดงแล้วใน  7.1.ข(1) ข้ำงต้น 

 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Outcomes)  
7.2. ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and STAKEHOLDER-Focus Results) 

7.2.ก(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Satisfaction) 
 

ส ำนักฯ ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย พบว่ำ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนและ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในกำรให้บริกำรของส ำนักฯ ในภำพรวม อยู่ในระดับสูงมำกอย่ำงต่อเนื่อง และมีแนวโน้มทีไ่มต่่ ำกว่ำเดิม เมื่อพิจำรณำใน
รำยกลุม่ พบว่ำ อยู่ในระดับดีถึงดีมำก และเมื่อพิจำรณำเทียบกับผลกำรด ำเนินกำรในปีท่ีผ่ำนมำ พบว่ำมีแนวโน้มในเชิงบวกที่น่ำพึงพอใจ 
ดังแสดงใน แผนภาพที่ 7.2.ก (1)-1 และ แผนภาพที่ 7.2.ก (1)-2 ไม่พบว่ำมีค ำร้องเรียนในปีกำรศึกษำน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 7.2.ก(1)-1  ความพึงพอใจในภาพรวมของส านักฯ  
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แผนภาพที่ 7.2.ก(1)-2 ความพึงพอใจในภาพรวมของส านักฯจ าแนกตามกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ตารางที่ 7.1.ก(2)-2  ตัวชี้วัดความพึงพอใจ  

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผล/ระดับ (Level) แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
2552 2553 2554 องค์กรเปรียบเทียบ ข้อมูล ผลเปรียบเทียบ (+/-) 

1 ความพึงพอใจภาพรวม >85.00% 85.15% 86.10% 86.39% + เป้ำหมำย บริหำรฯ สูงกว่ำ 
2 บริหารทั่วไป  >85.00% NA NA 86.04% + เป้ำหมำย บริหำรฯ สูงกว่ำ 
3 พัฒนาวิชาการ >85.00% NA NA 88.09% + เป้ำหมำย บริหำรฯ สูงกว่ำ 
4 ทะเบียนเรียน >85.00% NA NA 86.02% + เป้ำหมำย บริหำรฯ สูงกว่ำ 
5 รับเข้าศึกษา >85.00% NA NA 86.92% + เป้ำหมำย บริหำรฯ สูงกว่ำ 
6 ประมวลผล >85.00% NA NA 85.25% + เป้ำหมำย บริหำรฯ สูงกว่ำ 
7 บริการ >85.00% NA NA 83.89% + เป้ำหมำย บริหำรฯ ต่ ำกวำ่ 
8 สหกิจศึกษา >85.00% NA NA NA NA เป้ำหมำย บริหำรฯ NA 

หมายเหต ุ 
1. เนื่องจากผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการประจ าส านกัฯ เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าป ี พ.ศ. 2552-2553 ให้มีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อส านกัทะเบยีนและประมวลผล (ส านักบรหิารและพัฒนาวิชาการ) ส าหรับป ี
พ.ศ. 2555 เพื่อให้เห็นภาพการพัฒนางานในแต่ละกลุ่มภารกิจ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความพึงพอใจและเพื่อน าผลการประเมินฯ 
สะท้อนกลับไปยังแต่ละกลุ่มภารกิจ เพือ่น าไปสู่การพัฒนาองค์กรในภาพรวมต่อไป 

2. การจ าแนกความพึงพอใจตามกลุ่มภารกิจ คิดจากแบบสอบถามจ านวน 247 ชดุ ซ่ึงได้จากการประเมินเฉพาะแต่ละกลุม่ภารกิจ 
3. การประเมินภาพรวมความพึงพอใจ คิดจากแบบสอบถามจ านวน 437 ชุด ซ่ึงประเมินมากกวา่ 1 กลุ่มภารกิจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจในแต่ละกลุ่มภำรกิจ พบว่ำ กำรให้บริกำรในกลุ่มภำรกิจพัฒนำวิชำกำร ได้รับควำมพึงพอใจสูงสดุ 

รองลงมำคือ กลุ่มภำรกิจรับเข้ำศกึษำ กลุ่มภำรกิจบริหำรทั่วไป กลุม่ภำรกิจทะเบียนเรียน กลุ่มภำรกจิประมวลผล และได้รับควำมพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ กลุ่มภำรกิจบริกำร  กลุ่มสหกจิยังไมม่ีกำรประเมิน 

 
7.2.ก (2) ความผูกพันของผู้เรียนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Engagement) 

ส ำนักฯยังไม่มีกำรท ำวิจัยสถำบันโดยตรงเพื่อวัดควำมผูกพันผู้รับบรกิำร แต่ผลจำกกำรสังเกตพฤติกรรมผูร้ับบริกำรและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย ในโอกำสมำใช้บริกำร หรือเข้ำร่วมกิจกรรมร่วมกัน  รวมทั้งสังเกตจำกผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร ใน 7.1 พบพฤติกรรม และ ผล
กำรด ำเนินกำรที่ สะท้อนควำมผูกพัน ของผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ที่แสดงออกถึงค่ำนิยม ควำมพึงพอใจในบริกำรและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก เช่น ที่พักผ่อนระหวำ่งรับบริกำร บริกำร WIFI ทีวี น้ ำเย็น เครื่องจัดบัตรคิว สิ่งพิมพ์  ในบรรยำกำศอบอุ่นเป็นกันเอง  ของ
ผู้รับบริกำรที่ผูกพันในกำรใช้บริกำร   กำรติดต่อสมัพันธ์ ในระหว่ำงกำรบริกำรแนะแนวท่ีบูธแนะแนว ข้อมูลที่สะท้อนพฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีจะมำเป็นนักศึกษำในอนำคต  เช่น กิจกรรมแนะแนวตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา แนะแนวสัญจร ที่ยังมีจ านวนผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่าเดิม  จ านวนผู้สมัครที่ยังคงมจี านวนที่ไมล่ดลง ดังแสดงใน 7.1.ข(1)  ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีขึ้นเร่ือยๆ  ที่
สะท้อนถึงการดึงความสนใจจากนักเรียนกลุม่เกง่เพ่ิมขึ้น  กำรเลือกใช้บริกำรผ่ำน face book กับบุคลำกรส ำนักฯ ทีส่ะท้อนควำมผูกพัน
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แผนภาพที่ 7.2.ก (1)-2 ความพึงพอใจจ าแนกรายการภารกิจหลกัของส านักฯ 
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ใกล้ชิดในกำรรับบริกำร  กำรใช้บริกำรแม้อยู่นอกเวลำรำชกำรปกต ิเช่นช่วงเวลำพักกลำงวัน หรือ วันเสำร์ เป็นเครื่องช้ีบ่งควำมผูกพันที่พบ
ได้ทั่วไป ดังแสดงด้วยภำพข้ำงล่ำงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติ (Workforce-Focused Outcomes)  
7.3. ก.  ผลลัพธ์ด้านผู้ปฏิบัต ิ(Workforce Results) 

7.3.ก (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังของผู้ปฏิบัต ิ(Workforce Capability and Capacity) 
ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังของผู้ปฏิบัติของส ำนักฯ ดังแสดงแล้วในบทน า:โครงร่างองค์กร ใน 1.ก(3)  แสดงให้เห็นถึง

ศักยภำพของทักษะประสบกำรณ ์ ที่สูงมำก ด้วยกำรสั่งสมประสบกำรณต์รงที่ยำวนำน มีอำยุงำนเฉลี่ยที่สูง ที่สำมำรถเป็นผู้ให้ค ำแนะน ำ
ปรึกษำในเรื่องที่ท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูง  ซึ่งส ำนักฯ ถือเป็น สมรรถนะหลัก อย่ำงหนึ่งของส ำนักฯ   และดังได้กล่ำวแล้วใน หมวดที่ 2 
ใน 2.1 ข(2)-1  ส ำนักฯมีควำมทำ้ทำยเชิงกลยุทธ์ ด้ำนทรัพยำกรบคุคลที่ท่ีมุงสนับสนุน ให้เพิ่มพูนควำมรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์
และพัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรเพื่อพร้อมรับกำรเปลีย่นแปลง  ส ำนักฯ จึงจัดใหม้ีกำรประชุมสัมมนำทบทวนระบบประกันคณุภำพ ให้
บุคลำกรทุกคน ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทักษะประสบกำรณเ์ชิงคุณภำพ โดยกำรเชิญวิทยำกรภำยนอกจำกแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์กรแห่งหำร
เรียนรูเ้รื่องประกันคุณภำพ มำให้ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพเพื่อกำรท ำงำน รวมทั้งใช้บุคลำกรภำยในที่ได้รับกำรอบรมเรื่องนี้มำถ่ำยทอด
ควำมรู้อย่ำงสม่ ำเสมอเป็นโครงกำรประจ ำในแผนปฏิบตัิกำรทุกปี (รำยละเอียดในรำยงำนประจ ำปี) ซึ่งบุคลำกรของส ำนักฯเข้ำร่วมทุกคน    
และส ำนักฯยังสนับสนุนให้บุคลำกรทุกคนท่ีสนใจสำมำรถเขำ้ร่วมกำรอบรมสัมมนำ หรือ ไปศึกษำดูงำนต่ำงหน่วยงำน ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ  หรือท ำโครงกำรวิจัยที่สนใน โดยส ำนักฯสนบัสนุนทุนวจิัย 

 
 

แผนภาพที่ 7.2.ก (2)-1 รูปนักเรียนมาดบููธ 
 

 

แผนภาพที่ 7.2.ก (2)-2 รูปนักเรียนรว่มกิจกรรมแนะแนว 

 

แผนภาพที่ 7.2.ก (2)-3 รูปนักศึกษามาขอเอกสาร 

 

แผนภาพที่ 7.2.ก (2)-4 รูปคณะมาร่วมกิจกรรม 
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ตารางที่ 7.3.ก(1)-1  ตัวชี้วัดการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร  

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผล/ระดับ (Level) แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2552 2553 2554 องค์กร
เปรียบเทียบ ข้อมูล ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 โครงการวิจัยสถาบัน >5 เร่ือง 5 5 5 + ตนเอง บริหำร

ทั่วไป 
ตำมเป้ำ 

2 ร้อยละของบุคลากรเขา้ร่วมโครงการ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของส านักฯ 

>90% 100% 100% 100%  
+ 

ตนเอง บริหำร
ทั่วไป 

สูงกว่ำเป้ำ 
(+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.ก(2) บรรยากาศของผู้ปฏิบัติ (Workforce Climate) 
ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน รวมถึงสุขอนำมัย ควำมปลอดภยัของสถำนท่ีท ำงำนรวมทั้งกำรใหบ้ริกำรและสิทธิประโยชน์

ของผู้ปฏิบัติงำน  ส ำนักฯใหค้วำมส ำคญัและจัดอ ำนวยควำมสะดวกไว้ครบถ้วนท้ังควำมพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกำรท ำงำนที่ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บรรยำกำศควำมสะดวกสบำยในสถำนท่ีท ำงำน สถำนท่ีพักผ่อนในช่วงเวลำพัก สถำนท่ีออกก ำลังกำย สถำนท่ีพัก
รอของผู้รับบริกำร ที่ให้ควำมสะดวกสบำยเพื่อท ำให้เกิดควำมประทบัใจแก่ผู้มำใช้บริกำรและแกผู่้ปฏบิัติงำน 

 
 
 
 
 
 
นักฯเน้นให้บริกำรด้ำนนี้เป็นพิเศษ สถำนท่ีท ำงำนได้รบักำรปรับให้มภีูมิทัศน์ที่สวยงำม บรรยำกำศอบอุ่นเป็นกันเอง จัดให้มีสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกสบำยแก่ผูร้ับบริกำร ที่มีคุณภำพ เช่น ทีวี เครื่องปรับอำกำศ บริกำรสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อ Internet จุด
บริกำรเชื่อมต่อ Internet ไรส้ำย ห้องน้ ำชำยหญิง และคนพิกำร ที่สะอำดได้รบักำรปรับปรุงใหม ่ ก ำหนดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ป้องกัน
มลพิษ รักษำควำมสะอำด รวมถงึสุขอนำมัยที่ดี   จัดให้มีบริษัทเอกชนดูแลรักษำควำมปลอดภัยอำคำรตลอด 24 ช่ัวโมง ดูแลท ำควำม
สะอำดสถำนท่ีท ำงำนและสถำนท่ีให้บริกำรตลอดช่วงเวลำรำชกำร มีบริกำรลิฟต์ มีบริกำรที่จอดรถขนำดใหญ่ จัดให้มสีถำนท่ีออกก ำลงักำย
ส ำหรับบคุลำกร และสถำนท่ีพักผอ่นในช่วงพักพร้อมมูลที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ท้ังผูร้ับบริกำรและผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักฯ 

 
 

   

แผนภาพที่ 7.3.ก(1)-1 โครงการวิจัยสถาบัน 
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แผนภาพที่ 7.3.ก(1)-2 ร้อยละของบุคลากรเข้ารว่มโครงการโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
ของส านักฯ 
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7.3.ก (3) ความผูกพันของผู้ปฏบิัติ (Workforce Engagement)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพันของผู้ปฏบิัติงำนกับส ำนักฯ และควำมพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงำน ส านักฯ สนับสนุนให้จัดท าวิจัย

สถาบัน เพื่อตดิตำมศึกษำตรวจประเมินควำมพึงพอใจและควำมผำสุกของบุคลกร (สำยสนับสนุน) เริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ที่
ผ่ำนมำ  ผลจำกกำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 พบว่ำ ควำมพึงพอใจ และความผาสุกในภาพรวมเป็น 81.71% ถือว่ำอยู่ในระดับ
ที่น่ำพึงพอใจมำก  เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบกับปีทีผ่่ำนมำ พบว่ำไม่แตกต่ำงกันนัก  (มีค่ำสูงกว่ำเดิมเพียงเล็กน้อย) เมื่อพิจำรณำในประเด็น
หลัก 5 ประเด็น พบว่ำ ด้ำนที่มคี่ำกำรประเมินทีสู่งขึ้น คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้ำนสวัสดิกำร ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน  
สะท้อนควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรสร้ำงจิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบในงำนท่ีตนไดร้บัมอบหมำย  เป็นสมรรถนะหลักที่เป็น
ข้อได้เปรยีบของส ำนักฯ กล่ำวคอื บุคลำกรมีควำมรับผดิชอบในกำรท ำงำนสูง และเป็นควำมสุขควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้วย กับท้ัง 

   

   

แผนภาพที่ 7.3.ก(3)-1 แสดงความพึงพอใจ/ความผาสกุของผู้ปฏิบัติงานของส านักฯ 
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บุคลำกรไดร้ับกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเพิ่มพูนข้ึน  เป็นสิ่งที่ท ำให้ส ำนักฯมั่นใจได้ว่ำ ส ำนักฯจะมีพัฒนำกำรทีด่ีขึ้น และมี
ควำมยั่งยืน เพรำะประสิทธิภำพและควำมรับผดิชอบท่ีสูงของบุคลำกร ดังแสดงในแผนภาพที่ 7.3.ก(3)-1 

7.3.ก (4) การพัฒนาผู้ปฏิบัต ิ(Workforce Development) 
ดังได้กล่ำวแล้วใน หมวดที่ 2 ใน 2.1 ข(2)-1  ส ำนักฯมีควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่ท่ีมุงสนับสนุน ให้เพิ่มพูน

ควำมรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์และพัฒนำศักยภำพกำรใหบ้ริกำรเพื่อพร้อมรับกำรเปลีย่นแปลง  ส ำนักฯ จึงจัดให้มกีำร
ประชุมสมัมนำทบทวนระบบประกันคุณภำพ ให้บุคลำกรทุกคน ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู้ทักษะประสบกำรณเ์ชิงคุณภำพ โดยกำรเชิญวิทยำกร
ภำยนอกจำกแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์กรแห่งหำรเรียนรู้เรื่องประกันคณุภำพ มำให้ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพเพื่อกำรท ำงำน รวมทั้งใช้บุคลำกร
ภำยในที่ไดร้ับกำรอบรมเรื่องนี้มำถ่ำยทอดควำมรู้อยำ่งสม่ ำเสมอเปน็โครงกำรประจ ำในแผนปฏิบตัิกำรทุกปี (รำยละเอียดในรำยงำน
ประจ ำปี) ซึ่งบุคลำกรของส ำนักฯเข้ำร่วมทุกคน    และส ำนักฯยังสนับสนุนให้บุคลำกรทุกคนท่ีสนใจสำมำรถเข้ำร่วมกำรอบรมสมัมนำ หรือ 
ไปศึกษำดูงำนต่ำงหน่วยงำน ทั้งในและต่ำงประเทศ  หรือท ำโครงกำรวิจัยที่สนใน โดยส ำนักฯสนับสนนุทุนวิจัย 

ตารางที่ 7.3.ก(4)-1  ตัวชี้วัดการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร  

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผล/ระดับ (Level) แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2552 2553 2554 องค์กร
เปรียบเทียบ ข้อมูล ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 โครงการวิจัยสถาบัน >5 เร่ือง 5 5 5 + ตนเอง บริหำร ตำมเป้ำ 
2 ร้อยละของบุคลากรเขา้ร่วมโครงการ

โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของส านักฯ 

>90% 100% 100% 100% + ตนเอง บริหำร สูงกว่ำ 

3 การพัฒนาคณะหนว่ยงานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (IQA-KKU-ข้อ 7.2) 

5 4 3 5 + ตนเอง บริหำร สูงกว่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 73.ก(4)-1 โครงการวจิัยสถาบัน 
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แผนภาพที่ 7.3.ก(4)-2 ร้อยละของบุคลากรเข้ารว่มโครงการโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
ของส านักฯ 
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แผนภาพที่ 7.3.ก(4)-3 การพัฒนาคณะหน่วยงานสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้
ของส านักฯ 
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ส ำนักฯมีควำมเช่ือมั่นว่ำ บุคลำกรของส ำนักฯ ทุกกลุ่มทุกระดบัเป็นตัวจักรทีส่ ำคัญที่จะช่วยเป็นผู้ขับเคลื่อนบริกำรของส ำนักฯ
ต่อไปได้อย่ำงยั่งยืน  แม้ว่ำอำจจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง ผู้บริหำรหรอืระบบควำมช่วยเหลือทำงเทคโนโลยีในอนำคตบำ้ง  โดยที่กำรพัฒนำผู้
ปฏิบัติอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอจะช่วยพัฒนำองค์กำรที่ยั่งยืนด้วยเหตุผลส ำคัญ 2 ประกำร คือ 

1. เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของทีมงานอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  องค์กรจะมผีู้ปฏิบัติ
ที่มีศักยภำพสูงท่ีได้รับพัฒนำทักษะอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ ส ำนักฯ มีทมีงานผู้ปฏิบัติท่ีมีศักยภาพในระดับแนวหน้าอยู่เสมอ 

2. เป็นการพัฒนาความผูกพันอยู่อย่างสม่ าเสมอทางหนึ่ง  ซ่ึงจะย้อนกลับมาพัฒนาองค์การได้อย่างไม่จ ากัด  ด้วยบุคลกร
ผู้มีประสิทธิภำพสูงและจงรักภักดตี่อองค์กำร 

ส ำนักฯ จึงมีกำรประชุมสมัมนำผูป้ฏิบัติงำนของส ำนักฯเป็นประจ ำทุกปี ปีละหลำยครั้ง มีกำรสนับสนุนให้บุคลกรเข้ำรับกำร
อบรมเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในรำยงำนประจ ำปีของส ำนักฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักฯมีกำรจัดกจิกรรมโครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่ำงกันและระหว่ำงต่ำงหน่วยงำน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Tacit 
knowledge ระหว่ำงกัน ซึ่งเป็นทักษะประสบกำรณ์ที่ส ำนักฯมุ่งหวังให้มีกำรถ่ำยทอดส่งผ่ำนต่อกันรุน่ต่อรุ่น  และมีโครงกำร/กจิกรรมให้
จัดท ำเอกสำรสรุปรวบรวมควำมรู ้ ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็น แนวปฏบิัติ ที่บุคำกรส ำนักฯ มีทักษะ ควำมช ำนำญ และ ที่ ได้จำกำรถ่ำยทอด
หรือกำรระดมควำมคดิจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้ำนภำรกิจงำนบริกำรที่ส ำนักฯ รับผดิชอบ เพื่อรวบรวบเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่ หรือบริกำรแกผู่้ต้องกำรใช้ประโยชน์แหล่งควำมรู้ที่ส ำนักฯ ช ำนำญกำร เช่น เอกสำรรวบรวมกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ส ำหรับ
นักศึกษำ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขออนุมัติเปดิหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ขั้นตอนแนวปฏิบัติกรรมกำรรับบุคคลเข้ำศกึษำ  
ขั้นตอนแนวปฏิบัตสิ ำหรับกรรมกำรแตล่ะฝำ่ยในกำรเตรียมงำนพิธีพรรำชทำนปริญญำบัตร คู่มือกำรจัดสอบ รับตรง และ Admissions  
แนวปฏิบัติกำรใช้ระบบทะเบยีน มติที่ประชุมทีส่ ำคัญ นโยบำยที่ส ำคัญ ตัวอยำ่งหลักสตูร หรอื โปรแกรมช่วยงำนกำรจัดท ำเอกสำร
หลักสตูร ระเบียบกำรส ำหรับนักเรียน  ข้อมูลแนะแนวกำรศึกษำ เป็นต้น  ซึ่งเป็น องค์ความรู้ ที่เป็น Explicit knowledge เพ่ือ
การศึกษาที่ส านักฯมีทักษะความช านาญและสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาในฐานะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เร่ืองดังกล่าวได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ ในกลุ่มผู้เรยีน อำจำรย์ผูส้อน ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆ ทั่วไปตำมแต่กรณี ผูส้นใจอำจศึกษำหรืออ้ำงอิง
ใช้ประโยชน์ในกำรท ำงำน ให้บริกำรต่อยอด หรือเพื่อกำรวิจยั ส ำนกัฯ เป็นหน่วยงำนหนึ่งของมหำวทิยำลัย ที่ได้รับกำรตดิต่อขอเยี่ยมชม
ศึกษำดูงำนของส ำนักฯ บ่อยๆ ทั้งจำกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยและจำกองค์กำรภำยนอก นับเปน็หลักฐำนยืนยันกำรเป็นแหล่งเรยีนรู้ที่
ส ำคัญแห่งหนึ่ง และกำรเป็นศูนยก์ลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท่ีส ำคัญ   ผลกำรประเมิน ตามเกณฑ์ IQA-KKU ข้อ  7.2  ตาราง 
7.3ก(4)-1 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล (Leadership and Governance Outcomes)  
7.4. ก.  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ ธรรมาภิบาล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
          (Leadership, Governance and Societal Responsibility Results) 

7.4.ก(1) การน าองค์กร (Leadership) 
 

จำกกำรที่ส ำนักฯได้รับคดัเลือกเข้ำร่วมโครงกำรต่อยอดคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลศิ(EdPEx) จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ ในต้นปี กำรศึกษำ 2554 ส่งผลส ำนักฯ มีกำรทบทวนระบบคุณภำพ และแผนปฏิบัติงำน เพื่อก ำหนดทิศทำงองค์กร มีกำรปรับ
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พิจำรณำควำมไดเ้ปรียบ สมรรถนะ และควำมท้ำทำย และ ได้ด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง ดังได้อธิบำยแล้ว ใน โครงร่ำง
องค์กร และในหมวดที่ 1 กำรน ำองค์กร หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  เน้นระบบเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของกระบวนกำรปฏิบตัิงำน  
แม้ว่ำทุกตัวช้ีวัดจะมีควำมส ำคัญ แต่ ผู้อ ำนวยกำรและผู้บรหิำรระดบัสูงยังได้ให้ควำมสนใจเพิม่พิเศษกับ ตัวช้ีวัดบำงตัว ได้แก่  

 ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพรำะภำรกจิหลักของส ำนักฯ คือกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ ที่ต้องบริกำรให้
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียพึงพอใจท่ีสุด ซึงในปีกำรศึกษำ 2554  

 กระบวนการวางแผน  เพื่อควำมชัดเจนในกำรมุ่งสู่กำรบรรลุวิสยัทัศน์ของส ำนักฯ และของมหำวิทยำลัยร่วมกัน  ผลกำร
ด ำเนินกำรดังแสดงใน  

 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนให้แต่ละโครงกำรประสำนสอดคล้องกันบรรลุสูเ่ป้ำหมำยได้
โดยไม่เป็นอุปสรรค ์

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพื่อปรับปรุงพัฒนำผลกำรผลประเมินในอดตี และ เพื่อมุ่งสู่ควำมส ำเร็จ
เบื้องหน้ำตำมโอกำสที่ท้ำทำยด้ำนประกันคณุภำพกำรให้บริกำรของส ำนักฯ อย่ำงจริงจัง  ในด้ำนประกันคณุภำพ ส ำนักฯ คือ
หน่วยงำนหนึ่งที่อยู่กลุ่มแรกๆที่พรอ้มรับนวัตกรรมทำงคณุภำพเสมอ แม้แต่ในรำยงำนประเมินตนเองฉบับน้ี ส ำนักฯ ก็อำสำ
รำยงำนประเมินตนเองตำมเกณฑ ์EdPEx ปี 2011-2012 ล่ำสดุ เนื่องเพรำะในช่วงต้นปีกำรศึกษำ 2554 ส ำนักฯ ได้รับคดัเลือก
เข้ำกลุ่มโครงกำรต่อยอดคณุภำพกำรศึกษำ ซึ่งโครงกำรให้กำรอบรมตำมเกณฑ์ EdPEx ปี 2011-2012 
ผลกำรส ำรวจร้อยละความความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ดังแสดงแล้วใน 7.2.ก(1) และ 7.1.ข(1)   ส ำหรับระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  ได้แสดงผลไว้ใน 7.5 ผล
กำรด ำเนินกำรดังกลำ่วส ำหรับปีกำรศึกษำ 2554 นี้ ได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ       ในรอบปีงบประมำณ 2555 และในรอบผลกำรด ำเนินกำรใน
รอบปีกำรศึกษำ 2554 ส ำนักฯก ำหนดแผนโครงกำรทีส่ ำคัญเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธต์ำมกรอบนโยบำยของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 24  
โครงกำร และด้วยควำมร่วมมือด้วยดียิ่งจำกทุกฝ่ำย สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จได้ทุกโครงกำรตำมแผน  คิดเป็น 100% เมื่อเปรียบเทยีบ
กับผลกำรด ำเนินกำรในปีท่ีผ่ำนมำ พบว่ำมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้นเรื่อยๆ  ดังแสดงในตารางที่ 7.4.ก(1)-1  และ แผนภาพที ่7.4.ก(1)-1  
 ตารางที่ 7.4.ก(1)-1   แสดงผลการด าเนนิการด้านการน าองค์การ  

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผล/ระดับ (Level) แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2552 2553 2554 องค์กร
เปรียบเทียบ 

ข้อมูลกลุ่ม
ภำรกิจ 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 5 5 5 + ตนเอง บริหารทั่วไป ตำมเป้ำ 
2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบง่ชี้

การปฏิบัติงานของส านักฯ 
100% 94.45% 100% 100% + ตนเอง บริหารทั่วไป ตำมเป้ำ 

3 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารสูงสุด
และผู้บริหารทุกระดับของคณะหน่วยงาน 

5 5 5 5 + ตนเอง บริหารทั่วไป ตำมเป้ำ 

ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกระบวนกำรพัฒนำแผนของส ำนักฯ ส ำนักฯเน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนรว่มของบุคลำกรทุกคน เพื่อ
ปลูกฝังให้บุคลำกรทุกระดับเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแผนงานร่วมกัน กำรทีส่ ำนักฯมีจ ำนวนบุคลำกรไมม่ำกนักฯ จึงสำมำรถด ำเนนิกำร
ประชุมสมัมนำเพื่อกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำร กรอบแนวนโยบำย แผนระบบประกันคณุภำพ และวเิครำะห์จดุแข็งจุดอ่อน และพิจำรณำ 
OFI จำกผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ เพื่อใช้ในกำรพัฒนำแผนภำยใต้กรอบแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยและของส ำนักฯ โดยที่บุคลกรของ
ส านักฯ ทุกคนสามารถมสี่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ ร่วมกับคณะกรรมกำร และกับผู้บริหำรระดับสูง คอืรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ ที่ก ำกับ
ดูแลส ำนักฯ ท่ีให้ควำมส ำคัญเข้ำรว่มกิจกรรมพัฒนำแผนของส ำนักฯด้วยอย่ำงสม่ ำเสมอมำทุกปีกำรศึกษำ   
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ผลกำรกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จดุอ่อน แผน และกำรทบทวน OFI ส ำนักฯ จะด ำเนินกำรคัดกรองผ่ำนควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรฝำ่ยแผนของส ำนักฯ (ผู้บริหำรสูงสดุร่วมเป็นคณะกรรมกำรด้วย) และจดัท ำแผนพัฒนำของส ำนักฯ ในรอบปีกำรศึกษำตอ่ไป
อย่ำงต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 7.3.ก(4)-3 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีก้าร
ปฏิบัติงานของส านักฯ 
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7.4.ก(2) ธรรมาภิบาล (Governance) 
ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของผลลัพธ์ด้ำนธรรมำภิบำล และควำมรับผดิชอบด้ำนกำรเงินท้ังภำยในและภำยนอก  ส ำนักฯมี

ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณทีเ่ข้มแข็ง ซึ่งได้รับผลกำรประเมินระดับดีมำก ดังได้กล่ำวแล้วใน ข้อ 7.3 มีผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ
กำรเงินและกำรตลำด  ซึ่งมีตัวช้ีวดัด้ำนระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ ที่มผีลกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพ IQA-KKU ในระดับ
ดีมำก   และเมือเมื่อพิจำรณำจำกผลกำรตรวจประเมินภำยในของมหำวิทยำลยั  ส ำนักฯได้รับการประเมินผลในเกณฑ์ ‘ผ่าน’ จากคณะ
ตรวจประเมินภายในของมหาวิทยาลัย มาโดยต่อเนื่อง ทุกปี   ในปีท่ีรำยงำนนี้ ส ำนักฯ ไดส้ ำรวจระดับควำมเช่ือมั่นด้ำนธรรมำภิบำลของ
ส ำนักฯ โดยส ำรวจจำกผู้ปฏิบัติทั้งหมดของส ำนักฯ ทีม่ีต่อ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ และ คณะผู้บริหำรระดับสูง ปรำกฏผลดังแสดงใน ตารางท่ี 
7.4.ก(1)-1  และ ตารางที่ 7.4.ก(2)-1  
ตารางที่ 7.4.ก (2)-1 

หลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผู้อ านวยการส านักฯ ภาพรวมผู้บรหิารทั้งชุด 

1 กำรยึดหลกัประสิทธิผล (Effectiveness) 4.42 4.42 

2 กำรยึดหลกัประสิทธภิำพ (Efficiency) 4.52 4.42 

3 กำรยึดหลกักำรมีส่วนร่วม (Participation) 4.74 4.56 

4 กำรยึดหลกัควำมโปร่งใส (Transparency) 4.04 4.10 

5 กำรยึดหลกักำรตอบสนอง (Responsiveness) 4.74 4.18 

6 กำรยึดหลกัควำมรับผิดชอบ (Accountability) 4.92 4.44 

7 กำรยึดหลกันิติธรรม ((Rule of Law) 4.76 4.46 

8 กำรยึดหลกักำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) 4.94 4.58 

9 กำรยึดหลกัควำมเสมอภำค (Equity) 4.86 4.40 

10 กำรยึดหลกัมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) 4.86 4.42 

 เฉลี่ยรวม 4.68 4.40 

7.4.ก(3) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ การรับรองมาตรฐาน (Law, Regulation, and Accreditation) 
ส านักฯเป็นหน่วยงานที่ต้องด าเนนิการตามกฎระเบียบต่างๆ โดยเคร่งครัด ไม่สามารถบิดพลิ้วได้ ระเบียบปฏิบัตติ่ำงๆ ที่ได้

ประกำศใช้ต่อสำธำรณะ ส านักฯจะถือปฏิบัตเิป็นวัฒนธรรมของส านักฯ  มาตรฐานการให้บริการต่างๆ ที่ผู้รับบริการพึงได้รับจะได้รับการ
รักษาสิทธิประโยชน์ตามระเบียบปฏิบัติอย่างเต็มที่โดยไม่เลือกปฏิบตัิ  หำกพบว่ำไม่ถูกต้องส ำนกัฯ เปิดโอกำสใหผู้้เสียสิทธ์เรียกร้อง
ตรวจสอบได้   ส ำนักฯ จะรับผดิชอบด ำเนินกำรใหต้ำมสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับนั้นๆ อย่ำงเตม็ที่   และ ถ้ำมีเงื่อนไขที่ปฏิบัตไิมไ่ด้เพรำะขัด
ต่อระเบยีบปฏิบตัิ ส ำนักฯจะยึดถอืตำมระเบียบปฏิบัตินั้น และไมย่กเว้นแม้กับผู้เกีย่วข้องกับบุคลำกรของส ำนักฯเอง  โดยไมเ่ลือกปฏบิัต ิ 
ยกตัวอย่ำง เช่น กำรด ำเนินกำรรบัสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเข้ำศึกษำโดยวิธีรับตรง หรือกำรให้บริกำรระบบทะเบียนเรียน เป็นต้น 

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรองมำตรฐำนควำมปลอดภัย ส ำนักฯ ด ำเนินกำรผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนรับรองโดยเคร่งครัด เช่นมำตรกำรป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น ผลกำรตรวจประเมินตำมเกณฑ ์IQA-KKU ข้อ
ที่ 7.4 ดังแสดงใน ตำรำงที่ 7.4.ก(3)  
ตารางที่ 7.4.ก(3)-1   แสดงผลการด าเนนิการด้านการน าองค์การ  

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผล/ระดับ (Level) แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2552 2553 2554 องค์กร
เปรียบเทียบ 

ข้อมูลกลุ่ม
ภำรกิจ 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 ระบบบริหารความเส่ียง 5 5 5 5 + ตนเอง บริหาร
ทั่วไป 

ตำมเป้ำ 
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7.4.ก(4) จรรยาบรรณ (Ethics) 
 บุคลำกรทุกคนของมหำวิทยำลัยขอนแก่น มีหน้ำที่ถือปฏิบัติตำมจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง

ประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน  
จรรยาบรรณต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้รับบริการ   จรรยาบรรณต่อประชาคมและสังคม  และ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   ส ำนักฯ เปิดให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยสำมำรถตรวจสอบกำรประพฤติตำมจรรำยบรรณของบุคลำกรส ำนักฯทุกคนในกำรให้บริกำรตลอดช่วงปีกำรศึกษำ 2554 ไม่
พบว่ำมีข้อร้องเรียนใด ส ำนักฯ มั่นใจว่ำบุคลำกรทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติโดยชอบด้วยจรรยำบรรณของบุคลำกรของมหำวิทยำลัยแล้ว  
7.4.ก (5) สังคม (Society) 

 ในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ผลลัพธ์ต่อควำมรับผดิชอบดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นไดจ้ำก กำรน ำนโยบำยกระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติจริงจังในกลยุทธ์กำรให้บริกำรชุมชนเป้ำหมำยของส ำนักฯ อันได้แก่ นักเรียนโรงเรียนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ผ่ำนโครงกำรกิจกรรมแนะแนวสัญจร ที่ออกให้บริกำรถึงโรงเรียนต่ำงๆในภำคตะวันออกเฉยงเหนือ  กำรจัดสอบคัดเลือกใกล้บ้ำนผู้สมคัร 
ในทุกจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  กำรใช้เทคโนโลยีให้บริกำรชุมชนห่ำงไกลเพื่อลดควำมสูญเปล่ำ ในด้ำนค่ำใช้จ่ำย ด้ำนเวลำ  ส ำนักฯ 
ให้ควำมส ำคญัในเรื่องนี้ และก ำหนดเป็นแผนปฏิบัติประจ ำทุกปีกำรศึกษำ  เพื่อสนับสนุนชุมชนส ำคัญของส ำนักฯ โดยสม่ ำเสมอโดยตลอด
และต่อเนื่อง และเพื่อสรำ้งควำมรว่มมือและควำมผูกพันสำมำรถคงอยู่ได้ยำวนำนตลอดไป  ผลกำรด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ชุมชนวิชำกำร
ของส ำนักฯ อีกประกำท่ีส ำคญัคือ กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ ผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทั่วไป สำมำรถเข้ำใช้องค์ควำมรู้ที่ส ำนักฯเช่ียวชำญ เช่น ข้อมูลข่ำวสำรสำรสนเทศกำรแนะแนวกำรศึกษำ ข้อมูลระเบยีบกำรรับ
สมัครคัดเลือก  ข้อมลูคู่มือกำรจดัสอบ  คูม่ือกำรขอเปดิหลักสูตร เอกสำรหลักสูตร  ตัวอย่ำงเอกสำรรำยวิชำ  คู่มือแนวปฏิบัตกิำร
ด ำเนินกำรของฝ่ำยต่ำงๆในกำรเตรียมกำรงำนพิธีพระรำชทำนปรญิญำบัตร  คู่มือนักศึกษำ ระเบียบปฏิบัติ มติในเชิงนโยบำย เพื่อกำร
อ้ำงอิงใช้ปฏิบัติงำน เป็นต้น องค์ควำมรู้เหล่ำนีไ้ด้รบักำรปรับปรุงตอ่เนื่องสม่ ำเสมอ เป็นข้อมลูจำกแหล่งที่เช่ือถือได้ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อกำร
อ้ำงอิง   ผลกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู ้  ดังแสดงใน ตารางที่ 7.3.ก (4)-1 ในกำรด ำเนินกิจกรรม
ต่ำงๆเพื่อกำรให้บริกำรสังคม ส ำนักฯจะมีกำรประเมินควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินกำร และประเมินผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมนั้นๆ เพื่อ
เตรียมไว้พิจำรณำปรับปรุงกำรใหบ้ริกำรในรอบปตี่อๆไป 

   

7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Budgetary, Financial, and Market Outcomes)  
7.5.ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Budgetary, Financial, and Market Results)  

7.5.ก(1) การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน (Budgetary, Financial Performance) 
ส ำนักฯมีควำมเข้มแข็งทำงปัจจัยสนับสนุนทำงกำรเงินท่ีถือเป็นสมรรถนะหลักด้ำนหนึ่งของส ำนักฯ ซึ่งเป็นควำมพร้อมที่

เข้มแข็งอย่ำงต่อเนื่อง ดังแสดงใน แผนภาพที่ 7.5.ก (1)-1  
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ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณกำรเงินของส ำนักฯ  กำรควบคุมต้นทุน  ควำมเข้มแข็งด้ำนกำรเงิน    ส ำนักฯ มีแผนกล
ยุทธ์ทำงกำรเงินท่ีสอดคล้องกับยทุธศำสตร์ของส ำนักฯ และสำมำรถด ำเนินกำรได้ครบถ้วนตำมแผนปฏิบัติกำร (รำยละเอียดในรำยงำน
ประจ ำปี และฝ่ำยแผน) มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงดำ้นกำรเงิน แผนกำรจดัสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพโปรง่ใส
ตรวจสอบได้ ส ำนักฯมีระบบฐานข้อมลูทางการเงินที่ผู้บริหำรสำมำรถน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจและวิเครำะหส์ถำนะทำงกำรเงิน มีกำรน ำ
ข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของส ำนักฯอย่ำงต่อเนื่อง มีระบบกำร
ตรวจสอบติดตำมกำรใช้เงินของส ำนักฯให้เป็นไปตำมระเบยีบและกฎเกณฑ์ของมหำวิทยำลยั และผ่านตามเกณฑ์อย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำร
ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินตำมเกณฑ์ตัวชี้วัด IQA-KKU ข้อที่ 8.1 ผลกำรด ำเนินกำรของส ำนักฯ อยู่ท่ีระดับ 4-5 คะแนน 
และได้ประเมินตนเองไว้ท่ีระดับ 5 คะแนน ดังแสดงใน ตารางที่ 7.5.ก (1)-1 

ตารางที่ 7.5.ก(1)-1  ตัวชี้วัดด้านการเงินและงบประมาณ ตามเกณฑ์ IQA-KKU ข้อ 8.1  

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผล/ระดับ (Level) แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2552 2553 2554 องค์กร
เปรียบเทียบ ข้อมูล ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

(IQA-KKU ข้อ 8.1) 
5 5 5 5 + ตนเอง 5 ตำมเป้ำ 

 
7.5.ก(2) การด าเนินการด้านตลาด (Market Performance) 

ด้ำนกำรตลำด สำมำรถพิจำรณำผลลัพธ์ในกำรด ำเนินไดจ้ำกผลของกำรเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรรบับุคคลเข้ำศึกษำของต่ำง
สถำบัน ดังแสดงแล้วใน 7.1.ข (1)    มหำวิทยำลัย สนับสนุนเชิงนโยบำยขยำยสัดส่วนจ ำนวนรับจำกต่ำงภูมิภำคเพิ่มขึ้นในระบบกำรรบัตรง 

ผลการด าเนินการด้านการตลาด ส ำนักฯได้ขยำยตลำดกำรให้บริกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่นโดยวิธรีับตรง 
ระดับปริญญำตรี จากเดิมให้บริการนักเรยีนเฉาะในจังหวัดต่างๆ ทกุจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นการขยายบริการสู่ภมูภิาค
ต่างๆ ทั่วประเทศ ส่วนหน่ึง และ การขยายตลาดความร่วมมือในโครงการรับตรง ที่เปิดให้ต่างสถาบันอุดมศึกษาในต่างภูมภิาคเข้าร่วม
กระบวนการรับสมัครสอบคัดเลือกด้วย   กำรขยำยตลำดนี้ เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหวำ่งสถำบัน ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เป็น
ความร่วมมือที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครนักเรียนให้กับต่างสถาบัน และ ละต่างฝ่ายต่างรับสมัครให้แลกเปลี่ยนกนั พบว่า 
ในช่วงปีการศึกษา  2554 มีต่างสถาบันเข้าร่วมเครือข่ายจ านวน 12 สถาบัน ได้แก่ 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่  มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์ มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง  
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  มหำวิทยำลยัอัสสัมชัญ 
มหำวิทยำลยัพำยัพ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออกวิทยำเขตจันทบรุ ี 
มหำวิทยำลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ      มหำวิทยำลัยกรุงเทพ  มหำวิทยำลัยนครพนม มหำวิทยำลัยอีสำน  
ควำมร่วมมือนี้ เป็นกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้นักเรียนของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งควำมร่วมมือดังกล่ำวเริ่มขยำย

ตลำดควำมสนใจจำกต่ำงสถำบันเพิ่มขึ้นโดยล ำดับ เป็นนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนประกำรหนึ่งด้วย 
 

 

 1,204,600   921,800   950,000  

 50,791,545   52,533,610   52,610,000  
 51,996,145   53,455,410   53,560,000  

 -

 20,000,000

 40,000,000

 60,000,000

2552 2553 2554 

สมรรถนะหลกัทำงกำรเงิน 
งบประมำณแผ่นดิน 

งบประมำณเงินรำยได้ 

รวม 

แผนภาพที่ 7.2.ก (1)-1 ความเข้มแข็งทางสมรรถนะหลกัด้านการเงินของส านักฯ 
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สรุปการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx 
หมวดที ่1  การน าองค์การ 

1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. พันธกิจหลัก ส ำนักฯ เป็นศูนย์รวมในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น เพื่อให้บริกำรและแนะแนวทำง

กำรศึกษำกับนักเรยีน โรงเรียน ผูป้กครอง ด ำเนินกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษำระดับปรญิญำตรี ด ำเนินกำรด้ำนระบบ
ทะเบียนนักศึกษำ หลักสูตร รำยวชิำ ข้ึนทะเบียนนักศึกษำ ลงทะเบยีนวิชำเรียน ดูและระเบียบปฏิบัตดิ้ำนกำรศึกษำ กำร
ประมวลผลกำรศึกษำ กำรส ำเร็จกำรศึกษำ กำรรบัปริญญำ กำรบริกำรเอกสำรส ำคัญแสดงสถำนภำพนักศึกษำและศิษยเ์ก่ำทุก
ระดับ กำรสนับสนุนกำรขอเปดิหลักสูตรของคณะสำขำวิชำด้วยกำรกลั่นกรองหลักสูตรที่คณะเสนอเขำ้มำให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ
และได้มำตรฐำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสตูร    อีกทั้งเป็นศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนวิชำกำร กำรจัดกำรศกึษำและกำรผลิตบณัฑิตของ
มหำวิทยำลยั 

2. การชี้น าของผู้น าระดับสูง มีวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก ค่ำนิยม วัฒนธรรม จดุประสงค์ แผนปฏิบัติกำรที่ชัดเจน ที่บุคลำกรทุกคนมี
ส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนำ แบ่งปันควำมรู้ทักษะประสบกำรณร์่วมกันอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมผีูบ้ริหำรระดับสูงของส ำนักฯ 
และของมหำวิทยำลัยเข้ำมำมสี่วนร่วมด้วย 

3. การท าให้องค์การยั่งยืน  ส ำนักฯ ให้ควำมส ำคญักับการพัฒนาบุคลากร และการสร้างความผูกพันและรู้สึกเป็นเจ้าของงานของ
ส านักฯ สนับสนุนด้ำนวสัดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็น การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ทั่งทั้งองค์การ และปัจจัยสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อ
ส่งเสริมให้องค์กำรยั่งยืน 

4. การให้ความส าคัญการสื่อสาร แบบสองทาง ส ำนักฯมีการประชุมบุคลากรประจ าเดือน มีการประชมุผ่านคณะกรรมการหลายๆ
ชุด มีการประชุมสัมมนาสม่ าเสมอ มีกำรจัดกิจกรรมสัมพันธร์่วมกันเนืองๆ เพื่อสร้ำงโอกำสกำรสื่อสำรระหว่ำงกันท้ังแบบเป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

5. การกระตุ้นให้มีผลการด าเนินการที่ดี (กำรผลักดันให้แผนปฏิบัติกำรทุกแผนด ำเนินกำรได้บรรลุผลตำมแผน) 
6. การให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพภายในของส านักฯ ส ำนักฯเน้นให้ผูร้ับบริกำร พึงพอใจ และ พัฒนำเป็นควำมผูกพัน มุ่ง

ท้ำทำยกับระบบประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์ EdPEx  
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 มีบริการการศึกษาหลัก ที่เป็นภำรกิจหลักท่ีชัดเจนพร้อมกระบวนการท างานที่ส าคัญในกำรให้บริกำรกำรศึกษำเพื่อ

สนับสนุนผลส ำเร็จของผู้เรียน 
2 มวีัฒนธรรมองค์การ ที่เน้นคุณภาพการให้บริการ และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม  ที่สนับสนุนส่งเสรมิกำรปฏิบตัิงำน 
3 สมรรถนะหลัก มีความไดเ้ปรียบทีเ่ข้มแข็ง  บุคลากรที่มีทักษะประสบการณ์สูง   เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง 

ทรัพยากรด้านการเงิน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ที่ส ำคญั ที่พร้อม และเป็นควำมได้เปรียบท่ีส ำคัญ 
4 มีส่วนตลาด (นกัเรียน-ผู้เรียนในอนาคต) และกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (เครือข่ายผู้ประสานงาน และคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง) ท่ีเข้มแข็ง และมสีัญญำณกำรพัฒนำควำมผูกพันท่ีดตี่อกัน 
5 บุคลากรของส านักฯไดร้ับการสนบัสนุนและพัฒนาอบรมสม่ าเสมอ มีสวัสดิการดี มแีรงจูงใจที่ดีในกำรท ำงำน 
6 มีแผนกลยุทธ์ที่ถ่ำยทอดมำจำกแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลยัที่สอดคลอ้งชัดเจน ทีม่ีการทบทวนพัฒนาควบคูกับการทบทวน

คุณภาพ อย่างสม่ าเสมอทุกปี และบุคลำกรมีทุกคนมสี่วนร่วมพร้อมผู้บริหำรระดับสูง โดยมีกำรน ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมำ
พิจำรณำทบทวนอย่ำงจริงจัง 

7 มรีะเบียบปฏิบัติชัดเจนและเขม้แข็ง (เง่ือนไขข้อบังคับท่ีดี และ ชัดเจน) 
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ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ความท้าทายกับต่างสถาบัน ที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกัน  
2 กำรขยำยตลำดสู่ตำ่งภูมิภำค การสร้างความเข้มแข็งแกชุ่มชน (โรงเรียน ครูอำจำรย์ นักเรียน และ ผู้ปกครอง) 
3 แผนปฏิบัติที่จะสนับสนนุความท้าทาย  ส ำนักฯได้รับโอกำสท้ำทำยจำกกำรได้รับโอกำสคดัเลือกเข้ำโครงกำรต่อยอด

คุณภำพกำรศึกษำสูค่วำมเป็นเลิศ (EdPEx) ของ สกอ. 
 
 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 
20% หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทำงอย่ำงเป็น
ระบบให้เห็น มี
สำรสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
ที่ตอบสนองต่อ
ข้อก ำหนดพื้นฐำนของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำง
อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก ำหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงอย่ำง
เป็นระบบและมีประสิทธผิลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่ำงสมบูรณ์  

       
D 

 
ไม่มีกำรน ำแนว 
ทำง ไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

กำรน ำแนวทำงไปถ่ำย 
ทอดเพื่อน ำไปปฏิบัติ
เพียงอยู่ในข้ันเริ่มต้นใน
เกือบทุกส่วนหรือหน่วย 
งำน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
กำรบรรลุข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อนั้น  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่ำบำงส่วน
หรือบำงหน่วยงำนเพิ่ง
อยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี ถึงแม้
กำรปฏิบัติอำจแตกต่ำง
กันในบำงส่วนหรือบำง
หน่วยงำน  
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่ำงดีโดยไม่มีควำม
แตกต่ำงของกำรปฏิบัติ
อย่ำงมีนัยส ำคัญ  
 

มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอด
เพื่อน ำไปปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือควำม
แตกต่ำงที่ส ำคัญระหว่ำงส่วน
หรือหน่วยงำน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

แนวคิดในกำร 
ปรับปรุง  มีกำร
ปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหำ  
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี
กำรเปลี่ยนแปลงจำก
กำรต้ังรับปัญหำมำ
เป็นแนวคิดในกำร
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี 
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
ในกำรประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนกำรที่
ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับสถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนกำรที่ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน และ
ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีกำรเรียนรู้
ในระดับ สถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรม  เป็นเครื่องมือ
ส ำคัญในกำรจัดกำร มี
หลักฐำนชัดเจนของกำร
พัฒนำอันเป็นผลเนื่องมำจำก
กำรวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้
ระดับองค์กร  

มีกระบวนกำรประเมินและ
ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับถำบันผ่ำน นวัตกรรม  
เป็นเครื่อง มือส ำคัญที่ใช้ทั่วทั้ง
องค์กรในกำรจัดกำร มีหลักฐำน
ชัดเจนของกำรพัฒนำและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อันเป็น
ผลเนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์
และแบ่งปัน  

       
I ไม่แสดงให้เห็นว่ำมีควำม

สอดคล้องไปในแนวทำง
เดียวกันในระดับสถำบัน  
แต่ละส่วนหรือหน่วยงำน
ด ำเนินกำรอย่ำงเอกเทศ  

มีแนวทำงที่สอดคล้อง
ไปในแนวทำงเดียวกัน
กับส่วนหรือหน่วยงำน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด
จำกกำรร่วมกัน
แก้ปัญหำ 

แนวทำงเริ่มมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรพื้นฐำนของ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
โครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  

แนวทำงมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทำงมีบูรณำกำรกับ
ควำมต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์หมวด  
อื่น ๆ  
 

แนวทำงมีบูรณำกำรอย่ำง
สมบูรณ์กับควำมต้องกำรของ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

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

  

   50% 
 

จ60 

  

   50% 

 
  

  45% 

 
  

 
 

  45% 

 
   

จ 

 

 

 

 

 

    

 
 45-55% 
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1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. ระบบธรรมาภิบาล กำรบริหำรจดักำรที่มีสำยงำนก ำกับดูแลและกำรจัดกำรที่ดี และ คล่องตัว 
2. เง่ือนไขข้อบังคับ กำรปฏิบัตติำมระเบียบปฏิบัติอยำ่งโปร่งใสเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ 
3. ความรับผิดชอบใน การให้ บริการการศึกษาอื่นๆ แก่ชุมชนวิชาการระดับโรงเรียน เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนช้ัน ม.ปลำย มี

ควำมชัดเจนมีแผนปฏิบตัิกำรเป็นประจ ำต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ  
4. กำร บริการการศึกษาอื่นๆ แก่ชุมชนโรงเรียน เป็นกระบวนกำรในภำรกิจของส ำนักฯ ท่ีชัดเจนไดร้ับกำรปฏิบัตจิริงจังและก่อ

ประโยชน์แก่ชุมชนโรงเรียนทั้งในภูมิภำคอสีำนและต่ำงภมูิภำค 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 มีระบบงำนท่ีมสีายบังคับบัญชาท่ีชัดเจน ผู้บริหำรแตล่ะฝำ่ยคอยก ำกับดูแลในแตล่ะฝ่ำยตำมที่ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำยอย่ำง

โปร่งใสเป็นธรรม 
2 ผู้น ามีวิสัยทัศน์ และให้กำรสนับสนุนส่งเสริมอย่ำงเตม็ที ่
3 มีระเบียบปฏิบัติในกระบวนการท างานที่เป็นหลักยึดที่ชัดเจนเข้มแข็ง เป็นระเบียบกลำงเกี่ยวกับกำรศึกษำที่ใช้บังคับกับ

ทุกคณะ และถือปฏิบัตมิำอย่ำงเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
4 มีควำมพร้อมด้ำนบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงในกำรให้บริกำรกำรศึกษำ ทั้งแก่คณะสำขำวิชำ และชุมชนโรงเรียนภำยนอก

มหำวิทยำลยั 
 

ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ขยำยตลำดกำรบริกำรชุมชนเป้ำหมำย และขอบเขตควำมร่วมมือ (โรงเรียน นักเรียน ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี) 
2 พัฒนำและรักษำควำมได้เปรยีบสมรรถนะหลักด้ำนบุคลำกรให้เข้มแข็งอยู่เสมอ และพร้อมมตีัวแทนสืบต่อ เพื่อสร้ำงควำม

ยั่งยืนให้องค์กำร 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทำงอย่ำง
เป็นระบบให้เห็น มี
สำรสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมีแนวทำง
อย่ำงเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก ำหนดพื้นฐำนของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบ สนอง
ต่อข้อก ำหนดพื้นฐำนของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำง
อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก ำหนดโดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่ำงสมบูรณ์  

       
D 

 
ไม่มีกำรน ำแนว 
ทำง ไปถ่ำยทอด
เพื่อน ำไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กน้อย 

กำรน ำแนวทำงไปถ่ำย ทอด
เพื่อน ำไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วย งำน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อกำรบรรลุข้อ 
ก ำหนดพื้นฐำนของหัวข้อนั้น  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่ำบำงส่วน
หรือบำงหน่วยงำนเพิ่ง
อยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี ถึงแม้
กำรปฏิบัติอำจแตกต่ำง
กันในบำงส่วนหรือบำง
หน่วยงำน  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่ำงดีโดยไม่มีควำม
แตกต่ำงของกำรปฏิบัติ
อย่ำงมีนัยส ำคัญ  
 

มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญ
ระหว่ำงส่วนหรือหน่วยงำน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

แนวคิดในกำร 
ปรับปรุง  มีกำร
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหำ  
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกกำรต้ัง
รับปัญหำมำเป็นแนวคิด
ในกำรปรับปรุงแบบ
พื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี 
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
ในกำรประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนกำรที่
ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับสถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

มีกระบวนกำรประเมิน และ
ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีกำร
เรียนรู้ในระดับสถำบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรม  เป็น
เครื่อง มือส ำคัญในกำร

มีกระบวนกำรประเมินและ
ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับสถำบันผ่ำน นวัตกรรม  เป็น
เครื่อง มือส ำคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กร
ในกำรจัดกำร มีหลักฐำนชัดเจน

  45% 

 
   

  45% 
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ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนกำรที่ส ำคัญ  
 

จัดกำร มีหลักฐำนชัดเจน
ของกำรพัฒนำอันเป็นผล
เนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์  
และกำรเรียนรู้ระดับองค์กร  

ของกำรพัฒนำและนวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำร
วิเครำะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี
ควำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันใน
ระดับสถำบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงำน
ด ำเนินกำรอย่ำง
เอกเทศ  

มีแนวทำงที่สอดคล้องไป
ในแนวทำงเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงำนอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
ร่วมกันแก้ปัญหำ 
 

แนวทำงเริ่มมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรพื้นฐำนของ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
โครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทำงมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทำงมีบูรณำกำรกับ
ควำมต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น 
ๆ  
 

แนวทำงมีบูรณำกำรอย่ำงสมบูรณ์
กับควำมต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

คะแนน ............% ............ % 40 % ............ % ............ % ............ % 
 
 

การประเมินตนเอง 
หมวดที ่2  การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

2.1 การจัดท ากลยุทธ์   
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. กระบวนการพัฒนาแผนที่ด ี มวีิธีกำรก ำหนดกลยุทธ์ที่ให้บุคลำกรของส ำนักฯทุกคนเข้ำร่วมประชุมสมัมนำ มีคณะกรรมกำร
พัฒนำแผนกลั่นกรอง มีระบบทบทวนแผน ทบทวนคุณภำพ ให้พรอ้มท้ังรุกและรบั 

2. การใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ   เช่น กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลย ี จำกทักษะประสบกำรณต์รงที่สั่งสมยำวนำนและ
เชี่ยวชำญพิเศษของบุคลำกร และปัจจัยสนับสนุนทางการเงิน 

3. กลยุทธ์ที่ส ำคญัของส ำนักฯ  ใช้ การพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับ การพัฒนากระบวนการท างาน ภำยใต้กรอบคุณภำพ ท่ีเป็น
นวัตกรรม EdPEx เพื่อน ำสู่ควำมยั่งยืนของส ำนักฯ 

4. กำรถ่ำยทอดและกำรน ำสู่การปฏบิัติที่จริงจัง  กำรมอบหมำยตรงถงึผู้ปฏิบัต ิ
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 ส ำนักฯมีขนำดองค์กำรที่พอเหมำะไม่ใหญ่ หรือเล็กจนเกินไป   บุคลำกรที่มีทักษะประสบกำรณ์ตรงท่ีมีควำมช ำนำญสูง  

บริกำรหลักได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำต่อเนื่องถึงระดับที่เป็นควำมได้เปรียบ น ำระบบเทคโนโลยีทีม่ีประสิทธิภำพสูงเข้ำมำ
บูรณำกำรระบบงำนในแต่ละส่วนได้อย่ำงสอดคล้อง ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำแผนกับส ำนักฯ ผู้บริหำร
มหำวิทยำลยัให้ควำมส ำคัญเข้ำร่วมกิจกรรมกระบวนกำรพัฒนำแผนด้วย  จึงเป็นจุดแข็งที่ไดเ้ปรียบ 

2 ส ำนักฯ มีคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องหลำยชุด ท ำให้ไดร้บัประโยชน์จำกข้อเสนอแนะที่หลำกหลำย เพื่อ
พิจำรณำหำสมดุลควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียร่วมกันท่ีมีคุณภำพ 

3 ส ำนักฯมีควำมพร้อมในดำ้นปัจจัยสนับสนุนทำงกำรเงินท่ีได้เปรียบ 
 
 
 
 
 

  35% 

 
  

 
  

  35% 
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ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 แผนปฏิบัติที่จะสนับสนนุความท้าทาย  ส ำนักฯได้รับโอกำสท้ำทำยจำกกำรได้รับโอกำสคดัเลือกเข้ำโครงกำรต่อยอด

คุณภำพกำรศึกษำสูค่วำมเป็นเลิศ (EdPEx) ของ สกอ.  ควำมไม่ชัดเจนของตัวช้ีวัด ที่ส ำคัญ 
2  ควำมชัดเจนของแผนส ำรอง  
3 ไม่พบว่ำส ำนักฯได้น ำผลของคู่แข่งต่ำงสถำบันมำเปรียบเทียบ 

 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทำงอย่ำง
เป็นระบบให้เห็น มี
สำรสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ำมี
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิ ผลที่
ตอบสนองต่อข้อ 
ก ำหนด พื้นฐำนของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว ทำง
อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก ำหนด โดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนดโดยรวม
ของหัวข้อ อย่ำงสมบูรณ์  

       
D 

 
ไม่มีกำรน ำแนว 
ทำง ไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

กำรน ำแนวทำงไปถ่ำย ทอด
เพื่อน ำไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วย งำน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อกำรบรรลุ
ข้อก ำหนดพื้นฐำนของหัวข้อ
นั้น  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่ำบำงส่วน
หรือบำงหน่วยงำนเพิ่ง
อยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี ถึงแม้
กำรปฏิบัติอำจแตกต่ำง
กันในบำงส่วนหรือบำง
หน่วยงำน  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่ำงดีโดยไม่มีควำม
แตกต่ำงของกำรปฏิบัติ
อย่ำงมีนัยส ำคัญ  
 

มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญ
ระหว่ำงส่วนหรือหน่วยงำน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

แนวคิดในกำร 
ปรับปรุง  มีกำร
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหำ  
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกกำรต้ัง
รับปัญหำมำเป็นแนวคิด
ในกำรปรับปรุงแบบ
พื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี 
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
ในกำรประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนกำรที่
ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับสถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนกำรที่ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน 
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และมีกำรเรียนรู้ในระดับ
สถำบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม  
เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำร
จัดกำร มีหลักฐำนชัดเจน
ของกำรพัฒนำอันเป็นผล
เนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์ 
และกำรเรียนรู้ระดับ
องค์กร  

มีกระบวนกำรประเมินและ
ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีกำรเรียนรู้ในระดับ
ถำบันผ่ำน นวัตกรรม  เป็นเครื่อง 
มือส ำคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรในกำร
จัดกำร มีหลักฐำนชัดเจนของกำร
พัฒนำและนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร 
อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์
และแบ่งปัน  

       
I ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

ควำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันใน
ระดับสถำบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงำน
ด ำเนินกำรอย่ำงเอกเทศ  

มีแนวทำงที่สอดคล้องไป
ในแนวทำงเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงำนอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
ร่วมกันแก้ปัญหำ 
 

แนวทำงเริ่มมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรพื้นฐำนของ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
โครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทำงมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทำงมีบูรณำกำรกับ
ควำมต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น 
ๆ  
 

แนวทำงมีบูรณำกำรอย่ำงสมบูรณ์
กับควำมต้องกำรของสถำบัน ตำมที่
ระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

คะแนน ............% ............ % 45 % ............ % ............ % ............ % 
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หน้า     86 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพฒันาวชิาการ) 
 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสูก่ารปฏิบติั  
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. การถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัต ิที่จรงิจัง ส ำนักฯมีกำรถ่ำยทอดแผนท้ังในรูปแบบของกำรมอบหมำยสั่งกำรโดยสำยงำนบังคับ
บัญชำ และ โดยกำรลงนำมรบัรองกำรปฏิบัตริำชกำรกับผูบ้ริหำรระดับสูงของส ำนักฯ  ค ำสั่งมอบหมำยงำนเป็นทำงกำรถึงตัว
บุคคลผูป้ฏิบัต ิ

2. แผนปฏิบัติการ ที่ส ำคัญและตัวช้ีวัดที่สอดคล้อง 
3. การปฏิบัตติามแผน ทีเ่น้นกำรปฏบิัติตำมแผนบรหิำรจดักำรโครงกำรตำมเวลำที่ก ำหนด 
4. การคาดการณ์เปรียบเทียบผลการกับค่าเป้าหมายที่เทียบเคียง  เนน้ท้ำทำยกับเป้ำหมำยเกณฑ์คณุภาพสูงสุด IQA-KKU 

และความสอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx ที่เป็นนวัตกรรมทางการประกันคุณภาพท่ีท้าทาย 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 มีสำยงำนกำรมอบหมำยงำนที่ชัดเจน 
2 มีกำรถ่ำยทอดเป็นกำรรับรองระหว่ำงกลุ่มภำรกิจกับผู้บริหำรสูงสดุ 
3 มีแผนปฏิบตัิกำรที่ชัดเจนที่กลุ่มภำรกิจและบุคลำกรผูป้ฏิบัตมิีควำมชัดเจนท่ีจะปฏิบตั ิ
4 มีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรผู้ปฏิบตัิตำมแผนท่ีมีศักยภำพสูง มีทักษะปะสบกำรณต์รง และมีควำมช ำนำญสูง และมีควำม

รับผิดชอบสูงในกำรปฏิบัติงำนใหลุ้ล่วง  
5 มีคณะกรรมกำรที่เกีย่วข้องช่วยให้ค ำแนะน ำช้ีแนะช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหำที่สำมำรถแก้ไขลลุ่วงได้ในกลุ่มภำรกิจ 
6 ผลปฏิบัติงำนท่ีปรำกฏ ไดผ้ลลัพธ์ในระดับสูงเป็นที่พึงพอใจ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ไม่พบกำรเทียบเคียงคู่แข่งต่ำงสถำบัน 
 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทำงอย่ำง
เป็นระบบให้เห็น มี
สำรสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำง
อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก ำหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่ำงสมบูรณ์  

       
D 

 
ไม่มีกำรน ำแนว 
ทำง ไปถ่ำยทอด
เพื่อน ำไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กน้อย 

กำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอด
เพื่อน ำไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงำน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อกำรบรรลุ
ข้อก ำหนดพื้นฐำนของ
หัวข้อนั้น  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่ำบำงส่วน
หรือบำงหน่วยงำนเพิ่ง
อยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี ถึงแม้
กำรปฏิบัติอำจแตกต่ำง
กันในบำงส่วนหรือบำง
หน่วยงำน  
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่ำงดีโดยไม่มีควำม
แตกต่ำงของกำรปฏิบัติ
อย่ำงมีนัยส ำคัญ  
 

มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญ
ระหว่ำงส่วนหรือหน่วยงำน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

แนวคิดในกำร 
ปรับปรุง  มีกำร
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหำ  
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกกำรต้ัง
รับปัญหำมำเป็นแนวคิด
ในกำรปรับปรุงแบบ
พื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี 
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
ในกำรประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนกำรที่
ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับสถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพและ

มีกระบวนกำรประเมิน และ
ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีกำร
เรียนรู้ในระดับสถำบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรม  เป็น
เครื่องมือส ำคัญในกำร
จัดกำร มีหลักฐำนชัดเจน

มีกระบวนกำรประเมินและ
ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีกำรเรียนรู้ในระดับ
ถำบันผ่ำน นวัตกรรม  เป็นเครื่อง 
มือส ำคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรในกำร
จัดกำร มีหลักฐำนชัดเจนของกำร
พัฒนำและนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร 

    45% 

 
 

    

 

45% 

ถถ5 
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1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

ประสิทธิผลของ
กระบวนกำรที่ส ำคัญ  
 

ของกำรพัฒนำอันเป็นผล
เนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์ 
และกำรเรียนรู้ระดับองค์กร  

อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์
และแบ่งปัน  

       
I ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

ควำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันใน
ระดับสถำบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงำน
ด ำเนินกำรอย่ำง
เอกเทศ  

มีแนวทำงที่สอดคล้องไป
ในแนวทำงเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงำนอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
ร่วมกันแก้ปัญหำ 
 

แนวทำงเริ่มมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรพื้นฐำนของ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
โครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทำงมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทำงมีบูรณำกำรกับ
ควำมต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น 
ๆ  
 

แนวทำงมีบูรณำกำรอย่ำงสมบูรณ์
กับควำมต้องกำรของสถำบัน ตำมที่
ระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

คะแนน ............% ............ % 40 % ............ % 80.00 % ............ % 

 
 

การประเมินตนเอง 
หมวดที ่3  การมุ่งเน้นลูกค้า 

3.1  เสียงของลูกค้า 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. กำรเปิดใหม้ีช่องทำงแสดงควำมคดิเห็นต่อบริกำรของส ำนักฯที่หลำกหลำย 
2. กำรรับฟังควำมคดิเห็นของผูร้ับบรกิำรแต่ละกลุม่ ในหลำยช่องทำง 
3. กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในแตล่ะกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง 
4. กำรศึกษำควำมไม่พึงพอใจของผู้รบับริกำรเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงบริกำรของส ำนักฯ 
5. กำรน ำข้อมูลทีไ่ด้รบัมำใช้ปรับปรุงพัฒนำส ำนักฯ 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีช่องทำงกำรรับฟังเสียงของผู้รับบริกำรที่หลำกหลำยและมีประสิทธิภำพ 
2 มีระบบกำรทบทวนแผนท่ีต้องน ำข้อมูลเสยีงของผู้รับบริกำรและผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย เพื่อปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน

ทุกรอบกำรท ำงำนท่ีส ำคญันั้นๆ  เช่นกระบวนกำรรับสมัครรับตรง กระบวนกำรสนับสนุนกำรขอเปิดหลักสูตรรำยวิชำ 
กระบวนกำรตำรำงสอนตำรำงสอบ กระบวนกำรดำ้นกำรจดังำนพิธีกำรรับปริญญำ กระบวนกำรพัฒนำแผน  

3 มีกำรสนับสนุนกำรท ำวิจัยรับฟังเสียงผู้รบับริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่อง 
4 มีกำรน ำไปใช้ในกระบวนกำรพัฒนำแผนเป็นประจ ำ 
 
 
 

    45% 

 

 

 

   35% 
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ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ไม่พบช่องทำงกำรประเมินผลควำมพึงพอใจกำรด ำเนินงำนผ่ำน website 
2 กำรประชุมพิจำรณำข้อมูลสำรสนเทศ ผู้เรยีน ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และตลำดร่วมกัน ของส ำนักฯ  ไม่ได้มีผลกำรก ำหนดกลุ่ม

ในส่วนของผู้เรียนและผู้มสี่วนไดส้ว่นเสียในอนำคตว่ำเป็นอย่ำงไร 
3 ส ำนักฯ ยังไม่ได้ก ำหนดคู่แข่ง ท ำให้ขำดคู่แข่งที่ส ำคัญ 
4 ไม่ชัดเจนว่ำ ส ำนักฯน ำผลจำกกำรรวบรวมข้อมลูผูเ้รียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปด ำเนินกำรอย่ำงไร (โดยปกติข้อมลูที่ได้จะ

ถูกพิจำรณำในคณะกรรมกำรที่เกีย่วข้องเพื่อกำรเตรยีมกำรเรื่องนั้นๆ ในปีกำรศึกษำถัดไป เป็นปกติ และ สดุท้ำยได้รับกำร
น ำไปประมวลเป็นข้อมูลประกอบในกระบวนกำรพัฒนำแผน ผู้ช้ีแจงอำจตกหล่นข้อมลูส่วนน้ีไป) 

 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทำงอย่ำง
เป็นระบบให้เห็น มี
สำรสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก ำหนดพื้นฐำนของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่ตอบ 
สนองต่อข้อก ำหนด 
โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำง
อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก ำหนดโดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่ำงสมบูรณ์  

       
D 

 
ไม่มีกำรน ำแนว 
ทำง ไปถ่ำยทอด
เพื่อน ำไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กน้อย 

กำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอด
เพื่อน ำไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงำน ซึ่งเป็นอุป 
สรรคต่อกำรบรรลุข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อนั้น  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่ำบำงส่วน
หรือบำงหน่วยงำนเพิ่ง
อยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี ถึงแม้
กำรปฏิบัติอำจแตกต่ำง
กันในบำงส่วนหรือบำง
หน่วยงำน  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่ำงดีโดยไม่มีควำม
แตกต่ำงของกำรปฏิบัติ
อย่ำงมีนัยส ำคัญ  
 

มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญ
ระหว่ำงส่วนหรือหน่วยงำน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

แนวคิดในกำร 
ปรับปรุง  มีกำร
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหำ  
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี
กำรเปลี่ยนแปลงจำก
กำรต้ังรับปัญหำมำเป็น
แนวคิดในกำรปรับปรุง
แบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี 
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
ในกำรประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนกำรที่
ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับสถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนกำรที่ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน และ
ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีกำร
เรียนรู้ในระดับสถำบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรม  เป็น
เครื่อง มือส ำคัญในกำร
จัดกำร มีหลักฐำนชัดเจน
ของกำรพัฒนำอันเป็นผล
เนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์ 
และกำรเรียนรู้ระดับองค์กร  

มีกระบวนกำรประเมินและ
ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับถำบันผ่ำน นวัตกรรม  เป็น
เครื่อง มือส ำคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กร
ในกำรจัดกำร มีหลักฐำนชัดเจน
ของกำรพัฒนำและนวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำร
วิเครำะห์และแบ่งปัน  

       
I ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

ควำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันใน
ระดับสถำบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงำน
ด ำเนินกำรอย่ำง
เอกเทศ  

มีแนวทำงที่สอดคล้องไป
ในแนวทำงเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงำนอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
ร่วมกันแก้ปัญหำ 
 

แนวทำงเริ่มมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรพื้นฐำนของ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
โครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทำงมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทำงมีบูรณำกำรกับ
ควำมต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น 
ๆ  
 

แนวทำงมีบูรณำกำรอย่ำงสมบูรณ์
กับควำมต้องกำรของสถำบัน ตำมที่
ระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

คะแนน ............% ............ % 45 % ............ % ............ % ............ % 
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ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพฒันาวชิาการ) หน้า  89 
 
 
 

3.2   ความผูกพันของลูกค้า 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. กำรให้บริกำรทีเ่น้นให้ผูร้ับบริกำรพึงพอใจ 
2. กำรพัฒนำควำมพึงพอใจไปสู่ควำมประทับใจและผูกพันกับผู้รับบรกิำร  
3. กำรให้บริกำรที่พึงพอใจแก่ผู้รบับรกิำรแต่ละกลุม่โดยไม่เลือกปฏิบัต ิและไม่หยดุนิ่ง 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ช่ือเสียงของมหำวิทยำลัย ระดับควำมส ำเร็จของมหำวิทยำลัย 
2 กระบวนกำรประชำสมัพันธ์กำรตลำด ด้ำนกำรแนะแนวกำรศึกษำสญัจร  กิจกรรมตลสดนัดหลักสตูรอุดมศึกษำ ทีมงำน

บุคลำกรที่มปีระสิทธิภำพ มีทักษะประสบกำรณ์ตรงและควำมช ำนำญสูง 
3 ควำมพร้อมด้ำนปัจจัยสนับสนุน (กำรเงิน  วัสดุอุปกรณ์) 
4 เทคโนโลยีที่ทันสมยัที่บูรณำกำรขอ้มูลเช่ือมโยงกันท้ังภำยในและภำยนอกส ำนักฯ  สำมำรถให้บริกำรเช่ือมโยงคณะ

หน่วยงำนในมหำวิทยำลัย และคู่ควำมร่วมมือภำยนอกมหำวิทยำลัย ท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว  
5 มีแผนปฏิบตัิกำรสนับสนุนท่ีประสำนสอดคล้องกันดี 
6 สถำนท่ี อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูร้ับบริกำร ดีและพร้อม 
7 กำรปฏิบัตติ่อผูร้ับบริกำรและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียที่ปรับปรุงพัฒนำทุกรอบกำรทบทวนแผน 
8 สำมำรถให้บริกำรไดห้ลำกหลำยชอ่งทำงตำมควำมสะดวกของผู้รับบริกำรและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
9 มเีปิดบริกำรแบบเบ็ดเสร็จในวันเสำร์ให้ผู้รบับริกำรเอกสำรเพิ่มควำมสะดวกแกผู่้รับบริกำร 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ไม่แสดงรำยละเอียดทำงเลือกกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยว่ำท ำอย่ำงไร (เป็นกำรเขียนท่ีไม่ได้เน้นไว้ ในปีนี้ได้เน้นไว้แล้ว) 
2 ควรแสดงตัวเลขกำรประเมินควำมพึงพอใจของสถำบันที่เข้ำร่วมโครงกำรรับตรง (งำนวิจัยสถำบันแสดงเป็นภำพรวม) 

 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทำงอย่ำง
เป็นระบบให้เห็น มี
สำรสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำ 
หนดพื้นฐำนของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำ 
หนดโดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว ทำง
อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก ำ หนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่ำงสมบูรณ์  

       
D 

 
ไม่มีกำรน ำแนว 
ทำง ไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

กำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอด
เพื่อน ำไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงำน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อกำรบรรลุ
ข้อก ำหนดพื้นฐำนของ
หัวข้อนั้น  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่ำบำงส่วน
หรือบำงหน่วยงำนเพิ่ง
อยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี ถึงแม้
กำรปฏิบัติอำจแตกต่ำง
กันในบำงส่วนหรือบำง
หน่วยงำน  
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่ำงดีโดยไม่มีควำม
แตกต่ำงของกำรปฏิบัติ
อย่ำงมีนัยส ำคัญ  
 

มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญ
ระหว่ำงส่วนหรือหน่วยงำน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

แนวคิดในกำร 
ปรับปรุง  มีกำร

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกกำรต้ัง
รับปัญหำมำเป็นแนวคิด

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี 
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
ในกำรประเมินและ

มีกระบวนกำรประเมิน
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 

มีกระบวนกำรประเมิน และ
ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีกำร

มีกระบวนกำรประเมินและ
ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีกำรเรียนรู้ในระดับ

    50% 

 
 

   40% 
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หน้า     90 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพฒันาวชิาการ) 
 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหำ  
 

ในกำรปรับปรุงแบบ
พื้นๆ 
 

ปรับปรุงกระบวนกำรที่
ส ำคัญ  
 

และเริ่มมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับสถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนกำรที่ส ำคัญ  
 

เรียนรู้ในระดับสถำบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรม  เป็น
เครื่องมือส ำคัญในกำร
จัดกำร มีหลักฐำนชัดเจน
ของกำรพัฒนำอันเป็นผล
เนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์ 
และกำรเรียนรู้ระดับองค์กร  

ถำบันผ่ำน นวัตกรรม  เป็นเครื่อง 
มือส ำคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรในกำร
จัดกำร มีหลักฐำนชัดเจนของกำร
พัฒนำและนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร 
อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์
และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี
ควำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันใน
ระดับสถำบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงำน
ด ำเนินกำรอย่ำง
เอกเทศ  

มีแนวทำงที่สอดคล้องไป
ในแนวทำงเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงำนอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
ร่วมกันแก้ปัญหำ 
 

แนวทำงเริ่มมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรพื้นฐำนของ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
โครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทำงมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทำงมีบูรณำกำรกับ
ควำมต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น 
ๆ  
 

แนวทำงมีบูรณำกำรอย่ำงสมบูรณ์
กับควำมต้องกำรของสถำบัน ตำมที่
ระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

คะแนน ............% ............ % 40 % ............ % 75.00 % ............ % 
 
 

การประเมินตนเอง 
 หมวดที่ 4  การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1  การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. กำรรวบรวมและศึกษำวิเครำะห์ขอ้มูลสำรสนเทศของส ำนักฯ 
2. กำรวิจัยสถำบันเพื่อศึกษำรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของส ำนักฯ เพื่อใช้พัฒนำส ำนักฯ 
3. กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT Analysis) ของส ำนักฯสม่ ำเสมอ 
4. กำรทบทวนแผน และ กำรประกันคุณภำพ วิเครำะห์ OFI เพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำส ำนักฯ 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีกำรทบทวนพัฒนำแผนปฏิบตัิกำร และทบทวนกำรประกันคณุภำพจริงจังทุกปี ทบทวน PL (ADLI , LeTCI) โดยมคีณะ
ผู้บริหำรระดับสูงของมหำวิทยำลยัเข้ำร่วมด้วย 

2 มีคณะกรรมกำรที่เกีย่วข้องเฉพำะทำงในแต่ละกระบวนกำรท ำงำนท่ีส ำคัญ เช่น กรรมกำรอ ำนวยกำรรบับุคคลเข้ำศึกษำ 
คณะกรรมกำรระบบทะเบยีนเรยีน คณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสตูร คณะกรรมกำรแผนคณะกรรมกำรบริหำร และอื่นๆ 
จ ำนวนมำก ทุกคณะกรรมกำรมีกำรประชุมพิจำรณำปัญหำและให้ข้อเสนอแนะที่ส ำนักฯเรียนรู้และน ำมำปรับปรุงพัฒนำ
กระบวนกำรท ำงำน โดยมฝี่ำยเลขำนุกำรที่เป็นบุคลำกรของส ำนักฯ ประมวลสรุปควำมเห็นเพื่อกำรทบทวนเป็นประจ ำ
สม่ ำเสมอ 

3 มีโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกันกบัผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เป็นวัฒนธรรมปกติของส ำนักฯ 
4 มีโครงกำรกจิกรรมเข้ำถึงนักเรยีน โรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อกำรประมวลสรปุผลกำรด ำเนินกำรเป็นประจ ำ 
5 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภำพสูง  

    40% 
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6 มีระบบฐำนข้อมลูทำงกำรศึกษำ ทั้งทะเบียนประวัตินักศึกษำ หลักสูตร รำยวิชำ ข้อมูลกำรรับสมัคร กำรสอบคดัเลือกที่เป็น
แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง 

7 มีข้อมูล ระเบียบปฏิบัติ มติที่ประชุมวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรอ้ำงอิงที่เช่ือถือได้และเป็นปจัจบุัน 
 

ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ไม่ชัดเจนเรื่องควำมเชื่อมโยงของข้อมูลและได้น ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

(ควำมจริงฐำนข้อมูลมีกำรเชื่อมโยงกัน เช่น ฐำนข้อมูลส่วนตัวนักศึกษำ เชื่อมโยงฐำนข้อมูลหลักสตูรรำยวิชำ ฐำนข้อมูลกำร
ลงทะเบียนวิชำเรียน ฐำนข้อมูลประมวลผล ฐำนข้อมูล GPAX นักเรียนท่ีเป็นนักศึกษำแรกเข้ำ กำรเงิน กำรบริกำรกำรศึกษำ
กับคณะสำขำวิชำ หรือแม้แต่ฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกับกลุ่มภำรกิจต่ำงๆ ของส ำนักฯ แตอ่ำจมีข้อจ ำกัดด้ำนสิทธ์ิ
กำรเข้ำถึงข้อมูลบ้ำง แตส่ ำนักฯสำมำรถแสดงให้ดูได้ อำจไมไ่ด้ขอใหแ้สดงให้ดู) 

2 ไม่พบว่ำส ำนักฯเรียงล ำดับเรื่องทีต่้องปรับปรุงอย่ำงไร   (ไม่เขียนไวใ้นแผน แต่เป็นมติที่ประชุมกรรมกำรจัดท ำแผน ให้
จัดล ำดับเอกสำรประกอบกำรประชุมใหม่ ควรพบได้ในมติ หรือเอกสำรประกอบกำรประชุมเรื่องนั้นๆ) 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทำงอย่ำง
เป็นระบบให้เห็น มี
สำรสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมีแนวทำง
อย่ำงเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก ำหนด พื้นฐำนของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก ำหนดพื้นฐำนของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำง
อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก ำหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่ำงสมบูรณ์  

       
D 

 
ไม่มีกำรน ำแนว 
ทำง ไปถ่ำยทอด
เพื่อน ำไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กน้อย 

กำรน ำแนวทำงไปถ่ำย ทอด
เพื่อน ำไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วย งำน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อกำรบรรลุ
ข้อก ำหนดพื้นฐำนของหัวข้อ
นั้น  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่ำบำงส่วน
หรือบำงหน่วยงำนเพิ่ง
อยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี ถึงแม้
กำรปฏิบัติอำจแตกต่ำง
กันในบำงส่วนหรือบำง
หน่วยงำน  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่ำงดีโดยไม่มีควำม
แตกต่ำงของกำรปฏิบัติ
อย่ำงมีนัยส ำคัญ  
 

มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญ
ระหว่ำงส่วนหรือหน่วยงำน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

แนวคิดในกำร 
ปรับปรุง  มีกำร
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหำ  
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี
กำรเปลี่ยนแปลงจำก
กำรต้ังรับปัญหำมำเป็น
แนวคิดในกำรปรับปรุง
แบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี 
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
ในกำรประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนกำรที่
ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับสถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนกำรที่ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน และ
ปรับปรุง อย่ำงเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีกำร
เรียนรู้ในระดับ สถำบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรม เป็น
เครื่องมือ ส ำคัญในกำร
จัดกำร มีหลักฐำนชัดเจนของ
กำรพัฒนำอันเป็นผลเนื่องมำ 
จำกกำรวิเครำะห์ และกำร
เรียนรู้ระดับองค์กร  

มีกระบวนกำรประเมินและ
ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีกำรเรียนรู้ในระดับ
ถำบันผ่ำน นวัตกรรม  เป็นเครื่อง 
มือส ำคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรในกำร
จัดกำร มีหลักฐำนชัดเจนของกำร
พัฒนำและนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร 
อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์
และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี
ควำมสอดคล้องไป
ในแนวทำงเดียวกัน
ในระดับสถำบัน  แต่
ละส่วนหรือ

มีแนวทำงที่สอดคล้องไป
ในแนวทำงเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงำนอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
ร่วมกันแก้ปัญหำ 

แนวทำงเริ่มมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรพื้นฐำนของ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
โครงร่ำงองค์กรและ

แนวทำงมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์ 

แนวทำงมีบูรณำกำรกับ
ควำมต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น 
ๆ  

แนวทำงมีบูรณำกำรอย่ำงสมบูรณ์
กับควำมต้องกำรของสถำบัน ตำมที่
ระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ 
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1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำรอย่ำง
เอกเทศ  

 เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

หมวดอื่น ๆ  

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

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

4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. กำรปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักฯ ให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเสมอ  
2. กำรปรับปรุงพัฒนำระบบ ซอฟท์แวร์ และ ฮำร์ดแวร ์ของส ำนักฯใหพ้ร้อมใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. กำรดูแลข้อมูล กำรปกป้องข้อมูลให้ปลอดภยั 
4. กำรจัดกำรข้อมูลและเผยแพร่ให้บริกำรข้อมลูสำรสนเทศแก่ผูส้นใจ และตำมสิทธ์ของผู้มสีิทธ์ิเข้ำใช้ 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ได้รบักำรวิเครำะห์ออกแบบระบบและใช้ในกำรปฏิบัติงำนท่ัวท้ังองค์กำร และมคีวำมยดืหยุ่นท่ี
สำมำรถรองรับกำรขยำยตัว และมีควำมยืดหยุ่นสูงเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต  ท ำให้มีข้อมูลสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำที่เป็นศูนย์กลำงที่ส ำคญัของมหำวิทยำลัย 

2 เป็นแหล่งรวมองค์ควำมรูด้้ำนระเบียบข้อบังคับค ำสั่งหรือมติที่เป็นแนวปฏิบัติที่ส ำคญัทำงกำรศึกษำ กบัท้ังเป็นผู้มีบทบำท
ส ำคัญในกำรยกร่ำงระเบียบปฏิบตัิเหลำ่นั้น ที่สำมำรถใช้เป็นเอกสำรเพื่อกำรอ้ำงอิงใช้ประโยชน์ได้ เพือ่ใช้ในกำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัย กำรปฏิบัติงำนของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

3 สำมำรถผลิตเอกสำรส ำคัญทีเ่ป็นขอ้มูลสำรสนเทศส่วนบุคคลเพื่อประโยชนกำรน ำไปใช้ในตลำดแรงงำน หรือ เพื่อกำร
แข่งขันเข้ำศึกษำต่อระดับสูง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูง รวดเร็วภำยใน 10 นำทีต่อรำยกำรเอกสำรโดยเฉลี่ย 

4 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถระดับช ำนำญกำรพเิศษที่สำมำรถเปน็แหล่งควำมรู้ (Explicit knowledge) ที่สำมำรถให้
ข้อมูลสำสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูง 

5 เป็นหน่วยงำนท่ีปฏิบัติงำนใกล้ชิดผู้บริหำรระดับสูงของมหำวิทยำลยัที่ก ำหนดระดับนโยบำยส ำคัญของมหำวิทยำลัย ท่ีเป็น
แหล่งข้อมูลสำรสนเทศส ำคัญทำงกำรศึกษำ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ไม่ชัดเจนว่ำส ำนักฯไดร้ับกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้รับบริกำร ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและองค์กรอื่นอยำ่งไร เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้   
 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 
20% หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 
80% หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทำงอย่ำงเป็น
ระบบให้เห็น มี
สำรสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
ที่ตอบสนองต่อ
ข้อก ำหนดพื้นฐำนของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมี
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก ำหนดโดยรวมของหัวข้ออย่ำง
สมบูรณ์  

       

   40% 

5 
  

จ 
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1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 
20% หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 
80% หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

D 
 

ไม่มีกำรน ำแนว 
ทำง ไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

กำรน ำแนวทำงไปถ่ำย 
ทอดเพื่อน ำไปปฏิบัติ
เพียงอยู่ในข้ันเริ่มต้นใน
เกือบทุกส่วนหรือหน่วย 
งำน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
กำรบรรลุข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อนั้น  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่ำบำงส่วน 
หรือบำงหน่วยงำนเพิ่ง
อยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบัติ
เป็นอย่ำงดี ถึงแม้กำร
ปฏิบัติอำจแตกต่ำงกันใน
บำงส่วนหรือบำง
หน่วยงำน  
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อไปปฏิบัติ
เป็นอย่ำงดีโดยไม่มี
ควำมแตกต่ำงของกำร
ปฏิบัติอย่ำงมีนัยส ำคัญ  
 

มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญ
ระหว่ำงส่วนหรือหน่วยงำน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

แนวคิดในกำร 
ปรับปรุง  มีกำร
ปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหำ  
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี
กำรเปลี่ยนแปลงจำก
กำรต้ังรับปัญหำมำ
เป็นแนวคิดในกำร
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี 
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
ในกำรประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนกำรที่
ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับสถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนกำรที่ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน 
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และมีกำรเรียนรู้ในระดับ
สถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรม เป็นเครื่อง มือ
ส ำคัญในกำรจัดกำร มี
หลักฐำนชัดเจนของกำร
พัฒนำอันเป็นผล
เนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์ 
และกำรเรียนรู้ระดับ
องค์กร  

มีกระบวนกำรประเมินและปรับปรุง
อย่ำงเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และ
มีกำรเรียนรู้ในระดับถำบันผ่ำน 
นวัตกรรม  เป็นเครื่อง มือส ำคัญที่ใช้
ทั่วทั้งองค์กรในกำรจัดกำร มีหลักฐำน
ชัดเจนของกำรพัฒนำและนวัตกรรม
ทั่วทั้งองค์กร อันเป็นผลเนื่องมำจำก
กำรวิเครำะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี
ควำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันใน
ระดับสถำบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงำน
ด ำเนินกำรอย่ำง
เอกเทศ  

มีแนวทำงที่สอดคล้อง
ไปในแนวทำงเดียวกัน
กับส่วนหรือหน่วยงำน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด
จำกกำรร่วมกัน
แก้ปัญหำ 
 

แนวทำงเริ่มมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรพื้นฐำนของ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
โครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทำงมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทำงมีบูรณำกำรกับ
ควำมต้องกำรของ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
โครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทำงมีบูรณำกำรอย่ำงสมบูรณ์กับ
ควำมต้องกำรของสถำบัน ตำมที่ระบุ
ไว้ในโครงร่ำงองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

คะแนน ............% ............ % 40 % ............ % ............ % ............ % 

 
การประเมินตนเอง 

หมวดที ่5  การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environment) 

โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. กำรท ำให้ที่ท ำงำนมีควำมสะดวกสบำย และมคีวำมสุขในกำรท ำงำน 
2. กำรท ำให้ที่ท ำงำนมีควำมปลอดภยั 
3. กำรมีระบบป้องกันภัย 

    

 

45% 
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4. กำรจัดวำงขีดควำมสำมำรถท่ีงำนต้องกำรเพื่อจัดวำงคนให้เหมำะสม 
5. กำรค ำนึงควำมเหมำะสมของอัตรำก ำลังในกลุ่มงำน ให้เกิดควำมเหมำะสม 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ส ำนักฯมีวิธีกำรในกำรรักษำบคุลำกร ให้คงอยู่กับส ำนักฯโดยกำรยึดมั่นในระเบียบปฏิบัติทีโ่ปร่งใสเป็นธรรมตำมวัฒนธรรม
ของส ำนักฯ นอกเหนือจำกสวสัดิกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวก กำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำน และกำรใหผ้ล
ประโยชน์ตอบแทนในกิจกรรมพิเศษต่ำงๆ ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมสรำ้งควำมผูกพันในกลุ่มผู้ปฏิบตัิงำนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
ท ำให้เกิดควำมรักผูกพันฉันพี่น้อง เอื้ออำทรต่อกัน    เปิดโอกำสใหผู้ป้ฏิบัติทุกระดับสะท้อนควำมคดิที่หลำกหลำย 

2 ส ำนักฯเตรียมผู้ปฏิบัติงำนให้พร้อมรับต่อควำมต้องกำรดำ้นขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังท่ีก ำลังเปลี่ยนโดยสนับสนุนให้
บุคลำกรมีกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์งำนระหว่ำงกัน หรือเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนข้ำมกลุ่ม มีระบบงำนหลักงำนรอง เพื่อ
ทดแทนกันและกันเมื่อจ ำเป็น  บุคลำกรจะสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งงำนหลักงำนรอง  มีระบบรำงวัล 
หรือค่ำตอบแทน หรือผลประโยชน์ตำมระเบียบรำชกำรเพื่อลดผลกระทบกำรบริหำรบุคคล 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ยังไม่ชัดเจนว่ำส ำนักฯแสดงมีวิธีกำรในกำรประเมินทักษะและสมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงไร 
2 ไม่พบว่ำส ำนักฯ ได้สอบถำมควำมต้องกำรของผู้ปฏิบัติงำนแต่ละกลุม่ในแผนกำรพัฒนำบุคำกร 

 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทำงอย่ำง
เป็นระบบให้เห็น มี
สำรสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำง
อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก ำหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่ำงสมบูรณ์  

       
D 

 
ไม่มีกำรน ำแนว 
ทำง ไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

กำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอด
เพื่อน ำไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงำนซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อกำรบรรลุข้อก ำ 
หนดพื้นฐำนของหัวข้อนั้น  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่ำบำงส่วน
หรือบำงหน่วยงำนเพิ่ง
อยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี ถึงแม้
กำรปฏิบัติอำจแตกต่ำง
กันในบำงส่วนหรือบำง
หน่วยงำน  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่ำงดีโดยไม่มีควำม
แตกต่ำงของกำรปฏิบัติ
อย่ำงมีนัยส ำคัญ  
 

มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญ
ระหว่ำงส่วนหรือหน่วยงำน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

แนวคิดในกำร 
ปรับปรุง  มีกำร
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหำ  
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกกำรต้ัง
รับปัญหำมำเป็นแนวคิด
ในกำรปรับปรุงแบบ
พื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี 
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
ในกำรประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนกำรที่
ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับสถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง 
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนกำรที่ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน และ
ปรับปรุง อย่ำงเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง และมีกำร
เรียนรู้ในระดับสถำบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรม  เป็น
เครื่องมือส ำคัญในกำร
จัดกำร มีหลักฐำนชัดเจน
ของกำรพัฒนำอันเป็นผล
เนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์ 
และกำรเรียนรู้ระดับองค์กร  

มีกระบวนกำรประเมินและ
ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับถำบันผ่ำน นวัตกรรม  เป็น
เครื่อง มือส ำคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กร
ในกำรจัดกำร มีหลักฐำนชัดเจน
ของกำรพัฒนำและนวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำร
วิเครำะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี
ควำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันใน
ระดับสถำบัน  แต่ละ

มีแนวทำงที่สอดคล้องไป
ในแนวทำงเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงำนอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำร

แนวทำงเริ่มมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรพื้นฐำนของ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน

แนวทำงมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง

แนวทำงมีบูรณำกำรกับ
ควำมต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น 

แนวทำงมีบูรณำกำรอย่ำงสมบูรณ์
กับควำมต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์ 

     50% 

 

    

 

45% 

 
 

    45% 
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1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

ส่วนหรือหน่วยงำน
ด ำเนินกำรอย่ำง
เอกเทศ  

ร่วมกันแก้ปัญหำ 
 

โครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 

ๆ  
 

หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

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

5.2  การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Engagement) 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบตัิงำนเกิดควำมผูกพัน (รำงวัล ค่ำตอบแทนพิเศษ ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนที่เหมำะสม) 
2. กำรสร้ำงและพัฒนำใหผู้้ปฏิบตัิเกดิควำมรูส้ึกผูกพันต่อส ำนักฯ 
3. กำรพัฒนำผู้น ำ (ศึกษำ อบรม ดูงำน ) 
4. กำรเตรียมผู้น ำทดแทน (กำรเตรยีมผู้น ำ ระดับผู้ช่วยเพื่อกำรส ำรองทดแทน และกำรสนับสนุนควำมกำ้วหน้ำ)  
5. กำรติดตำมประเมินควำมพึงพอใจ และ ควำมผูกพันของผู้ปฏิบัติงำน 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ส ำนักฯมีวัฒนธรรมองค์กำรที่ดีในกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร ท ำให้ได้ประโยชน์จำกหลำกหลำยวิธีคดิของผู้ปฏิบัติงำน
สำมำรถมีโอกำสสร้ำงควำมผูกพันได้ง่ำยกว่ำ   

2 มีกำรพัฒนำปรับปรุงบรรยำกำศในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข พัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ ส่งเสริมกำร
สร้ำงควำมผำสุก และ ควำมผูกพัน  

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 วิธีกำรประเมินควำมผูกพันของผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักฯยังไม่ใช่ระดับช้ันของควำมผูกพันของผู้ปฏิบัติงำน แต่เป็นเพียง
ระดับของควำมพึงพอใจของผู้ปฏบิัติงำนเท่ำนั้น 

 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทำงอย่ำง
เป็นระบบให้เห็น มี
สำรสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่อบสนอง 
ต่อข้อ ก ำหนดพื้นฐำน
ของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำง
อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก ำหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่ำงสมบูรณ์  

           50% 

 
  

   40% 

5 
  

จ 

 

 

   
40-50% 
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1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

D 
 

ไม่มีกำรน ำแนว 
ทำง ไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

กำรน ำแนวทำงไปถ่ำย ทอด
เพื่อน ำไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงำน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อกำรบรรลุข้อ 
ก ำหนดพื้นฐำนของหัวข้อนั้น  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบัติ 
ถึงแม้ว่ำบำงส่วนหรือบำง
หน่วยงำนเพิ่งอยู่ในขั้น
เริ่มต้น 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบัติ
เป็นอย่ำงดี ถึงแม้กำร
ปฏิบัติอำจแตกต่ำงกันใน
บำงส่วนหรือบำง
หน่วยงำน  

มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอด
เพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่ำงดีโดย
ไม่มีควำมแตกต่ำงของกำร
ปฏิบัติอย่ำงมีนัยส ำคัญ  
 

มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญ
ระหว่ำงส่วนหรือหน่วยงำน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

แนวคิดในกำร 
ปรับปรุง  มีกำร
ปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหำ  
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกกำรต้ังรับ
ปัญหำมำเป็นแนวคิดในกำร
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี 
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
ในกำรประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนกำรที่
ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับสถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนกำรที่ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน และ
ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีกำร
เรียนรู้ในระดับสถำบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรม  เป็น
เครื่องมือส ำคัญในกำร
จัดกำร มีหลักฐำนชัดเจน
ของกำรพัฒนำอันเป็นผล
เนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์ 
และกำรเรียนรู้ระดับองค์กร  

มีกระบวนกำรประเมินและปรับปรุง
อย่ำงเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และ
มีกำรเรียนรู้ในระดับถำบันผ่ำน 
นวัตกรรม  เป็นเครื่อง มือส ำคัญที่ใช้
ทั่วทั้งองค์กรในกำรจัดกำร มีหลักฐำน
ชัดเจนของกำรพัฒนำและนวัตกรรม
ทั่วทั้งองค์กร อันเป็นผลเนื่องมำจำก
กำรวิเครำะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี
ควำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันใน
ระดับสถำบันแต่ละ
ส่วน หรือหน่วยงำน
ด ำเนิน กำรอย่ำง
เอกเทศ  

มีแนวทำงที่สอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันกับส่วน
หรือหน่วยงำนอื่น โดยส่วน
ใหญ่เกิดจำกกำรร่วมกัน
แก้ปัญหำ 

แนวทำงเริ่มมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรพื้นฐำนของ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
โครงร่ำงองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ  

แนวทำงมีควำมสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
โครงร่ำงองค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทำงมีบูรณำกำรกับควำม
ต้องกำรของสถำบัน ตำมที่
ระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทำงมีบูรณำกำรอย่ำงสมบูรณ์กับ
ควำมต้องกำรของสถำบัน ตำมที่ระบุ
ไว้ในโครงร่ำงองค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

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

 
การประเมินตนเอง 

หมวดที ่6  การจัดการกระบวนการ 
6.1 การออกแบบระบบงาน   
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. กำรออกแบบระบบงำน 
2. กระบวนกำรท ำงำนท่ีส ำคัญ 
3. กำรเตรียมกำรในภำวะฉุกเฉิน 
4. ข้อจ ำกัด เงื่อนไขจ ำเป็นของระบบงำน 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ส ำนักฯมีกำรก ำหนดกระบวนงำนหลักท่ีมีกำรสร้ำงคณุค่ำใหผู้้เรียน ผู้รับบริกำรได้อย่ำงชัดเจน และสอดคล้องไปในทำง
เดียวกับแผนกลยุทธ์และเป้ำหมำย 

    

 

50% 

ถถ5 
 

    50% 

 

 

 

   30% 

5 
  

จ 

 

 

 

 

   30-50% 

5 
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ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ยังไม่ปรำกฏว่ำ ส ำนักฯมีกำรวิเครำะห์เพื่อออกแบบกระบวนงำนหลกั ให้มีประสิทธิภำพ และตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร/ผู้เรยีน โดยเฉพำะระยะเวลำของกระบวนงำนหลัก 

 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทำงอย่ำง
เป็นระบบให้เห็น มี
สำรสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำง
อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก ำหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่ำงสมบูรณ์  

       
D 

 
ไม่มีกำรน ำแนว 
ทำง ไปถ่ำยทอด
เพื่อน ำไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กน้อย 

กำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอด
เพื่อน ำไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงำน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อกำรบรรลุ
ข้อก ำหนดพื้นฐำนของ
หัวข้อนั้น  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่ำบำงส่วน
หรือบำงหน่วยงำนเพิ่ง
อยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี ถึงแม้
กำรปฏิบัติอำจแตกต่ำง
กันในบำงส่วนหรือบำง
หน่วยงำน  
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่ำงดีโดยไม่มีควำม
แตกต่ำงของกำรปฏิบัติ
อย่ำงมีนัยส ำคัญ  
 

มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญ
ระหว่ำงส่วนหรือหน่วยงำน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

แนวคิดในกำร 
ปรับปรุง  มีกำร
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหำ  
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกกำรต้ัง
รับปัญหำมำเป็นแนวคิด
ในกำรปรับปรุงแบบ
พื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี 
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
ในกำรประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนกำรที่
ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับสถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนกำรที่ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน 
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และมีกำรเรียนรู้ในระดับ
สถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรม  เป็นเครื่องมือ
ส ำคัญในกำรจัดกำร มี
หลักฐำนชัดเจนของกำร
พัฒนำอันเป็นผลเนื่องมำ 
จำกกำรวิเครำะห์ และ
กำรเรียนรู้ระดับองค์กร  

มีกระบวนกำรประเมินและ
ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับถำบันผ่ำน นวัตกรรม  เป็น
เครื่อง มือส ำคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กร
ในกำรจัดกำร มีหลักฐำนชัดเจน
ของกำรพัฒนำและนวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กร อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำร
วิเครำะห์และแบ่งปัน  

       
I ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

ควำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันใน
ระดับสถำบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงำน
ด ำเนินกำรอย่ำง
เอกเทศ  

มีแนวทำงที่สอดคล้องไป
ในแนวทำงเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงำนอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
ร่วมกันแก้ปัญหำ 
 

แนวทำงเริ่มมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรพื้นฐำนของ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
โครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทำงมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทำงมีบูรณำกำรกับ
ควำมต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น 
ๆ  
 

แนวทำงมีบูรณำกำรอย่ำงสมบูรณ์
กับควำมต้องกำรของสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

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

 

     45% 

 

    

 

45% 

ถถ5 
 

     

 

45% 

 

   60% 

5 
  

จ 

 

 

 

 

 

    

 
45-45% 
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6.2   กระบวนการท างาน 

โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. กำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำน 
2. กำรควบคุมกระบวนกำรท ำงำน 
3. กำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ส ำนักฯ มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกระบวนกำรท ำงำนทุกระบบงำนเพื่อประกอบกำรท ำงำนท่ีเพิ่ม
ประสิทธิภำพ 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ยังไม่ปรำกฎว่ำ ส ำนักฯได้ส ำรวจและวิเครำะหเ์พื่อกำรออกแบบกระบวนงำนหลัก จำกผู้เรียน ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
2 ยังไม่ปรำกฏว่ำ ส ำนักฯได้ออกแบบกระบวนงำนอย่ำงไร เพื่อให้กำรออกแบบนั้นมีประสิทธิภำพและมคีวำมคุ้มทุน และกำร

ปรับปรุงกระบวนงำนมีแนวทำงที่ไม่ชัดเจน 
 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 
20% หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 
80% หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทำงอย่ำงเป็น
ระบบให้เห็น มี
สำรสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก ำหนด
พื้นฐำนของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว 
ทำงอย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก ำหนดพื้นฐำนของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนว ทำง
อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก ำหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำง
อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก ำหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก ำหนดโดยรวมของหัวข้ออย่ำง
สมบูรณ์  

       
D 

 
ไม่มีกำรน ำแนว 
ทำง ไปถ่ำยทอดเพื่อ
น ำไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

กำรน ำแนวทำงไปถ่ำย 
ทอดเพื่อน ำไปปฏิบัติเพียง
อยู่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบ
ทุกส่วนหรือหน่วยงำน ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุ
ข้อก ำหนดพื้นฐำนของ
หัวข้อนั้น  

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่ำบำงส่วน
หรือบำงหน่วยงำนเพิ่ง
อยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี ถึงแม้
กำรปฏิบัติอำจแตกต่ำง
กันในบำงส่วนหรือบำง
หน่วยงำน  
 

มีกำรน ำแนวทำงไป
ถ่ำยทอดเพื่อไปปฏิบัติ
เป็นอย่ำงดีโดยไม่มี
ควำมแตกต่ำงของกำร
ปฏิบัติอย่ำงมีนัยส ำคัญ  
 

มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อน ำไป
ปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อน
หรือควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญระหว่ำง
ส่วนหรือหน่วยงำน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี

แนวคิดในกำร 
ปรับปรุง  มีกำร
ปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหำ  
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี
กำรเปลี่ยนแปลงจำก
กำรต้ังรับปัญหำมำ
เป็นแนวคิดในกำร
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมี 
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบ
ในกำรประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนกำรที่
ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีกำรเรียนรู้ใน
ระดับสถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนกำรที่ส ำคัญ  
 

มีกระบวนกำรประเมิน 
และปรับปรุงอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และมีกำรเรียนรู้ในระดับ
สถำบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือ
ส ำคัญในกำรจัดกำร มี
หลักฐำนชัดเจนของกำร
พัฒนำอันเป็นผลเนื่อง                   
มำจำกกำรวิเครำะห์ และ
กำรเรียนรู้ระดับองค์กร  

มีกระบวนกำรประเมินและปรับปรุง
อย่ำงเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมี
กำรเรียนรู้ในระดับถำบันผ่ำน 
นวัตกรรม  เป็นเครื่อง มือส ำคัญที่ใช้
ทั่วทั้งองค์กรในกำรจัดกำร มีหลักฐำน
ชัดเจนของกำรพัฒนำและนวัตกรรม
ทั่วทั้งองค์กร อันเป็นผลเนื่องมำจำก
กำรวิเครำะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ำมี
ควำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันใน

มีแนวทำงที่สอดคล้อง
ไปในแนวทำงเดียวกัน
กับส่วนหรือหน่วยงำน

แนวทำงเริ่มมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรพื้นฐำนของ

แนวทำงมีควำม
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำบัน 

แนวทำงมีบูรณำกำรกับ
ควำมต้องกำรของ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน

แนวทำงมีบูรณำกำรอย่ำงสมบูรณ์กับ
ควำมต้องกำรของสถำบัน ตำมที่ระบุ
ไว้ในโครงร่ำงองค์กรและเกณฑ์ 

     60% 

 

    

 

50% 

ถถ5 
 

     

 

40% 
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1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 
20% หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 
80% หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

ระดับสถำบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงำน
ด ำเนินกำรอย่ำง
เอกเทศ  

อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด
จำกกำรร่วมกัน
แก้ปัญหำ 
 

สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
โครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำง
องค์กรและเกณฑ์ 
หมวดอื่น ๆ 

โครงร่ำงองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

คะแนน ............% ............ % 45 % ............ % ............ % 90.00 % 

 
การประเมินตนเอง 
หมวดที ่7  ผลลัพธ์ 

7.1  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลลัพธ์ด้านกระบวนการ  
(Student Learning and Process Outcomes)  

 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. การประชาสัมพันธก์ารตลาด เพื่อกำรสร้ำงค่ำนยิมผู้เรยีนในอนำคตกับมหำวิทยำลัยขอนแก่น ส่งผลให้ได้ผูเ้รียนคุณภำพสูง 
และ มทีัศนคติที่ดี แรงจูงใจท่ีดี มคีวำมผูกพัน ในกำรเลือกเข้ำศึกษำในคณะสำขำวิชำต่ำงๆของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

2. กระบวนการบริการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น กำรรบัสมคัรสอบคัดเลือก  กำรออกข้อสอบ กำรตรวจข้อสอบ กำร
กลั่นกรองหลักสูตรรำยวิชำที่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสตูร  กำรบริกำรด้ำนระบบทะเบียนเรียน  กำรบริกำรด้ำน
เอกสำรส ำคญัที่มีประสิทธิภำพ ท่ีเป็นสมรรถนะที่ได้เปรียบ   เป็นส่วนเสรมิสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้สังคมยอมรับ 

3. บุคลากรที่มีประสิทธภิาพ ทักษะประสบการณ์ระดับเชี่ยวชาญ   เสริมควำมเข้มแข็งให้แตล่ะกระบวนกำรบริกำรกำรศึกษำ 
มีประสิทธิภำพสูง 

4. ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนด้ำนกำรเงินท่ีจ ำเป็น 
5. ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และ แผนปฏิบัติการ 

 
 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 แผนปฏิบัติกำรที่ชัดเจน 
2 ปัจจัยสนับสนุนด้ำนกำรเงินท่ีจ ำเป็นมีควำมพร้อม 
3 บุคลำกรที่มปีระสิทธิภำพ ทักษะประสบกำรณ์ระดับเช่ียวชำญ 
4 กระบวนกำรท ำงำนท่ีเป็นระบบชัดเจนมีประสิทธิภำพสูง 
5 มีเทคโนโลยสีนับสนุนท่ีมีประสิทธิภำพสูงที่เป็นสมรรถนะที่เป็นข้อได้เปรียบ และสำมำรถบูรณำกำรใช้ได้ทั่วท้ังส ำนักฯ 
6 มหำวิทยำลยัประสบควำมส ำเร็จมช่ืีอเสียงเป็นท่ียอมรับ 
7 มหำวิทยำลยัเป็นสถำบันอุดมศึกษำใกล้บ้ำนท่ีมีคณุภำพในระดับชั้นน ำของประเทศ 
8 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำไม่สูงมำกเมื่อเทียบกับมหำวิทยำลัยชั้นน ำอ่ืน 

 

   40% 

5 
  

จ 

 

 

    

 

40-60% 
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ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 พัฒนำผลกำรด ำเนินกำรไปสู่จดุสูงสุดของตัวช้ีวัดตำมเกณฑ์ IQA-KKU ทุกตั้วช้ีวัดที่ใช้กับส ำนักฯ 
2 พัฒนำตัวช้ีวัดที่สะท้อนอัตลักษณข์องส ำนักฯ 
3 กำรไดร้ับคัดเลือกเข้ำโครงกำรต่อยอดคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเเลิศ (EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE 

EXCELLENCE : EdPEx)  ท้ำทำยกำรปรับปรุงระบบคณุภำพของส ำนักฯ 
4 พัฒนำกำรท ำงำนเทียบกับกำรด ำเนินกำรของต่ำงสถำบันในกลุ่มงำนที่คล้ำยคลึงกัน 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 100% 

Le ไม่มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของ
สถำบัน และ/ หรือ
มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีใน
เรื่องที่รำยงำนไว้ 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบัน
เพียงบำงเรื่อง และเริ่มมี
ระดับผลกำรด ำเนินกำรที่
ดีในบำงเรื่อง 

มีกำรรำยงำนถึงระดับ
ผลกำรด ำเนินกำรที่ดีใน
บำงเรื่องที่ส ำคัญต่อ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อก ำหนดของหัวข้อ 

มีกำรรำยงำนถึงระดับผล
กำรด ำเนินกำรที่ดีในเกือบ
ทุกเรื่องที่มคีวำมส ำคัญต่อ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อก ำหนดของหัวข้อ 

Le มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดีถึงดีเลิศใน
เรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อ
ข้อก ำหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่ 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรที่ดี
เลิศในเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อ
ข้อก ำหนดของหัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

       
T 

 
ไม่มีกำรรำยงำน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทำงลบ 

มีกำรรำยงำนแนวโน้มของ
ข้อมูลบำงเรื่อง  บำงเรื่อง
แสดงแนวโน้มในทำงลบ 

มีกำรรำยงำนแนวโน้ม
ของข้อมูลบำงเรื่อง  
และข้อมูลส่วนใหญ่ที่
แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่ดี
อย่ำงชัดเจนในเรื่องต่ำง 
ๆ ที่มีควำมส ำคัญต่อ
กำรบรรลุพันธกิจของ
สถำบัน 

สำมำรถรักษำแนวโน้มที่ดี
อย่ำงต่อเนื่องในเรื่องส ำคัญที่
จะบรรลุพันธกิจของสถำบัน
ไว้ได้เป็น 

     ส่วนใหญ่ 

สำมำรถรักษำแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่ำงต่อเนื่องในเรื่องส ำคัญทุกเรื่อง
ที่จะบรรลุพันธกิจของสถำบัน 

       
C ไม่มีกำรรำยงำน

สำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มีกำร
รำยงำนสำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลกำรด ำเนินกำรใน
ปัจจุบันในบำงเรื่องดี 
เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง 

มีกำรเปรียบเทียบแนวโน้ม
และ ระดับผลกำร
ด ำเนินกำรในปัจจุบันเป็น
จ ำนวนมำกหรือส่วนมำก
กับตัวเปรียบเทียบ และ/
หรือระดับเทียบเคียง
รวมทั้งแสดงถึงควำมเป็น
ผู้น ำในเรื่องต่ำง ๆ และมีผล
กำรด ำเนินกำรที่ดีมำก 

แสดงถึงควำมเป็นผู้น ำในวง
กำรศึกษำและเป็นระดับเทียบเคียง
ให้สถำบันอื่นในหลำยเรื่อง 

       

I ไม่มีกำรรำยงำน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำร
บรรลุพันธกิจของ
สถำบัน 

มีกำรรำยงำนผลลัพธ์เพียง
บำงเรื่องที่มีควำมส ำคัญ
ต่อกำรบรรลุพันธกิจของ
สถำบัน 

มีกำรรำยงำนผลลัพธ์
ในหลำยเรื่องที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำร
บรรลุพันธกิจของ
สถำบัน 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบัน
ในข้อก ำหนดที่ส ำคัญ
เป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตลำด และ
กระบวนกำร 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบันใน
ข้อก ำหนดที่ส ำคัญเป็น
ส่วนใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลำด
กระบวน 
กำรและแผนปฏิบัติกำร
รวมทั้งกำร คำดกำรณ์ผล
กำรด ำเนินงำนในอนำคต
ในบำงเรื่องด้วย 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
สถำบันในข้อก ำหนดที่ส ำคัญ
ทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี ส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลำด กระบวนกำร 
และแผน 
ปฏิบัติกำรรวมทั้งภำพรวมกำร
คำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนใน
อนำคต 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

คะแนน ............% ............% 40 % ............ % ............ % ............ % 
 

  45%    

  45% 

 
   

 35% 

 
    

  35%    

 

 

 

 

 35-45%     
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7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Outcomes)  
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. กลยุทธ์การท้าทายด้านบริการการศึกษา ส ำนักฯมุ่งมั่นท่ีจะสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมประทับใจแก่ผู้รับบริกำร ท่ีวัดได้ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 85   มุ่งมั่นให้บรกิำรที่ครอบคลุมทั้งภูมภิำคอีสำนกำรและต่ำงภูมภิำค มุ่งมั่นให้บริกำรเอกสำรส ำคญัเพื่อ
ประโยชน์ในกำรแข่งขันในตลำดแรงงำนของผู้เรียน    

2. กลยุทธ์ด้านปฏบิัติการ  ที่มุ่งมั่นน ำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพสูงมำใช้ทั่วทั้งส ำนักฯ  เน้นกำรให้บริกำรรวดเร็ว และสะดวก
ด้วยบริกำรระยะไกลผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  สำมำรถเข้ำถึงทุกพื้นที่ 

3. กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล  มุ่งมั่นพัฒนำบุคลำกรอยู่เสมอและตอ่เนื่อง 
4. การท้าทายระบบประกันคุณภาพที่เป็นนวัตกรรม คือ เกณฑ์ประกนัคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนนิงำนท่ีเป็นเลศ 

(EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE : EdPex) 
5. การรับฟังเสียงของผู้รับบริการทุกรอบการทบทวนประเมินการปฏิบัติงานเพื่อกำรปรบัปรุงพัฒนำ 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ควำมพร้อมในเทคโนโลย ี
2 ควำมพร้อมในบุคลำกรที่มีคณุภำพและแรงจูงใจที่ด ี
3 ควำมพร้อมในปัจจัยสนับสนุน 
4 ควำมพร้อมในแผนปฏิบัติและกำรสนับสนุนเชิงนโยบำย 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 กำรให้บริกำรบำงด้ำนยังต้องมุ่งมัน่ไปให้ถึงจุดสูงสดุของเกณฑ์กำรประเมิน (บำงเกณฑ์ยังมรีำยละเอียดเกณฑ์ที่ไมส่อดคล้อง
กับพันธกิจของส ำนักฯ 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 100% 

Le ไม่มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของ
สถำบัน และ/ หรือมี
ผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่อง
ที่รำยงำนไว้ 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบัน
เพียงบำงเรื่อง และเริ่มมี
ระดับผลกำรด ำเนินกำรที่
ดีในบำงเรื่อง 

มีกำรรำยงำนถึงระดับ
ผลกำรด ำเนินกำรที่ดีใน
บำงเรื่องที่ส ำคัญต่อ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อก ำหนดของหัวข้อ 

มีกำรรำยงำนถึงระดับผล
กำรด ำเนินกำรที่ดีในเกือบ
ทุกเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อก ำหนดของหัวข้อ 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดีถึงดีเลิศใน
เรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อ
ข้อก ำหนดของหัวข้อเป็นส่วน
ใหญ่ 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรที่ดี
เลิศในเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อ
ข้อก ำหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่ 

       
T 

 
ไม่มีกำรรำยงำนข้อ 
มูลที่แสดงแนวโน้ม 
หรือมีข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทำงลบ 

มีกำรรำยงำนแนวโน้มของ
ข้อมูลบำงเรื่อง  บำงเรื่อง
แสดงแนวโน้มในทำงลบ 

มีกำรรำยงำนแนวโน้ม
ของข้อมูลบำงเรื่อง  
และข้อมูลส่วนใหญ่ที่
แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่ำง
ชัดเจนในเรื่องต่ำง ๆ ที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำรบรรลุ
พันธกิจของสถำบัน 

สำมำรถรักษำแนวโน้มที่ดี
อย่ำงต่อเนื่องในเรื่องส ำคัญที่
จะบรรลุพันธกิจของสถำบัน
ไว้ได้เป็น     ส่วนใหญ่ 

สำมำรถรักษำแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่ำงต่อเนื่องในเรื่องส ำคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถำบัน 

       
C ไม่มีกำรรำยงำน

สำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มีกำร
รำยงำนสำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลกำรด ำเนินกำรใน
ปัจจุบันในบำงเรื่องดี 
เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง 

มีกำรเปรียบเทียบแนวโน้ม
และ ระดับผลกำรด ำเนินกำร
ในปัจจุบันเป็นจ ำนวนมำก
หรือส่วนมำกกับตัวเปรียบ 
เทียบ และ/หรือระดับเทียบ 
เคียงรวมทั้งแสดงถึงควำมเป็น
ผู้น ำในเรื่องต่ำง ๆ และมีผล
กำรด ำเนินกำรที่ดีมำก 

แสดงถึงควำมเป็นผู้น ำในวง
กำรศึกษำและเป็นระดับเทียบเคียง
ให้สถำบันอื่นในหลำยเรื่อง 

     50% 

    45%  
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 1 2 3 4 5 6 
0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 

40% หรือ 45% 
50%, 55%, 

60% หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 100% 

       

I ไม่มีกำรรำยงำน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำร
บรรลุพันธกิจของ
สถำบัน 

มีกำรรำยงำนผลลัพธ์เพียง
บำงเรื่องที่มีควำมส ำคัญ
ต่อกำรบรรลุพันธกิจของ
สถำบัน 

มีกำรรำยงำนผลลัพธ์
ในหลำยเรื่องที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำร
บรรลุพันธกิจของ
สถำบัน 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบัน
ในข้อก ำหนดที่ส ำคัญ
เป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตลำด และ
กระบวนกำร 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบันใน
ข้อก ำหนดที่ส ำคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลำด
กระบวนกำรและแผนปฏิบัติ
กำรรวมทั้งกำร คำดกำรณ์ผล
กำรด ำเนินงำนในอนำคตใน
บำงเรื่องด้วย 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
สถำบันในข้อก ำหนดที่ส ำคัญ
ทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี ส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลำด กระบวนกำร 
และแผนปฏิบัติกำรรวมทั้งภำพรวม
กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนใน
อนำคต 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

คะแนน ............% ............ % 40 % ............ % ............ % ............ % 

 
7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติ (Workforce-Focused Outcomes)  
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. กำรพัฒนำบุคลำกร กำรเพิ่มพูนควำมรู้ประสบกำรณ์ กำรส่งเสรมิควำมก้ำวหน้ำ 
2. กำรอ ำนวยควำมสะดวกสถำนท่ี วัสดุอุปกรณ์จ ำเป็น  
3. กำรใหส้วัสดิกำรทีด่ี ควำมมั่นคงปลอดภัย สุขอนำมัย 
4. กำรปกครองดูแลด้วยระบบธรรมำภิบำล ไม่เลือกปฏิบัต ิ
5. กำรให้รำงวัลในกำรท ำควำมดี ในท ำประโยชน์แก่หน่วยงำน ในหลำกหลำยรูปแบบ 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 มีกำรพัฒนำบุคลำกรสม่ ำเสมอและเข้มแข็ง 
2 มีกำรจัดกำร สถำนท่ี วัสดุอุปกรณใ์นกำรท ำงำน ปัจจัยสนับสนุนท่ีพอเพียง มีสวัสดิกำรที่ด ี
3 มีกำรจัดโครงกำรศึกษำอบรม ดูงำน สม่ ำเสมอ ทั้งในและต่ำงประเทศ ให้บุคลำกรมีโอกำสเพิ่มพูนประสบกำรณ์ 
4 มีกำรยกย่องชมเชย และให้รำงวัลบุคลำกรทีส่ร้ำงคณุประโยชน์ให้แก่ส ำนักฯ 
5 มีกำรท ำวิจัยสถำบันตรวจสอบระดับควำมพึงพอใจและควำมผำสุขของบุคลำกร 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 พัฒนำระบบกำรใหร้ำงวัล บุคลำกรที่สร้ำงคณุประโยชน์แก่ส ำนักฯ ให้เด่นชัดขึ้น 
2 ฟังเสียงบุคำกรเพื่อปรับปรุงพัฒนำระบบ ธรรมำภบิำล ให้ดยีิ่งข้ึนกว่ำเดิม 

 
 
 
 
 
 

    30%  

     35% 

 

 

   30-50%   
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 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 
20% หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% หรือ 
85% 90%, 95% หรือ 100% 

Le ไม่มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของ
สถำบัน และ/ หรือมี
ผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่อง
ที่รำยงำนไว้ 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบัน 
เพียงบำงเรื่อง และเริ่ม
มีระดับผลกำรด ำเนิน 
กำรที่ดีในบำงเรื่อง 

มีกำรรำยงำนถึงระดับ
ผลกำรด ำเนินกำรที่ดีใน
บำงเรื่องที่ส ำคัญต่อ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อก ำหนดของหัวข้อ 

มีกำรรำยงำนถึงระดับผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดีในเกือบทุก
เรื่องที่มคีวำม ส ำคัญต่อ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อก ำหนดของหัวข้อ 

Le มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่
มีควำมส ำคัญต่อข้อก ำหนดของ
หัวข้อเป็นส่วนใหญ่ 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรที่ดี
เลิศในเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อ
ข้อก ำหนดของหัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

       
T 

 
ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล
ที่แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทำงลบ 

มีกำรรำยงำนแนว 
โน้มของข้อมูลบำง
เรื่อง  บำงเรื่องแสดง
แนวโน้มในทำงลบ 

มีกำรรำยงำนแนวโน้ม
ของข้อมูลบำงเรื่อง  
และข้อมูลส่วนใหญ่ที่
แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่ำง
ชัดเจนในเรื่องต่ำง ๆ ที่มี
วำมส ำคัญต่อกำรบรรลุ
พันธกิจของสถำบัน 

สำมำรถรักษำแนวโน้มที่ดีอย่ำง
ต่อเนื่องในเรื่องส ำคัญที่จะบรรลุ
พันธกิจของสถำบันไว้ได้เป็น     
ส่วนใหญ่ 

สำมำรถรักษำแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่ำงต่อเนื่องในเรื่องส ำคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถำบัน 

       
C ไม่มีกำรรำยงำน

สำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มี
กำรรำยงำน
สำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลกำรด ำเนินกำรใน
ปัจจุบันในบำงเรื่องดี เมื่อ
เทียบกับตัวเปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียง 

มีกำรเปรียบเทียบแนว โน้ม
และ ระดับผลกำรด ำเนินกำร
ในปัจจุบันเป็นจ ำนวนมำกหรือ
ส่วนมำกกับตัวเปรียบ เทียบ 
และ/หรือระดับเทียบเคียง
รวมทั้งแสดงถึงควำมเป็นผู้น ำ
ในเรื่องต่ำง ๆ และมีผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดีมำก 

แสดงถึงควำมเป็นผู้น ำในวง
กำรศึกษำและเป็นระดับเทียบเคียง
ให้สถำบันอื่นในหลำยเรื่อง 

       
I ไม่มีกำรรำยงำน

ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำร
บรรลุพันธกิจของ
สถำบัน 

มีกำรรำยงำน
ผลลัพธ์เพียงบำง
เรื่องที่มีควำมส ำคัญ
ต่อกำรบรรลุพันธกิจ
ของสถำบัน 

มีกำรรำยงำนผลลัพธ์
ในหลำยเรื่องที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำร
บรรลุพันธกิจของ
สถำบัน 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบันใน
ข้อก ำหนดที่ส ำคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลำด และ
กระบวนกำร 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ของสถำบันในข้อก ำหนดที่
ส ำคัญเป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลำดกระบวนกำร และ
แผนปฏิบัติกำรรวมทั้งกำร 
คำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนใน
อนำคตในบำงเรื่องด้วย 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
สถำบันในข้อก ำหนดที่ส ำคัญทั้งหมด  
ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลำด ระบวนกำร และแผนปฏิบัติ
กำรรวม ทั้งภำพรวมกำรคำด กำรณ์
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............ % ............ % 35 % ............ % ............ % ............ % 

 
7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล (Leadership and Governance Outcomes)  
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. วิสัยทัศน์  แผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติกำร ท่ีสนับสนุนผลักดันควำมส ำเร็จของวิสัยทัศฯ ที่ชัดเจน  
2. กำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบตัิที่มีประสทิธิภำพ และผลักดันสู่ควำมบรรลตุำมแผนปฏิบัติกำร 
3. กำรประพฤตปิฏิบัติอย่ำงมีจรยิธรรม 
4. ธรรมำภิบำล กำรปฏิบัตติำมระเบยีบข้อบังคับ ควำมปลอดภัย กำรรบัรองมำตรฐำน และ กฎหมำย 
5. กำรสนับสนุนชุมชนที่ส ำคัญ 

 

   55% 
 

  

 40% 
 

    

   25% 
 

  

  40% 
 

   

 

 

 

 

     25-55% 
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หน้า     104 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพฒันาวชิาการ) 
 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 มีวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตัิกำร ท่ีชัดเจน 
2 มีกำรผลักดันสนับสนุนกำรปฏบิัตกิำรที่บรรลุตำมแผนปฏิบัติกำรทุกแผน/โครงกำร 
3 ส ำนักฯ ให้ควำมส ำคญักับ ธรรมำภิบำล กำรเคำรพกฎระเบียบที่เครง่ครัด กำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงเพื่อควำมปลอดภยั 

และให้สวสัดิกำรที่ดีแก่บุคลกรส ำนักฯ และผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในบรเิวณอำคำรทีต่ั้งส ำนักฯ 
4 ส ำนักฯให้ควำมส ำคญักับชุมชนวิชำกำรภำยนอกสม่ ำเสมอ 
 

ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 เพิ่มระดับควำมส ำคญัของระบบธรรมำภิบำล ใหม้ีแผนปฏิบัติกำรที่ชัดเจน 
2 เพิ่มระดับควำมส ำคญัของกำรรับผิดชอบต่อชุมชนภำยนอก 

 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 40% 
หรือ 45% 

50%, 55%, 60% 
หรือ 65% 

70%, 75%, 80% หรือ 
85% 90%, 95% หรือ 100% 

Le ไม่มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของ
สถำบัน และ/ หรือมี
ผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่อง
ที่รำยงำนไว้ 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบัน 
เพียงบำงเรื่อง และเริ่ม
มีระดับผลกำรเนินกำร
ที่ดีในบำงเรื่อง 

มีกำรรำยงำนถึงระดับผล
กำรด ำเนินกำรที่ดีในบำง
เรื่องที่ส ำคัญต่อสถำบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนด
ของหัวข้อ 

มีกำรรำยงำนถึงระดับผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดีในเกือบทุก
เรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อก ำหนดของหัวข้อ 

Le มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่
มีควำมส ำคัญต่อข้อก ำหนดของ
หัวข้อเป็นส่วนใหญ่ 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรที่ดี
เลิศในเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อ
ข้อก ำหนดของหัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

       
T 

 
ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล
ที่แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทำงลบ 

มีกำรรำยงำนแนวโน้ม
ของข้อมูลบำงเรื่อง  
บำงเรื่องแสดงแนวโน้ม
ใน ทำงลบ 

มีกำรรำยงำนแนวโน้ม
ของข้อมูลบำงเรื่อง  และ
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดง
นั้นมีแนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่ำง
ชัดเจนในเรื่องต่ำง ๆ ที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำรบรรลุ
พันธกิจของสถำบัน 

สำมำรถรักษำแนวโน้มที่ดีอย่ำง
ต่อเนื่องในเรื่องส ำคัญที่จะ
บรรลุพันธกิจของสถำบันไว้ได้
เป็น     ส่วนใหญ่ 

สำมำรถรักษำแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่ำงต่อเนื่องในเรื่องส ำคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถำบัน 

       
C ไม่มีกำรรำยงำน

สำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มี
กำรรำยงำน
สำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลกำรด ำเนินกำรใน
ปัจจุบันในบำงเรื่องดี เมื่อ
เทียบกับตัวเปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับ
เทียบเคียง 

มีกำรเปรียบเทียบแนวโน้มและ 
ระดับผลกำรด ำเนินกำรใน
ปัจจุบันเป็นจ ำนวนมำกหรือ
ส่วนมำกกับตัวเปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับเทียบเคียง
รวมทั้งแสดงถึงควำมเป็นผู้น ำใน
เรื่องต่ำง ๆ และมีผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดีมำก 

แสดงถึงควำมเป็นผู้น ำในวงกำรศึกษำ
และเป็นระดับเทียบเคียงให้สถำบัน
อื่นในหลำยเรื่อง 

       
I ไม่มีกำรรำยงำน

ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำร
บรรลุพันธกิจของ
สถำบัน 

มีกำรรำยงำน
ผลลัพธ์เพียงบำง
เรื่องที่มีควำมส ำคัญ
ต่อกำรบรรลุพันธกิจ
ของสถำบัน 

มีกำรรำยงำนผลลัพธ์
ในหลำยเรื่องที่มีควำม 
ส ำคัญต่อกำรบรรลุ
พันธกิจของสถำบัน 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบันใน
ข้อก ำหนดที่ส ำคัญเป็น
ส่วนใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลำด 
และกระบวนกำร 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบันใน
ข้อก ำหนดที่ส ำคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลำด
กระบวนกำรและแผนปฏิบัติ
กำรรวมทั้งกำร คำดกำรณ์
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
ในบำงเรื่องด้วย 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ของสถำบันในข้อก ำหนดที่ส ำคัญ
ทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย ตลำด กระบวนกำร 
และแผนปฏิบัติกำรรวมทั้ง
ภำพรวม กำรคำดกำรณ์ผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

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

    50% 
 

 

    50% 
 

 

    45% 
 

 

     50% 
 

 

 

 

 

   45-50% 
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7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Budgetary, Financial, and Market Outcomes)  

โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธก์ับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. เงื่อนไขข้อบังคับด้ำนกำรเงิน  ที่ต้องถือปฏิบัติตำมโดยเคร่งครดั 
2. วินัยกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกำรเงินโดยเคร่งครัด 
3. เทคโนโลยีทันสมยั สำมำรถเช่ือมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือกันอยำ่งสะดวก 
4. มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงนิ 
5. ระบบกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินท่ีโปร่งใส 

 
ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีระบบด้ำนกำรเงินที่มีประสิทธิภำพ ด ำเนินกำรผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์
2 ได้รับกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินจำกหน่วยงำนภำยนอก ระดับมหำวิทยำลัยสม่ ำเสมอทุกปี และผ่ำนเกณฑต์รวจสอบ 
3 ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนนี้ทีผ่่ำนมำอยู่ในระดับสูง 

 
ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ยังต้องมุ่งมั่นไปให้ถึงจุดสูงสุดของเกณฑ์กำรตรวจประเมินภำยใน  IQA-KKU  และเป็นไปตำมเกณฑ์ EdPEx 
 
 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 
20% หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 
80% หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

Le ไม่มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่
ไม่ดีในเรื่องที่รำยงำนไว้ 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบัน
เพียงบำงเรื่อง และเริ่ม
มีระดับผลกำรด ำเนิน 
กำรที่ดีในบำงเรื่อง 

มีกำรรำยงำนถึงระดับ
ผลกำรด ำเนินกำรที่ดีใน
บำงเรื่องที่ส ำคัญต่อ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อก ำหนดของหัวข้อ 

มีกำรรำยงำนถึงระดับผล
กำรด ำเนินกำรที่ดีในเกือบ
ทุกเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อ
สถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อก ำหนดของหัวข้อ 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดีถึงดีเลิศใน
เรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อ
ข้อก ำหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่ 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรที่ดี
เลิศในเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อ
ข้อก ำหนดของหัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ่ 

       
T 

 
ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูลที่
แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทำงลบ 

มีกำรรำยงำนแนวโน้ม
ของข้อมูลบำงเรื่อง  บำง
เรื่องแสดงแนวโน้ม
ในทำงลบ 

มีกำรรำยงำนแนวโน้ม
ของข้อมูลบำงเรื่อง  
และข้อมูลส่วนใหญ่ที่
แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่ดี
อย่ำงชัดเจนในเรื่องต่ำง 
ๆ ที่มีควำมส ำคัญต่อ
กำรบรรลุพันธกิจของ
สถำบัน 

สำมำรถรักษำแนวโน้มที่ดี
อย่ำงต่อเนื่องในเรื่อง
ส ำคัญที่จะบรรลุพันธกิจ
ของสถำบันไว้ได้เป็น     
ส่วนใหญ่ 

สำมำรถรักษำแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่ำงต่อเนื่องในเรื่องส ำคัญทุกเรื่อง
ที่จะบรรลุพันธกิจของสถำบัน 

       
C ไม่มีกำรรำยงำน

สำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มีกำร
รำยงำนสำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลกำรด ำเนินกำรใน
ปัจจุบันในบำงเรื่องดี 
เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง 

มีกำรเปรียบเทียบ
แนวโน้มและ ระดับผล
กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน
เป็นจ ำนวนมำกหรือ
ส่วนมำกกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียงรวมทั้ง
แสดงถึงควำมเป็นผู้น ำใน
เรื่องต่ำง ๆ และมีผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดีมำก 

แสดงถึงควำมเป็นผู้น ำในวง
กำรศึกษำและเป็นระดับเทียบเคียง
ให้สถำบันอื่นในหลำยเรื่อง 

       

    50% 
 

 

  45% 
 

   

   25% 
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ส่วนที่ 3  ประเมินตนเอง    รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2554 
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หน้า     106 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพฒันาวชิาการ) 
 

 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 
20% หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 
80% หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

I ไม่มีกำรรำยงำนผลลัพธ์
ในเรื่องที่มีควำมส ำคัญ
ต่อกำรบรรลุพันธกิจของ
สถำบัน 

มีกำรรำยงำนผลลัพธ์
เพียงบำงเรื่องที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำร
บรรลุพันธกิจของ
สถำบัน 

มีกำรรำยงำนผลลัพธ์ใน
หลำยเรื่องที่มีควำม 
ส ำคัญต่อกำรบรรลุพันธ
กิจของสถำบัน 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบัน
ในข้อก ำหนดที่ส ำคัญ
เป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตลำด และ
กระบวนกำร 

มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบัน
ในข้อก ำหนดที่ส ำคัญ
เป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตลำดกระบวนกำร 
และแผนปฏิบัติกำรรวม 
ทั้งกำร คำดกำรณ์ผล
กำรด ำเนินงำนใน
อนำคต ในบำงเรื่องด้วย 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
สถำบันในข้อก ำหนดที่ส ำคัญ
ทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี ส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลำด กระบวนกำร 
และแผนปฏิบัติกำรรวมทั้งภำพรวม
กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนใน
อนำคต 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      
สรุป

คะแนน 
............ % ............ % 40 % ............ % ............ % ............ % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     40% 
 

 

     25-50% 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2554 ส่วนที่ 3  ประเมินตนเอง 
ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx  
 

ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพฒันาวชิาการ) หน้า  107 
 
 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 ตามเกณฑ์ EdPEx (ผลรวมคะแนน) 

 
หัวข้อ คะแนนประเมนิตนเอง(%) 

หมวด 1  
1.1 45.00% 
1.2 40.00% 

หมวด 2  
2.1 45.00% 
2.2 40.00% 

หมวด 3  
3.1 45.00% 
3.2 40.00% 

หมวด 4  
4.1 45.00% 
4.2 40.00% 

หมวด 5  
5.1 45.00% 
5.2 45.00% 

หมวด 6  
6.1 45.00% 
6.2 45.00% 

หมวด 7  
7.1 40.00% 
7.2 40.00% 
7.3 40.00% 
7.4 45.00% 
7.5 40.00% 

คะแนนรวม 42.90%       
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ส่วนที่ 3  ประเมินตนเอง    รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2553 
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หน้า     108 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพฒันาวชิาการ) 
 

 สรุปการประเมินตนเอง 
 ตามเกณฑ์ IQA-KKU 

ตารางท่ี 24 แสดงผลการด าเนนิการด้านการเงินและงบประมาณ ตามเกณฑ์ IQA-KKU  ในปีการศกึษา 2551-2553 
 
 

ตัวชี้วดั เป้า 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) 

Tr
en

ds
(แน

วโน
้ม)

 
+/

- 

Comparison 
 

2552 2553 2554 
องค์กร 
เปรียบ 
เทียบ 

ข้อมูล 
กลุ่มภารกิจ 

ผล 
เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 5 4 5 + B1, B2 บริหารทั่วไป + 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
2 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร  

(เกณฑ์ปรับปรุงใหม่) NA NA NA NA ไม่สอดคล้องกับภารกิจของส านักฯ 

  2.3-2.4         

3 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้ NA NA NA NA ไม่สอดคล้องกับภารกิจของส านักฯ 

 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา (3.1-3.3) 

ไม่สอดคล้องกับภารกิจของส านักฯ องค์ประกอบท่ี 4 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา (4.1-4.9) 
องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา (5.1-5.4) 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-6.3) 

 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
4 7.1 ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารสูงสุดและผูบ้ริหาร

สูงสุด 5 5 3 4 - B1, B2 บริหารทั่วไป - 

5 7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 5 5 3 5 + B1, B2 บริหารทั่วไป + 
6 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 5 5 3 5 + B1, B2 บริหารทั่วไป + 
7 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 5 3 5 + B1, B2 บริหารทั่วไป + 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
8 2.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 4 5 5 - B1, B2 บริหารทั่วไป - 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9 2.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 5 5 3 5 + B1, B2,B3 บริหารทั่วไป + 

ท่ีมา :  ข้อมูลจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประจ าปีการศึกษา 2552 และ ขอ้มูลผลการประเมินตนตามเกณฑ์ 
IQA-KKU ของส านกัฯ ปกีารศกึษา 2553 

            B1 : Benchmark 1  คือ ผลการด าเนินการของส านักฯที่ผ่านมา   B2 : Benchmark 2 คือ เป้าหมายสูงสุดของเกณฑ์ท่ีส านักฯ ตั้งไว ้
               B3 : Benchmark 3 คือ ผลการด าเนินงานของ ม. สงขลานครินทร์ สถาบันเปรียบเทียบที่ลงนามร่วมกนักับม.ขอนแก่น  
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ภาคผนวก 
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