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คํานํา 
 
ในตนป 2555 (ปการศึกษา 2554) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ไดนําเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ไดรับการ

ยอมรับในระดับสากลวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ Education Criteria for Performance 
Excellence (EdPEx) ซ่ึงเปนกรอบมาตรฐานเดียวกันกับ Thailand Quality Award (TQA)   มาใชเปนกรอบการดําเนินงานบริหาร
จัดการการศึกษาของสถาบันศึกษาใหมีคุณภาพและพัฒนาสูความเปนเลิศอยางกาวกระโดด และมุงหวังใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตอไปในอนาคต  เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอยาง
จริงจัง สกอ. ไดจัดโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษามุงสูความเปนเลิศ (THE 2009-2010 EDUCATION CRITERIA FOR 
PERFORMANCE EXCELLENCE : EdPEx) และเชิญใหคณะ/หนวยงาน ของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชนทั่วประเทศ
ใหเขียนบทความการประกันคุณภาพหนวยงานเสนอตามเงื่อนไขท่ีกําหนด  สมัครเขารวมโครงการ  โดย ในชวงน้ันมีคณะ/หนวยงานตางๆ 
สนใจสงบทความเขารวมสมัคร จํานวน 75 คณะ/หนวยงาน และไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการ จํานวน 28 คณะ/หนวย 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับคัดเลือกรวมในโครงการน้ีจํานวน 7 คณะ/หนวยงาน โดยมี สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งเปน
หนวยงานสนับสนุนเพียงหนวยงานเดียวท่ีไดรับการคัดเลือก รวมอยูดวย  ปจจุบันคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนทั้ง 7 
หนวยงาน  ไดรับการคัดกรองไวเพียงคณะเดียว คือ คณะแพทยศาสตร  เกณฑที่ใชในระหวางรวมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ เปนเกณฑลาสุด ป 2011-2012  ซ่ึงนับเปนนวัตกรรมทางคุณภาพที่ไมหยุดน่ิง  โดยที่สํานักประเมินและประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย แจงตอสํานักฯวา โครงการดังกลาวยังไมมีการตัดคณะ/หนวยงานใด ที่ไดคัดเลือกไวทั้ง 28 คณะ/หนวยงาน ออกจาก
โครงการ  ขอใหยังคงดําเนินการตามเปาหมายโครงการตอไป  และเน่ืองจากในปการศึกษาที่ผานมา สํานักฯ ไดจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองตาม เกณฑ EdPEx ที่เปนเกณฑลาสุด ป 2011-2012 ที่ใชอบรมในระหวางรวมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
ของ สกอ.  เพื่อความตอเน่ือง รายงานการประเมินตนเอง ในปการศึกษาน้ี สํานักฯ จึงยังคงอางอิงตาม เกณฑ EdPEx ป 2011-2012  ซ่ึง
นับเปนความภูมิใจของสํานักฯและมหาวิทยาลัย ที่อาจกลาวไดวามีหนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมสนับสนุน คือสํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการท่ีเปนหนวยงานตนแบบในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตาม เกณฑ EdPEx ตามเกณฑลาสุด ป 2011-2012  ที่
นับเปนนวัตกรรมทางคุณภาพที่ไมหยุดน่ิง ที่สํานักฯ อาสาทาทาย  คณะผูบริหารสํานักฯ ตระหนักดีวา เกณฑคุณภาพน้ีจะเปนเครื่องมือ
สําคัญที่จะชวยยกระดับคุณภาพของสํานักฯ สูความเปนเลิศอยางไมหยุดน่ิง    การทาทายนวัตกรรมน้ี แมเปนเรื่องที่ยากลําบาก และอาจมี
ขอจํากัดอยูมาก ในเรื่องของระดับเทียบเคียง (Benchmarks) ซ่ึงยากในการนําขอมูลมาใชเปรียบเทียบกันและใหเปนที่ยอมรับรวมกันอยาง
ครอบคลุมทุกดานตัวชี้วัด  แตก็มีสัญญาณที่ดทีี่สํานักประเมินและประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ยังคงใหการสนับสนุน และยินดีรวมมือ
ชวยเหลือลดความยุงยากลําบากลงไดหลายสวน  เพื่อพรอมที่จะพัฒนาคุณภาพไปดวยกันกับมหาวิทยาลัย   ผูอํานวยการ และ คณะ
ผูบริหารระดับสูง ตลอดทั้งบุคลากรสํานักฯทุกคน   ไดใหความสําคัญกับการพิจารณาทบทวนระบบประกันคุณภาพอยางเขมขน  สงผลให
มีการปรับเปล่ียนที่ดีขึ้นในหลายดาน 

  การจัดทํารายงานน้ี สําเร็จลุลวงลงไดดวยการใหการสนับสนุนชวยเหลือจากหลายฝาย คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณ คณะ
ผูบริหารสํานักฯ ที่ใหการสนับสนุน และใหคําแนะนําอยางเต็มที่ กับทั้งใหความสําคัญทั้งดานงบประมาณสนับสนุนและปจจัยเก้ือหนุนจําเปน 
และเสียสละเขารวมประชุมสัมมนาใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินและประกันคุณภาพภายในของสํานักฯ 
ตลอดทั้งสมาชิกเครือขายผูแทนเก็บรวบรวมขอมูลแตละกลุมภารกิจของสํานักฯทุกทาน  ขอขอบคุณองคกรที่ใหขอมูล  ขอขอบคุณทีมงาน
ฝายเลขานุการที่มีสวนอยางสําคัญในการทบทวนและเก็บรวบรวมขอมูลที่มีคา และขอขอบคุณคณะผูบริหาร สํานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง ซ่ึงมีสวนรวมอยางสําคัญเชนกันในการใหความรูใหม เก่ียวกับ เกณฑ EdPEx  เปนวิทยากร และพ่ี
เล้ียงชวยแกไขปญหาอุปสรรค จนรายงานฉบับน้ีสําเร็จลุลวงลงไดดวยด ี
 
 
 
                                                                            (นายชานนท  นนทคุปต) 

ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินและประกันคุณภาพภายใน 
    สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

                                                                                  มิถุนายน  2556 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) หนา ก

 ป )



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555                                    สารบัญ 
ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  

สารบัญ 
  
 หนา  

คํานํา …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ก 
สารบัญ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ข 
บทนํา   :   โครงรางองคการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 
 1  ลักษณะองคการ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 

  2   สภาวการณขององคการ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 
หมวดที่ 1 การนําองคการ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 
 1.1  การนําองคการโดยผนําระดับสูง  …………………………………………………………………………………………………………………. 13 
 1.2  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม……………………………………………………………………………………………………… 19 
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 24 
 2.1  การจัดทํากลยุทธ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 
 2.2  การนํากลยุทธไปสูการปฏิบตั ิ……………………………………………………………………………………………………………………..  31 
หมวดที่ 3 การมุงเนนลูกคา ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37 
 3.1 เสียงของลูกคา ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 
 3.2  ความผูกพันของลูกคา ………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 
หมวดที่ 4 การวัดผล การวิเคราะห และการจัดการความรู ……………………………………………………………………………………………. 44 
 4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคฒการ …………………………………………………………………….. 44 
 4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู ……………………………………………………………….. 47 
หมวดที่ 5 การมุงเนนผูปฏิบัติงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 
 5.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน ………………………………………………………………………………………………………………………. 50 
 5.2 การผูกใจผูปฏิบัติงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………. 52              
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56 
 6.1 การออกแบบระบบงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………… 56 
 6.2 กระบวนการทํางาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 58 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62 
 7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและผลลัพธดานกระบวนการ ………………………………………………………………………. 62 
 7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา ………………………………………………………………………………………………………………………. 72 
 7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน ………………………………………………………………………………………………………………. 73 
 7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและธรรมาภิบาล …………………………………………………………………………………………………… 78 
 7.5 ผลลัพธดานงบประมาณการเงินและตลาด ……………………………………………………………………………………………………. 81 
สรุปการประเมินตนเองตามเกณฑ EdPEx ……………………………………………………………………………………………………………………..… 83 
ภาคผนวก ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110 
 1. คณะกรรมการดําเนินการประเมินและประกันคุณภาพภายใน ………………………………………………………………………. 110 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
   
    
  

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)หนา ข



สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) หนา   1

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจําปการศึกษา 2555                                                                          สวนที่ 1   
ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 บทนํา  โครงรางองคการ 

บทนํา : โครงรางองคการ  
(Organizational Profile)  

• ลักษณะองคกร (Organizational Description) 

“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดตั้งขึ้น โดยการรวม “สํานักทะเบียนและประมวลผล” เขากับ 
“กองบริการการศึกษา” เม่ือ 29 เมษายน 2549 (สํานักทะเบียนและประมวลผล เดิมคือกลุมงานทะเบียน สังกัดกองบริการการศึกษา 
แยกมาตั้งเปน สํานักทะเบียนและประมวลผล เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2537 และกลับมารวมกันใหม เพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน) ตอไปในรายงานฉบับน้ี จะเรียก “สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ)” ส้ันๆ วา “สํานักฯ”  

1.ก. สภาพแวดลอมขององคการ (Organizational Environment) 

1.ก.(1) บริการทางการศึกษา (Educational Services) 

สํานักฯ สนับสนุน การบริหารและพัฒนาวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการให บริการทางการศึกษา (Educational 
Services) หลักที่สําคัญ ดังรายการขางลางตอไปน้ี  

[1] การใหบริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มตั้งแตการใหบริการแนะแนวการศึกษา ทั้งการใหบริการแนะแนวสัญจรใน
ระบบรับตรง บริการแนะแนวตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาในระบบ Admission บริการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกใหมระดับปริญญา
ตรี ทั้งโดยวิธีรับตรง และโดยวิธีรับผานสวนกลางในระบบ Admission  

[2] การใหบริการดานมาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา ใหบริการประสานงาน/ตรวจสอบ/กล่ันกรองการขออนุมัติเปด/ปรับปรุง/
ปดหลักสูตรและรายวิชาของทุกคณะ/หนวยงาน ทุกระดับ ใหสอดคลองตามกรอบเกณฑคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ รวมทั้งใหบริการ
ฐานขอมูลประวัติหลักสูตร/รายวิชา และประสานงานสหกิจศึกษา 

[3] การใหบริการดานระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรียน ใหบริการประสานงานดานระบบทะเบียนเรียนทุกคณะ และ 
ทุกระดับการจัดการศึกษา ทั้งการจัดทําตารางสอน-ตารางสอบ การขึ้นทะเบียน/ตอทะเบียนนักศึกษา   การลงทะเบียน-เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน 
การบริหารจัดการฐานขอมูลรายวิชาที่เปดสอน 

[4] การใหบริการเอกสารสําคัญและงานดานปริญญาบัตร ใหบริการเอกสารสําคัญ แสดงสถานภาพนักศึกษาปจจุบันทุกระดับ 
ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ ศิษยเกา ทุกคณะแบบเบ็ดเสร็จ ที่ผูขอเอกสารสามารถยื่นคํารองที่เคานเตอรบริการและสามารถรอรับไดทันที 
(ใชเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ ภายใน 10 นาทีตอฉบับ ) และ ใหบริการประสานจัดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

[5] การใหบริการดานขอมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา ใหบริการขอมูลสารสนเทศ ในฐานะศูนยกลางการบริหารจัดการ
ฐานขอมูล ดานหลักสูตร รายวิชา และนักศึกษา ทั้งภายในสํานักฯ และ หนวยงานเครือขาย ทุกคณะและทุกระดับการศึกษา 

เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ สํานักฯใหบริการเปน 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1  บริการผานจุดใหบริการในสํานักงาน โดยบริการในวันเสารเพิ่มดวย ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 
รูปแบบที ่2  บริการทางไกล ผานระบบเครือขาย Internet ประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สามารถเช่ือมโยงเครือขายได 

ผานระบบไปรษณียไทย 
รูปแบบที่ 3 บริการสัญจร โดยใหบริการนอกสถานที่ในชวงโอกาสเตรียมรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา 

การใหบริการทุกรูปแบบ  เนนคุณภาพการใหบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสรางความพึงพอใจ และ ความผูกพันให
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียประทับใจอยากใชบริการตอเน่ือง ยั่งยืน 

1.ก.(2) วิสัยทัศนและพันธกิจ (Vision and Mission) 

 สํานักฯมุงม่ันที่จะพัฒนาการบริหารและพัฒนาวิชาการที่เปนพันธกิจสําคัญของสํานักฯ ในการใหบริการทางการศึกษาดังแสดงแลว
ใน 1.ก.(1) ขางตน อยางตอเน่ืองอยูเสมอ เพื่อมุงสูความเปนเลิศ ตามแนวทางเกณฑ EdPEx  เพื่อใหบริการทางการศึกษาของสํานักฯ เปน
ที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักฯ ตลอดไป ภายใตวิสัยทัศน คานิยม อัตลักษณ วัฒนธรรม และสมรรถนะหลัก 
ของสํานักฯ ดังแสดงในตารางที่ 1ก (2)   วิสัยทัศน คานิยม อัตลักษณ วัฒนธรรม และสมรรถนะหลัก ตลอดจนความทาทาย และความ
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ไดเปรียบของสํานักฯ จะไดรับการทบทวนสมํ่าเสมอทุกป สามารถปรับปรุงแกไขใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ และสอดคลองกับ
แนวนโยบายของสํานักฯ นโยบายมหาวิทยาลัย และ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

ตารางที่ 1 ก(2)  วิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงค คานิยม อัตลักษณ วัฒนธรรม และสมรรถนะหลัก ขององคการ 

วิสัยทัศน (Vision) มุงสู การบริหารและพัฒนาวิชาการสูความเปนเลิศ 

พันธกิจ (Mission) [1] ใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา อาจารย  
[2] เปนศูนยประสานงานดานบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน  
[3] เปนแหลงสารสนเทศดานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย     
[4] สนับสนุนการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค (Purpose)   มุงสูการเปน องคกรการบริหารสูความเปนเลิศของประเทศไทย ภายในปการศึกษา 2558 

คานิยม (Value) [1] มุงมั่นใหบริการทางการศึกษาอยางมีวิสัยทัศน  
[2] พัฒนาการใหบริการ บุคลากร และเคร่ืองมืออยางสม่ําเสมอตอเนื่อง  
[3] ยึดมั่นในระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม โดยไมเลือกปฏิบัต ิ
[4] ตื่นตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

อัตลักษณ การใหบริการอยางสมารท (SMART SERVICES) 

วัฒนธรรม (Culture)    [1] การใหบริการที่มุงเนนคุณภาพ   
[2] การบริหารจัดการที่เนนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม 

สมรรถนะหลัก  
(Core Competencies)   

[1] ความเขมแข็งของเทคโนโลยีและโปรแกรมสนับสนุนการใหบริการทางการศึกษา ของสํานักฯ   
[2] ความเขมแข็งของบุคลากรผูปฏิบัติงานประจําของสํานักฯ ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ 
     ในภารกิจที่ใหบริการทางการศึกษาสูง ที่สั่งสมยาวนาน และมีระบบการพัฒนาเพ่ือ 
     การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณงานระหวางกันอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป  
[3] ความเขมแข็งดานปจจัยสนับสนุนทางการเงิน 

1.ก.(3) ลักษณะโดยรวมของผูปฏิบัติงาน (Workforce Profile) 

ทีมงานที่รวมรับผิดชอบเพื่อมุงสูความเปนเลิศ ของสํานักฯ ประกอบดวย บุคลากรผูปฏิบัติประจํา จํานวน 58 คน เปนขาราชการ 
จํานวน 22 คน ประกอบดวย ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 1 คน ผูปฏิบัติการ 1 คน ผูชํานาญการ 19 คน ผูชํานาญการพิเศษ 1 คน 
อายุงานเฉล่ียของขาราชการ (ประสบการณทํางาน) เฉล่ียโดยรวม 23.54 ป ต่ําสุด 17 ป สูงสุด 37 ป)  สํานักฯมี พนักงาน และลูกจาง 
จํานวน 36 คน (ประกอบดวย พนักงาน 21 คน ลูกจางประจํา 2 คน ลูกจางชั่วคราว จํานวน 13 คน) อายุงานเฉล่ียของพนักงานและ
ลูกจางประจํา/ชั่วคราว เฉล่ียโดยรวม 6.42 ป ต่ําสุด 1 ป สูงสุด 18 ป ) ในดานคุณวุฒิทางการศึกษา บุคลากรมีคุณวุฒิระดับ ปริญญาโท 
11 คน ปริญญาตรี 40 คน ต่ํากวาปริญญาตรี 7 คน   และ คณะผูบริหาร ที่ไดรับการคัดเลือกมาตามวาระ จํานวน 5 คน คุณวุฒิ ปริญญา
โท และ ปริญญาเอก ระดับผูชวยศาสตราจารย และ รองศาสตราจารย มีวาระการทํางาน 4 ป   และมีบุคลากรที่จางเหมาจากหนวยงาน
ภายนอก ชวยปฏิบัติงานตามโอกาส  นอกจากน้ี สํานักฯ ยังมี คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหลายชุด ชวยบริหารจัดการทุกกลุม
ภารกิจ [ดูเอกสารประกอบ บัญชีรายการ 1.ก (3)]  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1.ก (3)-2 แสดงจํานวนบุคลากรที่สังกัดสํานักฯ จําแนก
ตามตําแหนง 
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ปจจัยที่ทําใหบุคลากรมุงม่ันตอการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน ที่สําคัญคือ  
[1] ผูบริหารใหความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพ  
[2] การเปดใหบุคลากรมีสวนรวมทั่วทั้งสํานักฯ  
[3]  การสนับสนุนดานงบประมาณการเงินที่เพียงพอ 
[4] การอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณและบรรยากาศการทํางาน 
[5]  การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 
[6] การใหสวัสดิการ การใหรางวัล และคาตอบแทนที่จูงใจ 
[7] การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติไดปฏิบัติงานที่ถนัดและสนใจ และทาทายความสามารถ โดยสามารถทําขอตกลง  

ทาทายกับผูอํานวยการ 
 

1.ก.(4) สินทรัพย (Assets) สินทรัพยที่สําคัญของสํานักฯ ประกอบดวย 

สํานักฯ มีสํานักงานอยูที่ อาคารพิมล กลกิจ เปนอาคารทางการบริการวิชาการขนาดใหญ ของมหาวิทยาลัย อาคารสูง 6 ชั้น โดย
สํานักฯมีพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานและการใหบริการ อยูที่บริเวณชั้นที่ 1 ทั้งหมด และชั้นที่ 2 บางสวน ที่พรอมดวยเทคโนโลยีและอุปกรณที่
ทันสมัย ที่มีศักยภาพสูง สามารถอํานวยความสะดวก สําหรับทั้งผูปฏิบัติงาน และ ผูรับบริการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตารางที่ 1.ก(4)   แสดงเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการใหบริการและการปฏิบัติงานของสํานักฯ 

แผนภาพที่ 1.ก(3)-4 แสดงจํานวนบุคลากรกลุมขาราชการของ
สํานักฯ จําแนกตามอายุงานเฉลี่ย 
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ของสํานักฯ จําแนกตามอายุงานเฉลี่ย 
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เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญในการใหบริการและการปฏิบัติงานของสํานักฯ 

เทคโนโลยี 1. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network)  
สํานักฯ มีระบบระบบ Computer Network เคร่ืองแมขายแบบ Cluster Database Server  1 ระบบ และแมขายแบบ

Web Server แบบ Load Balance 1 ระบบ พรอมระบบปองกันความเสี่ยง ที่พรอมใหบริการ 24 ชั่วโมง ของตนเอง และเชื่อมตอ
เครือขายหลักของมหาวิทยาลัย ที่ใหบริการกับทัง้บุคลากรภายในสํานักฯ และ ภายนอกสํานักฯ ทีเ่ปน นักเรียน นักศึกษา อาจารย 
จากคณะวิชาในมหาวิทยาลัย  จากโรงเรียน บุคคลทั่วไปจากหนวยงาน องคกรตางๆ ครอบคลุมการใหบริการทุกพ้ืนที่ท่ัวประเทศ 
ที่ติดตอผานระบบเครือขาย Internet ได โดยเปดใหบริการทางการศึกษา ดานการรับบุคคลเขาศึกษา ทั้งในระบบรับตรงของ
มหาวิทยาลัย และในระบบรับผานสวนกลางในฐานะที่เปนศูนยเครือขายของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) ในการรับ
สมัครสอบ และคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ประมาณปละ กวา 40,000 คน ใหบริการดานระบบทะเบียนเรียน ปละประมาณ 40,000 
คน  ใหบริการดานเอกสาร ปละประมาณกวา 50,000 รายการ ใหบริการอํานวยความสะดวกบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสํานักฯ 
และบุคลากรจากคณะวิชาตางๆของมหาวิทยาลัย ที่เขาใชบริการของฐานขอมูลของสํานักฯ ในระหวางการจัดการศึกษา รวมทั้ง
ประสานเครือขายความรวมมือกับธนาคารตางๆ ที่ใหบริการแกผูรับบริการที่ตองทําธุรกรรมเก่ียวของดานการเงินรวมกับสํานักฯ
ดวย  

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS : Management  Information  Systems)  
สํานักฯ มีระบบโปรแกรมการจัดการงานที่ไดมาตรฐาน และมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องเปนระบบ สามารถรองรับการ

ใหบริการฐานขอมูลและการบริหารจัดการตางๆไดอยางดี  มีระบบฐานขอมูล หลักสูตร รายวิชา ทั้งที่เปนลักษณะของการพัฒนา
หลักสูตรการกํากับดูแลมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การตรวจสอบและ
กล่ันกรองหลักสูตรรวมกับฝายวิชาการผานคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จํานวน ประมาณ 330 หลักสูตร 
(ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555) ฐานขอมูลดานการรับบุคคลเขาศึกษา ทุกคณะสาขาวิชา ประมาณกวา 40,000 คน  
ฐานขอมูลดานทะเบียนประวัตินักศึกษาประมาณ 40,000   คน   

3. ระบบเทคโนโลยีดานซอฟแวรระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Data Security) 
สํานักฯมีระบบปองกันความเสียหายจากการทําลาย/สูญเสียขอมูลที่ใหบริการบนเครือขายคอมพิวเตอรที่สํานักฯใหบริการ 

และเนื่องเพราะระบบมีการประสานตอเชื่อมโยงกับเครือขายของมหาวิทยาลัยดวย ระบบจึงไดรับการปองกันผานระบบปองกัน
ของมหาวิทยาลัยอีกชั้นหนึ่งดวย ทําใหมั่นใจในมาตรการตางๆ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยของระบบ อีกทั้งยังมีระบบ สํารอง
ขอมูลที่ปลอดภัย แยกเปนอิสระแกกัน 3 สวน ที่ใหความมั่นคงปลอดภัยขอมูลอยางเต็มที ่

 

อุปกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณไอที  

• สํานักฯ ใหการสนับสนุนการจัดซ้ือ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ือนํามาใชงานทางดานตางๆ ของแตละกลุมพันธกิจตามความจําเปน
ของภารกิจ  กลาวคือมีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชงานไดเพ่ือใชในการบริหารจัดการในสํานักงาน กวา   60   เคร่ือง ทั้งเพ่ือใช
สําหรับการบริการทั่วไปแกนักเรียน นักศึกษา และบริการที่จัดไวใหบุคคลทั่วไปใช โดยเฉพาะในชวงการดําเนินการรับสมัครสอบ
คัดเลือก การใหบริการลงทะเบียนวิชาเรียน  การใหบริการในจุดบริการเอกสาร การใหความสะดวกในการบริหารจัดการฐานขอมูล
ของฝายประมวลผล  ตลอดทั้งที่ใชเพ่ือการบริหารจัดการ และบริการทั่วไปในแตละกลุมภารกิจ  ทั้งแบบประจําสํานักงาน และ
แบบพกพาเคล่ือนยายไดเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหบริการแกนักศึกษาไดทุกที่ทุกเวลา   

• สํานักฯ มีหองควบคุมดูแลจัดการระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยมีเคร่ืองแมขายฐานขอมูล แบบ คลัสเตอร (Cluster Databases 
Server) จํานวน 1  ระบบ และเคร่ืองแมขายเว็บ (Web Server) แบบ โหลดบาลานซ (Load Balance) จํานวน 1 ระบบที่
สามารถใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

• สํานักฯ มีอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร ที่เปนเคร่ืองสวิทซสลับสัญญาณ (Network Switch) รองรับการใหบริการและการขยาย
เครือขายคอมพิวเตอรในอนาคต และการสํารองในกรณีมีอุปกรณในระบบชํารุด เสียหาย จํานวน 10 ตัว 

• สํานักฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล ทั้งสวนที่เปนซอฟทแวรภายใตระบบการปองกันของระบบกลางของมหาวทิยาลัยและ
ระบบยอยภายในสํานักฯ กับทั้งมีระบบสํารองขอมูลทั้งระบบ ที่แยกเก็บรักษาขอมูล เปน 3 สวน  ที่เปนอิสระแกกัน เพ่ือปองกัน
อุบัติภัยทางขอมูล 

• สํานักฯ มีบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ชางเทคนิคดานคอมพิวเตอร โปรแกรมเมอร คอยตรวจสอบ และเฝาระวังบํารุงรักษา ทั้งที่เปน
บุคลากรของสํานัก และ จากตัวแทนบริษัทที่คอยใหการบํารุงรักษาตามขอสัญญาที่ทําไว 

สิ่งอํานวยความ
สะดวก 

1. สิ่งอํานวยความสะดวกในสํานักงานสําหรับผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ เชน โตะทํางาน โทรศัพท โทรสาร เคร่ืองพิมพและ
ถายเอกสารประกอบการประชุม เคร่ืองปรับอากาศทุกหองปฏิบัติงาน เคร่ืองทําน้ํารอนน้ําเย็น  เคร่ืองรับโทรทัศนฯ  

สํานักฯ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหบุคลากรทุกกลุมภารกิจเพ่ือใหมีความพรอมที่ผูปฏิบัติงาน สามารถใหบริการแก
ผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไดจัดอุปกรณบางสวนใหบริการรับรองอํานวยความสะดวกสบายแกผูรับบริการระหวางรอ
คอย เพ่ือใหผูรับบริการผูกพันกับการมาใชบริการและอยากมารับบริการอีกในโอกาสตอไป เชน โทรทัศน สิ่งพิมพ คอมพิวเตอร 
เคร่ืองปรับอากาศ และแมกระทั่งการปรับปรุงหองนํ้า ใหสะอาด นาใชบริการ อํานวยความสะดวกทั้งแกผูพิการดวย เปนตน   
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เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญในการใหบริการและการปฏิบัติงานของสํานักฯ 

สิ่งอํานวยความ
สะดวก 

2.  หองประชุมและอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สํานักฯ มีหองประชุมขนาดใหญความจุกวา 100 ที่นั่ง จํานวน  1  หอง  พรอมติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ที่

สามารถรองรับการจัดประชุมขนาดใหญของสํานักฯ และขนาดเล็ก ความจุประมาณ   12   ที่นั่ง    เพ่ือบริการแกคณะกรรมการ
ฝายตางๆของสํานักฯ  

3. รถบัสปรับอากาศ รถยนตตู รถบรรทุกเล็ก 
สํานักฯจัดใหม ีรถบัสปรับอากาศ รถยนตตู รถบรรทุกเล็ก เพ่ือใชในกิจการเฉพาะกิจ เชนการออกบริการนอกพ้ืนที่ของสํานักฯ 

และใหอํานวยความสะดวกแกตางองคการตามความเหมาะสม 
4. ลานจอดรถ 

สํานักฯจัดใหมีลานที่จอดรถขนาดใหญ ทั้งดานหนาและดานหลังของอาคาร ที่สามารถรองรับรถยนต มากกวา  100  คัน 
รถจักรยานยนตอีก มากกวา 100 คัน ไวอํานวยความสะดวกทั้งแก บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน และ
นักศึกษา เปนตน 

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

การดําเนินการของสํานักฯ อยูภายใต พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใตกฎระเบียบการบริหารขาราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยของประเทศ โดยมี ระเบียบขอบังคับ เกณฑมาตรฐาน ประกาศ คําส่ัง มติที่ประชุมทางการบริหารราชการ การบริหารบุคคล 
การบริหารการเงิน และ การบริหารจัดการศึกษา การบริหารความเส่ียง เปนกรอบเกณฑแนวทางปฏิบัติ ที่ตองถือปฏิบัติโดยเครงครัด   

1.ข. ความสัมพันธระดับองคกร (Organizational Relationship) 

1.ข.(1) โครงสรางองคกร (Organizational Structure) 

โครงสราง สํานักฯเปนองคกรเทียบเทาคณะมี ผูอํานวยการสํานักฯ เปนผูบริหารสูงสุดภายใตสายบังคับบัญชาของอธิการบดี 
และ รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี คณะกรรมการประจําสํานักฯ เปนคณะที่ปรึกษาระดับนโยบาย แบงสวน
ราชการเปน 6 กลุมภารกิจ และ 1 หนวย (รับเขาศึกษา พัฒนาวิชาการ ทะเบียนเรียน ประมวลผล บริการ บริหารงานทั่วไป และหนวย 
สหกิจศึกษา) กลุมภารกิจตางๆ และหนวยหนวยสหกิจศึกษา ผูอํานวยการกําหนดใหขึ้นตรงตอผูอํานวยการบางสวน และมอบหมายใหขึ้น
ตรงตอ รองผูอํานวยการ และผูชวยผูอํานวยการ ฝายตางๆ บางสวน ดังแผนภาพที่ 1.ข(1) 
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      แผนภาพที่ 1.ข(1) แสดงโครงสรางและระบบธรรมาภิบาล และสายความสัมพันธเชิงรายงาน ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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ระบบธรรมาภิบาล สํานักฯบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลของ รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
รับมอบหมายนโยบายจาก อธิการบดี และคณะกรรมการประจําสํานักฯ ที่มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนประธานกรรมการ ซ่ึง
คณะกรรมการประกอบดวยรองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะทางกลุมวิทยาศาสตรกายภาพ กลุม
วิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูอํานวยการศูนย/สํานักกลุมสนับสนุนโดยมีผูอํานวยการสํานักฯและผูแทน
จากสํานักฯเปนฝายเลขานุการ คณะกรรมการ มีจํานวน 11 คน  นอกจากคณะกรรมการประจําสํานักฯที่กํากับดูแลเชิงนโยบายแลว 
ผูอํานวยการสํานักฯ ยังกําหนดใหมี คณะกรรมการชุดตางๆและกรรมการเฉพาะกิจที่มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ 
ทําหนาที่ใหคําปรึกษา อํานวยการ ในการบริหารจัดการงานในกลุมภารกิจรวมดวย เพื่อใหการบริหารจัดการของสํานักฯ โปรงใสเปนธรรม
สามารถตรวจสอบได  และเปดใหหนวยงานที่มีหนาที่ติดตามตรวจสอบของมหาวิทยาลัย สามารถติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการของ
สํานักฯไดตามโอกาสที่มหาวิทยาลัยเห็นเหมาะสม  ในสวนสายบังคับบัญชา ผูอํานวยการบริหารจัดการโดยมีการกระจายอํานาจสายบังคับ
บัญชาใหแกรองผูอํานวยการ และผูชวยผูอํานวยการฝายตางๆกํากับดูแลกลุมภารกิจและกลุมงาน มีคณะกรรมการในแตละฝายเปนที่
ปรึกษาบริหารจัดการใหเปนไปอยางโปรงใสเปนธรรม โดยมีคณะผูบริหารสํานักฯรวมเปนกรรมการและท่ีปรึกษา  

ในสวนการถายทอดสูระดับปฏิบัติ โครงสรางการบริหารจัดการของสํานักฯ กําหนดให หัวหนากลุมภารกิจ และ ผูชวย
หัวหนากลุมภารกิจ หัวหนาหนวยสหกิจศึกษา รับมอบอํานาจกํากับตรวจสอบดูแลบริหารจัดการงานในกลุมภารกิจตางๆ และหนวย    
สหกิจศึกษา โดยลําดับชั้น การรายงานการปฏิบัติผานคณะกรรมการในแตละฝายตามที่ไดรับมอบหมาย ที่มีผูอํานวยการสํานักฯ รอง
ผูอํานวยการสํานักฯ และผูชวยผูอํานวยการสํานักฯทุกฝาย รวมเปนคณะกรรมการอยูดวย โดยใหนับเปนการรายงานการปฏิบัติงานในที่
ประชุมเปนการรายงานตอผูนําระดับสูงสุดดวย 

อีกทั้งสํานักฯยังมีมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล ชวยกํากับดูแลและบริหารจัดการเก่ียวกับระบบธรรมาภิบาลในสํานักฯ ที่อิง
ตามกรอบแนวทางคณะกรรมการระบบธรรมาภิบาลระดับมหาวิทยาลัยดวยอีกสวนหน่ึง   

1.ข.(2) ลูกคา (Customers) 

สวนตลาด สํานักฯ ใหบริการแกลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนตลาดสําคัญไดแก บริการแนะแนวการศึกษาเพื่อดึงดูดและสราง
ความผูกพันกับนักศึกษาในอนาคต เนนตลาดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผานระบบแนะแนวสัญจรที่
ใหบริการนอกสถานท่ีถึงกลุมโรงเรียนในทุกจังหวัดภาคอีสาน ทั้งการเปนผูรับผิดชอบโดยตรงและรวมออกใหบริการแนะแนวตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  บริการรับบุคคลเขาศึกษาและสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประมาณปละ 
40,000 คน บริการรับสมัครสอบและคัดเลือกผานสวนกลาง (Admission) ปละประมาณ 40,000 คน  บริการระบบทะเบียนเรียนแก
นักศึกษาปจจุบัน ทุกคณะวิชาและทุกระดับ ในและนอกมหาวิทยาลัย จํานวนประมาณ 40,000 คน  บริการกํากับตรวจดูแลมาตรฐาน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยของทุกคณะสาขาวิชาและทุกระดับ จํานวน 330 หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศ  บริการเอกสารสําคัญแกผูสําเร็จการศึกษาทุกคณะสาขาวิชาและทุกระดับทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ปละประมาณ 50,000 
รายการ ใหบริการขอมูลสารสนเทศและประสานงานคณะหนวยงานในและนอกสํานักฯในฐานะศูนยกลางการใหบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สามารถติดตอเชื่อมโยงระบบ Internet ของสํานักฯได  กลุมลูกคาหลักและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ
ของสํานักฯ และความตองการหลักที่สําคัญ คือ  

ตารางท่ี 1.ข(2)-1 สวนตลาด ประเภทผูเรียน กลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ กับ ความตองการหรือความคาดหวังตอบริการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน 
และตอการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ ของสํานักฯ 

สวนตลาด ประเภทผูเรียน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ที่สําคัญ 

ความตองการ หรือ ความคาดหวัง ที่สําคัญ 

ตอบริการสงเสริมและสนับสนุน ตอการปฏิบัติงานของสํานักฯ 

นักเรียนชั้น ม. 6 
(สวนตลาด และ ผูเรียนในอนาคต 

ที่กําลังจะเขามาเรียน 
สัดสวนภาคอีสานตอภาคอื่น  

เปน   75% : 25% ) 

 บริการแนะแนวการศึกษา 
 บริการรับสมัครสอบและรับสมัครคัดเลือกเขาศึกษา 
 บริการติดตอสอบถาม 

 ความเชื่อถือไดของขอมูล 
 ความถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย 
 บริการติดตอสอบถามที่อํานวยความ
สะดวกไดหลายชองทาง 
 การมีบริการทางเลือกที่สะดวกสบาย 
 ประหยัดคาใชจาย 
 ชิ้นงานบริการคุณภาพสูง นักศึกษาปจจุบันทุกระดับ 

(ผูเรียนปจจุบันที่กําลังเรียน 
กวา 40000 คน) 

 บริการรับขึ้นและตอทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนวิชาเรียน 
 บริการ เอกสารสําคัญ/การรับรองคุณวุฒ ิ
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สวนที่ 1  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555 
บทนํา  โครงรางองคการ  ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 
 

สวนตลาด ประเภทผูเรียน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ที่สําคัญ 

ความตองการ หรือ ความคาดหวัง ที่สําคัญ 

ตอบริการสงเสริมและสนับสนุน ตอการปฏิบัติงานของสํานักฯ 

ศิษยเกาทุกระดับ 
(ผูเรียนที่เรียนสําเร็จแลวทุกระดับ
ทั้งหมด และ ผูที่เคยเปนศิษยเกา) 

 บริการ เอกสารสําคัญ/การรับรองคุณวุฒ ิคุณภาพสูง ถูกตอง 
รวดเร็ว เชื่อถือได  
 บริการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพ่ือขอรับปริญญาบัตร      

  

งานบริการการศึกษา 
ของแตละคณะหนวยงาน 

(คูความรวมมือเปนทางการ ผู
ประสานงานจากทุกคณะทุก

ระดับ) 
Partners 

 บริการสนับสนุนดานการรับสมัครสอบและการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาระดับปริญญาตรี 
 บริการสนับสนุนดานระบบทะเบียน การรับขึ้นและตอทะเบียน
นักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การจัดตารางสอนตารางสอบ 
 บริการสนับสนุนดานการขอเปด ปด ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตร/รายวิชาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรของคณะ 

 บริการสนับสนุนดานการประมวลผลนักศึกษา ฐานขอมูล

สารสนเทศนักศึกษา และ หลักสูตร รายวิชา ทุกระดับ 

 บริการสนับสนุนดาน เอกสารสําคัญแสดงสถานภาพผูเรียนของ

นักศึกษาทุกระดับ และ ดานการรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

 ประสานงานไดสะดวก รวดเร็ว  
 เปนแหลงขอมูลที่เชื่อถือได และเปน
ปจจุบันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 คุณภาพการบริการเปนที่พึงพอใจ 
 บริการใหคําแนะนําชวยเหลือที่เปนกันเอง 
ดวยไมตรีจิตมิตรภาพ 

สกอ. 
(คูความรวมมือที่เปนทางการ) 

Partners 

 ศูนยประสานงานดานการสนับสนุนสงเสริมการขอเปด ปดปรับปรุง
หลักสูตร ของคณะวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
 ศูนยประสานงานดานกรอบแนวปฏิบัติ ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร กฎ และ ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา 

 ประสานงานไดสะดวก รวดเร็ว 
 ประสานงานไดสอดคลองตามเกณฑที่
กําหนด 
 คลองตัว มีประสิทธิภาพสูง ประสาน งาน 
ผานเครือขาย คอมพิวเตอรได 

สทศ. 
(คูความรวมมือที่เปนทางการ) 

Partners 

 ศูนยประสานงานดานการจัดสอบจากสวนกลาง 
 

 ประสานงานไดสะดวก รวดเร็ว ทัน
เหตุการณ 
 คลองตัว มีประสิทธิภาพสูง ประสาน งาน 
ผานเครือขาย คอมพิวเตอรได 
 ประสานงานไดสอดคลองตามเกณฑที่
กําหนด 
 ประสานงานไดอยางโปรงใสเปนธรรม 
 การอํานวยความสะดวก 

สอท. 
(คูความรวมมือที่เปนทางการ) 

Partners 

 ศูนยประสานงานดานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาจากสวนกลาง 
 ศูนยบริการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาประจําจังหวัดขอนแกน 

สถาบันอุดมศึกษา 
ที่รวมโครงการ 

รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผูเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ผาน

โครงการรับตรง 
(คูความรวมมือที่เปนทางการ) 

Partners 

 ศูนยประสานงานดานการรับสมัครสอบและการคัดเลือกเขาศึกษา
โดยวิธีรับตรงระดับปริญญาตรีระหวางสถาบันที่รวมโครงการ 
 บริการรับสมัครสอบและคัดเลือกเขาศึกษาที่หลากหลาย เขาถึง
บริการไดสะดวก 

 ประสานงานไดสะดวก รวดเร็ว ทัน
เหตุการณ 
 คลองตัว มีประสิทธิภาพสูง ประสาน งาน 
ผานเครือขาย คอมพิวเตอรได 
 ประสานงานไดสอดคลองตามเกณฑที่
กําหนด 
 ประสานงานไดอยางโปรงใสเปนธรรม 

โรงเรียนสถานศึกษา 
(คูความรวมมือที่ไมเปนทางการ) 

Collaborators 
 

 การประสานงานดานขอมูลนักเรียนเพ่ือใชประกอบเกณฑคัดเลือก
เขาศึกษาโดยวิธีรับตรง 
 การประสานงานดานการแนะแนวสัญจร 
 การประสานงานในฐานะหนวยสอบคัดเลือกทั้งการรับตรง และการ
รับผานสวนกลาง (บางโรงเรียนทีไดรับเลือกเปนหนวยสอบ) 

 รับทราบขอมูลขาวสารสารสนเทศที่เปน
ประโยชน เก่ียวกับการสอบที่ทัน
เหตุการณ ถูกตองเชื่อถือได 
 ประสานงานไดสะดวก รวดเร็ว 
 ประสานงานไดสอดคลองตามเกณฑที่
กําหนด 
 ประสานงานไดอยางโปรงใสเปนธรรม 

ธนาคาร/ไปรษณีย 
(คูความรวมมือที่เปนทางการ) 

Partners 
 

 ประสานบริการดานธุรกรรมการเงินทางไกล ผานเครือขาย
คอมพิวเตอรกับสํานักฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักเรียน 
นักศึกษา 

 ประสานงานไดสะดวก รวดเร็ว 
 ประสานงานไดสอดคลองตามเกณฑที่
กําหนด 
 ประสานงานไดอยางโปรงใสเปนธรรม 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจําปการศึกษา 2555                                                                          สวนที่ 1   
ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 บทนํา  โครงรางองคการ 

สวนตลาด ประเภทผูเรียน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ที่สําคัญ 

ความตองการ หรือ ความคาดหวัง ที่สําคัญ 

ตอบริการสงเสริมและสนับสนุน ตอการปฏิบัติงานของสํานักฯ 

อาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(คูความรวมมือที่เปนทางการ) 

Partners 

 บริการ ขอมูลหลักสูตร รายวิชาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
 บริการขอมูล สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลนักศึกษา 
 บริการขอมูลสารสนเทศอ่ืนที่สนใจเพ่ือประโยชนทางการศึกษา 

 ประสานงานไดสะดวก รวดเร็ว  
 เปนแหลงขอมูลที่เชื่อถือได และเปน
ปจจุบันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 คุณภาพการบริการเปนที่พึงพอใจ 
 บริการใหคําแนะนําชวยเหลือที่เปนกันเอง 
ดวยไมตรีจิตมิตรภาพ 

องคการอื่นๆที่เกี่ยวของ  ประสานการจัดการทั่วไป  คุณภาพการบริการเปนที่พึงพอใจ 

1.ข.(3) ผูสงมอบ และ คูความรวมมือ (Suppliers and Partners) 

ผูสงมอบ และคูความรวมมือที่สําคัญของสํานักฯ และความตองการหลักที่สําคัญ ประกอบดวยกลุมตางๆ ดังแสดงใน ตารางที่ 1.ข
(3)-1 

ตารางท่ี 1.ข(3)-1 คูความรวมมือที่สําคัญของสํานักฯ กับ บทบาทในการจัดหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู กลไกสําคัญในการสื่อสารและจัดการความสัมพันธระหวางกัน 

คูความรวมมือที่สําคัญ 
บทบาทในการจัดหลักสูตร  
บริการที่สงเสริมการเรียนรู 

กลไกสําคัญในการสื่อสารและจัดการ
ความสัมพันธระหวางกัน 

งานบริการการศึกษา 
ของแตละคณะหนวยงาน 

(คูความรวมมือเปนทางการ) 
Partners 

 บริการสนับสนุนดานการขอเปด ปด ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตร/รายวิชาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรของคณะ (คณะสราง 
และปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร รายวิชา ยื่นขออนุมัติตอมหาวิทยาลัย 
ผานสํานักฯ เพ่ือสนับสนุนกลั่นกรองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดของ สกอ.) 
 บริการสนับสนุนดานการรับสมัครสอบและการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาระดับปริญญาตรี (การประสานงานขอมูล จํานวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขขอกําหนดจําเปน) 
 บริการสนับสนุนดานระบบทะเบียน การรับขึ้นและตอทะเบียน
นักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การจัดตารางสอนตารางสอบ 

 บริการสนับสนุนดานการประมวลผลนักศึกษา ฐานขอมูล

สารสนเทศนักศึกษา และ หลักสูตร รายวิชา ทุกระดับ 

 บริการสนับสนุนดาน เอกสารสําคัญแสดงสถานภาพผูเรียนของ

นักศึกษาทุกระดับ และ ดานการรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

 โทรศัพท 
 E-mail 
 Website  
 หนังสือราชการ ที่เก่ียวของ 
 การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการ

ดําเนินการรวมกัน 
 การใหบริการแนะนําปรึกษาโดยตรงที่

จุดบริการในสํานักฯ 
 

 

สกอ. 
(คูความรวมมือที่เปนทางการ) 

Partners 

 ศูนยประสานงานดานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ตอทุกสถาบันอุดมศึกษา 
 ศูนยประสานงานดานกรอบแนวปฏิบัติ ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา 
ของทุกสถาบันอุดมศึกษา 

 โทรศัพท 
 E-mail  
 Website 
 หนังสือราชการ ที่เก่ียวของ 
 การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการ

ดําเนินการรวมกัน 
สทศ. 

(คูความรวมมือที่เปนทางการ) 
Partners 

 ศูนยประสานงานดานการจัดสอบจากสวนกลาง 
 

สอท. 
(คูความรวมมือที่เปนทางการ) 

Partners 

 ศูนยประสานงานดานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาจากสวนกลาง 
 ศูนยบริการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาประจําจังหวัดขอนแกน 

สถาบันอุดมศึกษา 
ที่รวมโครงการ 

รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผูเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ผาน

โครงการรับตรง 
(คูความรวมมือที่เปนทางการ) 

Partners 

 ศูนยประสานงานดานการรับสมัครสอบและการคัดเลือกเขาศึกษา
โดยวิธีรับตรงระดับปริญญาตรีระหวางสถาบันที่รวมโครงการ 
 บริการรับสมัครสอบและคัดเลือกเขาศึกษา 

 โทรศัพท 
 E-mail  
 Website 
 หนังสือราชการ ที่เก่ียวของ 
 การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการ

ดําเนินการรวมกัน 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
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คูความรวมมือที่สําคัญ บทบาทในการจัดหลักสูตร  
บริการที่สงเสริมการเรียนรู 

กลไกสําคัญในการสื่อสารและจัดการ
ความสัมพันธระหวางกัน 

โรงเรียนสถานศึกษา 
(คูความรวมมือที่ไมเปนทางการ) 

Collaborators 
 

 การประสานงานดานขอมูลนักเรียนเพ่ือใชประกอบเกณฑคัดเลือก
เขาศึกษาโดยวิธีรับตรง 
 การประสานงานดานการแนะแนวสัญจร 
 การประสานงานในฐานะหนวยสอบคัดเลือกทั้งการรับตรง และการ
รับผานสวนกลาง (บางโรงเรียนทีไดรับเลือกเปนหนวยสอบ) 

 โทรศัพท 
 E-mail  
 Website 
 หนังสือราชการ ที่เก่ียวของ 
 การปรึกษาหารือระหวางกิจกรรม 

ธนาคาร/ไปรษณีย 
(คูความรวมมือที่เปนทางการ) 

Partners 
และผูสงมอบคาธรรมเนียม 

 ประสานบริการดานธุรกรรมการเงินทางไกล ผานเครือขาย
คอมพิวเตอรกับสํานักฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักเรียน 
นักศึกษา 
 ที่คลองตัว มีประสิทธิภาพสูง ประสานงานผานเครือขาย 
คอมพิวเตอรได 

 โทรศัพท 
 E-mail  
 Website 
 หนังสือราชการ ที่เก่ียวของ 
 การปรึกษาหารือระหวางการจัด

กิจกรรมรวมกัน 

อาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(คูความรวมมือที่เปนทางการ) 

Partners 

 บริการ ขอมูลหลักสูตร รายวิชาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
 บริการขอมูล สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลนักศึกษา 

 โทรศัพท 
 E-mail  
 Website 
 หนังสือราชการ ที่เก่ียวของ 

 
ตารางที่ 1.ข(3)-2   แสดงกลุมผูสงมอบ และ ความตองการหลักของกลุมนั้นๆ ของสํานักฯ 

ผูสงมอบที่สําคัญ 
บทบาทในการจัดหลักสูตร  
บริการที่สงเสริมการเรียนรู 

กลไกสําคัญในการสื่อสารและจัดการ
ความสัมพันธระหวางกัน 

บริษัทซอมบํารุงเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 

 การประสานงานการเบิกจายคาบริการที่สะดวก ตามกําหนดขอตกลง
รวมกัน 

 โทรศัพท 
 E-mail  
 Website 
 หนังสือราชการ ที่เก่ียวของ 

บริษัทหางรานผูไดรับมอบหมาย
ใหอุปกรณอํานวยความสะดวก 

 การประสานงานการเบิกจายคาบริการที่สะดวก ตามกําหนดขอตกลง
รวมกัน 

 
 ความคาดหวังของกลุม ดานกลไก และขอมูลสารสนเทศหลักในการส่ือสาร  

• ความสามารถใหบริการ ถูกตอง รวดเร็ว ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ที่สามารถเชื่อมตอเครือขาย Internet กับสํานักฯได 

• เปนศูนยขอมูลที่เชื่อถือไดและเปนปจจุบัน และมีระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลที่ดี 

• สามารถติดตอส่ือสารไดแบบสองทาง ตลอดเวลาทาง Internet และมีบริการติดตอส่ือสารหลากหลายชองทาง 

2. สภาวการณขององคกร (Organizational Situation) 

2.ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน (Competitive Environment) 

2.ก.(1) ลําดับในการแขงขัน (Competitive Position) 

ในระดับมหาวิทยาลัยขอนแกน  จากผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานปลาสุด (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2555) จํานวน 19 หนวยงาน ปรากฏวา สํานักฯ อยูในระดับ ดีมาก (4.61  คะแนน)  เปนลําดับที่ 3 ของกลุมสนับสนุนจํานวน 19 
หนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังแสดงในตารางที่  7.1ข(1)-1 

 ในระดับประเทศ  เน่ืองจากไมมีหนวยงานใดประเมินจัดลําดับไวอยางเปนทางการ แตในตนป พ.ศ. 2554 สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ของประเทศ มีการรับสมัครและคัดเลือกหนวยงานอุดมศึกษาเขาโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสู
ความ เปนเลิศ จากทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และสํานักฯ ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ เปน 1 ในจํานวน 28 คณะ/
หนวยงานที่ผานการคัดเลือก จากจํานวน 75 คณะ/หนวยงาน ที่สมัคร และ เปนหนวยงานกลุมสนับสนุนเพียงหนวยงานเดียวที่ไดรับ
คัดเลือก ที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ของประเทศ รับรองความพรอมในการสนับสนุนพัฒนาสูความเปนเลิศ ในชวงปการศึกษา 
2555-2557 

คูเปรียบเทียบดานการใหบริการการศึกษาในภารกิจทํานองเดียวกันกับสํานักฯ สํานักฯมุงใหความสําคัญกับสถาบันอุดมศึกษาใน
กลุมชั้นนําของประเทศ ตามผลการประเมิน ของ กพร. 
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2.ก.(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน (Competitive Changes) 
ผลกระทบตอคุณภาพการใหบริการทางการศึกษาและ การสรางนวัตกรรม ที่สําคัญ คือ  

[1] การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงของสํานักฯและมหา วิทยาลัย และความรวมมืออยางมุงม่ันของผูปฏิบัติงาน  
[2]  การเปล่ียนแปลงเกณฑ กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เก่ียวกับการใหบริการหลักของสํานักฯ  
[3] ศักยภาพความพรอมของระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และโปรแกรมสนับสนุน ของสํานักฯ 
[4]  การไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ EdPEx  
[5]  เครือขายความรวมมือกับตางสถาบัน 

2.ก.(3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 

เก็บรวบรวมและแลกเปล่ียนขอมูลระหวางสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  สมาคมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย และจากความรวมมือของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนคูความรวมมือ 

2.ข. บริบทเชิงกลยุทธ (Strategic Context) 

• ความทาทายเชิงกลยุทธ 
เพื่อบรรลุตามเปาหมาย และ วิสัยทัศน ที่กําหนด สํานักฯ กําหนดความทาทายเชิงกลยุทธ ตามเกณฑทั้ง 3 ดาน ที่สอดคลองตาม

พันธกิจหลัก ดังแสดงใน ตารางที่ 2.ข-1  

ตารางท่ี 2.ข-1   แสดงความทาทายเชิงกลยุทธของสํานักฯ 

ดาน ความทาทายเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 

ดานบริการการศึกษา 1. การพัฒนาคุณภาพการบริการทางการศึกษาใหผูรับบริการพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ 85 

2. สนับสนุนระบบการรับเขาศึกษาที่มีความหลากหลาย การ
เพ่ิมคุณภาพและขยายพ้ืนที่บริการใหมีความหลากหลาย เปน
บริการชั้นนําครอบคลุมทุกภาคของประเทศ 

3. บริการดานระบบทะเบียนเรียนทางไกลประสิทธิภาพสูง 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ติดตอผาน Internet ได  

4. บริการดานเอกสารและการขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่หลากหลาย
ชองทาง เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูรับบริการที่ตางกัน ทั้ง
ทางไกลผานระบบ Internet และระบบไปรษณีย หรือ 
บริการดวนผานเคานเตอรบริการที่รอรับไดในวันเดียว 
(สามารถบริการดวนไดภายในประมาณ 10 นาทีตอฉบับ) 

5. สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ดีมุง
สนับสนุนใหหลักสูตรทั้งหมดของทุกคณะมีคุณภาพสอดคลอง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา 
รอยละ 85 

 จํานวนนักเรียนเขารวมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
ไมนอยกวา 60,000 คน 

 จํานวนผูสมัครรับตรง ไมนอยกวา 40,000 คน 
 ความนิยม จากสัดสวนผูสมัคร เปน 1: 10 
 บริการนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัยทุกคน ความพึงพอใจไมนอยกวา 
รอยละ 80 

 จํานวนเอกสารที่ใหบริการไมนอยกวา 25,000 ฉบับ 
 บริการดวนได ณ จุดบริการ ไมนอยกวา 10 นาที ตอ 
ฉบับ 

 มีระบบโปรแกรมบริหารจัดการขอมูลหลักสูตร ตาม
มาตรฐาน TQF ที่มีประสิทธิภาพ 

 จํานวนหลักสูตรที่ผานการกลั่นกรอง ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

 มีบริการ บัตร Smart Card 

ดานปฏิบัติการ 1. การใชเทคโนโลยสีารสนเทศไดครอบคลุมกับระบบปฏิบัติงาน
ตางๆ ของสํานักฯ และหนวยงานเครือขายเก่ียวของ 

2. ประสิทธิภาพในการใหบริการที่หลากหลายชองทาง สําหรับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกกลุม 

3. คุณภาพของเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาการใหบริการ
รวมกัน 

 มีระบบการใชเทคโนโลยีไดครอบคลุมกับระบบ
ปฏิบัติงานและมีมาตรการปองกันความเสี่ยงใหพรอม
ใชงานตลอด 24 ชั่วโมง 

 มีชองทางใหบริการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ติดตอ เครือขาย Internet ได 
ดวยมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน 

ดานทรัพยากรบุคคล 1. การเพ่ิมพูนความรู/แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและพัฒนา
ศักยภาพการใหบริการทางการศึกษาของบุคลากรใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 

2. การพัฒนาความผูกพันกลุมบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
3. การพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมรับการเขาสู

ความเปนอาเซียน 

 มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสํานักฯ ที่บุคลากรไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ไมนอยกวา รอยละ 90 
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สวนที่ 1  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555 
บทนํา  โครงรางองคการ  ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 
 

• ความไดเปรียบที่สําคัญ   สํานักฯ มีความไดเปรียบที่สําคัญ คือ  
1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแกนดานการประกันคุณภาพ 
2. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในระบบประกันคุณภาพการใหบริการของสํานักฯ 
3. บุคลากรประจําของสํานักฯ มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงที่ส่ังสมยาวนาน ในการใหบริการทางการศึกษา (แนะแนว

การศึกษา การรับสมัครและสอบคัดเลือกเขาศึกษา งานระบบทะเบียนเรียน ระบบมาตรฐานหลักสูตร ระบบบริการเอกสาร 
ระบบบริการงานปริญญาบัตร ระบบประมวลผล)  และมีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกป 

4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและโปรแกรมของสํานักฯมีศักยภาพสูง และไดรับการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอตอเน่ืองเปนระยะเวลา
ยาวนาน 

5. มีความเขมแข็งทางงบประมาณสนับสนุน 

ค. บริบทการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System) 

ใชระบบ PDCA  พัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินการ จากผลการประเมินคุณภาพ ตาม OFI และ จากการวิเคราะหประเมิน
ตนเอง ความเขมแข็ง ความไดเปรียบ และความทาทาย ของสํานักฯ อิงเกณฑคุณภาพ EdPEx  เนนการการมีสวนรวมที่เปนวัฒนธรรมของ
สํานักฯ   โดยใชประโยชนความไดเปรียบและสมรรถนะหลักของสํานักฯดานบุคลากรท่ีมีทักษะประสบการณสูง เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณทํางานระหวางกันทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ผานกิจกรรม “วงเลาเรื่อง”  ซ่ึงแตละกลุมภารกิจไดรับการกระตุน
และสนับสนุนใหดําเนินการเองอยางไมเปนทางการ  กลุมภารกิจสามารถจัดกิจกรรม วงเลาเรื่อง ไดโดยอิสระ และสามารถรวมกิจกรรม
ขามกลุมภารกิจได ไมจํากัดรปูแบบ สํานักฯจัดใหมีมุมการประชุมขนาดเล็กไวในทุกกลุมภารกิจ สามารถเชิญผูบริหารที่กลุมตองการ
คําแนะนําปรึกษารวมกิจกรรมได 

แนวทางหลักสําคัญที่สํานักฯ พิจารณานํามาใช มีหลายวิธี แตที่สําคัญและใชบอย คือ 

เทคนิค  PDCA: Plan- Do- Check- Action)  
เทคนิค การจัดการความรูภายในองคกร  (Knowledge Management: KM)   
เทคนิคการประชุม ทั้งประชุมระดมสมอง (Brain Storming) การประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมนา

รวมกับตางหนวยงาน ที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียรวมกัน  
เทคนิคการจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Planning) ที่ใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม 

เทคนิคการวิเคราะหหาจุดแข็งจุดออน (SWOT Analysis) เพื่อการปรับปรุงแกไข  
เทคนิคการศึกษาอบรมดูงานตางหนวยงาน ทั้งในและตางประเทศ 

โดยการใชเทคนิคตางๆตามโอกาส ที่สําคัญคือ การอิงนวัตกรรมกรอบเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) และ
กลุมเครือขายคุณภาพ เปนเครื่องมือชวยในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง     สํานักฯ กําหนดใหมีการประชุมบุคลากรของสํานักฯ เปนประจํา
ทุกเดือน เพื่อใหบุคลากรไดมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู หรือแสดงความคิดเห็นทั้งที่เปนขอปญหาอุปสรรค หรือ ขอเสนอแนะความคิดเห็น 
และใชเปนเวทีแสดงความช่ืนชมยินดีสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน และประชุมสัมมนารวมกับตางหนวยงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555                                    สวนที่ 2   
ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 หมวดที ่1. การนําองคกร 
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แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-1  แสดงระบบ วิธีการกําหนด วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ วัฒนธรรม 
วัตถุประสงค สมรรถนะ ความทาทาย ความไดเปรียบ ของสํานักฯ 

 

หมวดท่ี 1  การนําองคกร  
(Leadership)  

1.1 การนําองคการโดยผูนําระดับสูง (Senior Leadership) 

1.1 ก.  วิสัยทัศน และ คานิยม และพันธกิจ (Vision, Values, and Mission) 

1.1 ก.(1) วิสัยทัศน และ คานิยม (VISION and VALUES) 

ผูอํานวยการสํานักฯ ในฐานะผูบริหารสูงสุดของสํานักฯ จัดใหมีการประชุมสัมมนา เพื่อทบทวนแผนระบบประกันคุณภาพของ
สํานักฯ การจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักฯ เปนประจําทุกป  ซ่ึงจะมีการทบทวน วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม วัตถุประสงค พันธกิจ 
สมรรถนะ ความทาทาย ความไดเปรียบ พรอมทั้งคําแนะนําจากคณะกรรมการชุดตางๆของสํานักฯ ตลอดทั้งเสียงจากผูรบับริการและผูมี
สวนไดสวนเสียที่ผานทางกลุมภารกิจทุกลุม ทุกหนวย โดยผูอํานวยการสํานักฯ เปนผูนําการเปล่ียนแปลงใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมใน
การพิจารณาและเสนอในเบื้องตน ผูอํานวยการพิจารณาทบทวนกําหนดปรับปรุง และเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ และ คณะกรรมการประจําสํานักฯ กอนประกาศใช        นับตั้งแตสํานักฯ ใชระบบประกันคุณภาพตามแนวเกณฑคุณภาพ PMQA 
(Performance Management for Quality Award)  และอาสาสมัครมาใชเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx : Eduction 
Criteria for Performance Excellence) จนถึงปจจุบัน  สํานักฯ มีการกําหนดปรับเปล่ียน วิสัยทัศน คานิยม มาแลว 2 ครั้ง ครั้งสุดทาย
เม่ือ 29-31 พฤษภาคม 2556 ใหยังคงมุงม่ันตามวิสัยทัศนเดิมตอไป และ ในครั้งน้ี ถือ เปนปแรกที่สํานักฯ เห็นควรใหกําหนด อัตลักษณ 
ของสํานักฯ เปน SMART SERVICES เพื่อสรางเปน คานิยม และ วัฒนธรรม ของสํานักฯตอไป  

ในปการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับคัดเลือก ขั้นตน จาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของประเทศ 
ใหเขารวม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สูความเปนเลิศ โครงการ 3 ป (พ.ศ. 2555-2557) จํานวน 7 คณะ/หนวยงาน 
ประกอบดวย คณะแพทยศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ คณะศึกษาศาสตร คณะเกษตรศาสตร และ 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  โดยพิจารณา
คัดเลือกไว 28 คณะ/หนวยงาน ของ 18 
สถาบันอุดมศึกษา จากผูสมัครจํานวน 75 คณะ/
หนวยงาน ของ 38 สถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศทั้ง
ภาครัฐและเอกชน   และในจํานวนน้ัน มีหนวยงาน
สนับสนุนดานการศึกษา เพียงหนวยงานเดียวของ
ประเทศที่ไดรับคัดเลือกคร้ังนี ้ คือ สํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการ
เขารวมกิจกรรม และตองสงงานมอบหมายเพื่อ
พิจารณาคัดกรองเขมขนขึ้น โดยลําดับ แมเปนเพียง
ชวงเวลาส้ันๆ ทีสํ่านักฯมีโอกาสเขารวมโครงการ
ดังกลาว เพราะตอมา หนวยงานที่ไดรับการคัดกรอง
ไวใหอยูตอ จะเหลือเพียงคณะแพทยศาสตรเพียง
หนวยงานเดียว แตก็นับเปนความภาคภูมิใจของ
สํานักฯ และมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกัน การเขารวมกิจกรรมดังกลาว สงผลใหสํานักฯ มีการพิจารณาทบทวนปรับเปล่ียน วิสัยทัศน 
คานิยม วัฒนธรรม วัตถุประสงค พันธกิจ สมรรถนะ ความทาทาย ความไดเปรียบ ของสํานักฯทั้งหมด ซ่ึงกําหนดประกาศใชใหมในป
การศึกษา 2554   โดยที่สํานักฯ ยังคงมุงม่ันที่ไปลูวัตถุประสงคที่กําหนด เพื่อมุงม่ันสูการบริหารและพัฒนาวิชาการสูความเปนเลิศ ตาม
วิสัยทัศนที่ปรับปรุงใหมตอไป  วิสัยทัศนดังกลาวไดรับการพิจารณาทบทวนในปการศึกษา 2555 ลาสุด และเห็นควรยึดม่ันตามวิสัยทัศน
เดิม เพื่อมุงม่ันดําเนินการตอไป มีปรับเปล่ียนเรื่อง อัตลักษณเพิ่มเล็กนอย 
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สวนที่ 2  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR )ประจําปการศึกษา 2555  
หมวดที ่1. การนําองคกร  ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 
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วิธีการถายทอด วิสัยทัศน และคานิยมของสํานักฯ ผูปฏิบัติ ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ผูเรียน    

สํานักฯ เปดโอกาสใหบุคลากรระดับปฏิบัติการมีสวนรวมคิดแผน/โครงการ ตั้งแตระดับแนวทางการกําหนดวิสัยทัศน คานิยม  ของ
สํานักฯ เพื่อใหเกิดแรงผลักดันรวมกันเปนทีมในการนําสํานักฯมุงสูวิสัยทัศนที่ทุกคนชวยกันคิด และใหโอกาสบุคลากรทุมเทปฏิบัติกับแตละ
แผน/โครงการที่ไดมีสวนรวมในโครงการ โดยสํานักฯ ถายทอดผานคณะกรรมการแผนฝายแผนและสารสนเทศ ดังแสดงใน หมวดที่ 2 และ
นําสูการปฏิบัติจริงผานคณะกรรมการฝายบริหาร โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกกลุมและการบริหารจัดการที่เนนการสนับสนุน
สงเสริมทั้งทรัพยากรจําเปนและบรรยากาศการปฏิบัติงาน กลยุทธเนนการมีสวนรวมน้ีเพื่อชวยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแผนโครงการ
ทาทายเพื่อมุงสูเปาหมายที่กําหนดในการใหบริการหลักทางการศึกษาของสํานักฯ และเพื่อสนับสนุนการสรางความผูกพัน และความ
รับผิดชอบรวมกันเพื่อการบริหารสํานักฯที่ยั่งยืน ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบัติงานของสํานักฯ มีพัฒนาการที่ดีโดยลําดับ ปจจุบันไดรับการ
ประเมินวามีผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก (มีคะแนน 4.6100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน) เปนอันดับที่ 4 ของกลุมสนับสนุน 
จํานวน 19 หนวยงาน  

วิธีการถายทอด มีทั้งรูปแบบทางเดียวและสองทาง คือ ใชวิธีการประชาสัมพันธทั่วไปผานเอกสารสารสนเทศรูปแบบตางๆของ
สํานักฯการใชขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา  และ การประชุมชุดตางๆของสํานักฯ ทั้งแบบประชุมประจําเดือน ประชุมเฉพาะกิจ ซ่ึงเปด
ใหผูเขารวมไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อการติดตามผลการดําเนินการ การใหคําแนะนําปรึกษา เพื่อประโยชนรวมกันที่สอดคลองกับ 
วิสัยทัศน และคานิยม ของสํานักฯ เนนความโปรงใสเปนธรรมที่สามารถตรวจสอบไดอยางเปนธรรมาภิบาล  

1.1 ก.(2) การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม (Promoting Legal and ETHICAL BEHAVIOR) 

นอกจากการใหบริการหลักทางการศึกษาของสํานักฯ ที่จะตองดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติเปนปกติแลว บุคลากรสํานักฯทุกคน
ยังมีหนาที่ตองยึดถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 อันประกอบดวย จรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชาตอผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน จรรยาบรรณตอนักเรียนนักศึกษาผูรับบริการ จรรยาบรรณตอประชาชน
และสังคม และจรรยาบรรณตอวิชาชีพ ดวย  ประกอบกับผูบริหารระดับสูง และบุคลากรทุกคนมีการทบทวนระบบประกันคุณภาพเปน

แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  กิจกรรมกลุมในการมีสวนรวมการพัฒนาแผน 
ของสํานักฯ 

 

แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-3  กิจกรรมกลุมในการมีสวนรวมการพัฒนาแผน 
ของสํานักฯ 

 

แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-4  กิจกรรมกลุมในการมีสวนรวมการพัฒนาแผน 
ของสํานักฯ 

 

แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-5  กิจกรรมกลุมในการมีสวนรวมการพัฒนาแผน 
ของสํานักฯ 
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ประจําทุกป และไดกําหนดให “การยึดม่ันในระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติ” เปน คานิยม หน่ึงของสํานักฯ  สงผลให
บุคลากรทุกคนยึดม่ันในระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ  ผูอํานวยการสํานักฯ และคณะผูบริหารระดับสูงของสํานักฯ ได
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการใหบริการทางการศึกษาแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติอยาง
เครงครัดดวยมาตรฐานเดียวกันเสมอ ไมเลือกปฏิบัติ  ผูรับบริการสามารถตรวจสอบความโปรงใสได และ สามารถรองเรียนความเปนธรรม
ไดถึงผูอํานวยการโดยตรง ในกรณีที่บุคลากรของสํานักฯประพฤติปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมเปนไปตามระเบียบปฏิบัติตามกฎหมาย และ 
จริยธรรม โดยมีการประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบรับทราบในหลายชองทาง ทั้งจาก website ของสํานักฯ ประชาสัมพันธอักษรว่ิงใน
สํานักฯ หนาสํานักงานผูบริหาร และ จุดบริการของสํานักฯ บริเวณลานนํ้าพุ   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากการเปนแบบอยางดานการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ที่ถือเปนคานิยมหน่ึงของสํานักฯ  คณะผูบริหารสํานักฯ โดย
นโยบายของผูอํานวยการสํานักฯ ยังกําหนดใหมีแผนพัฒนากลอมเกลาจิตใจของบุคลากร แผนทํานุบํารุงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในแต
ละป เชนประเพณีทําบุญสํานักงานแตละป ประเพณีรดนํ้าขอพรผูใหญ ประเพณีสงกรานต การนําบุคลากรไปปฏิบัติธรรมเพื่อกลอมเกลา
จิตใจบุคลากรในสถานปฏิบัติธรรม โดยกําหนดเปนกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานประจําปดวย 

1.1 ก.(3) การสรางองคกรที่ย่ังยืน (Creating a SUSTAINABLE Organization) 

ผูอํานวยการและคณะผูบริหาร โดยคําแนะนําปรึกษาของ คณะกรรมการประจําสํานักฯ และการระดมสมองของ
คณะกรรมการชุดตางๆ มีการทบทวนวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการสรางความย่ังยืนขององคกรอยางสมํ่าเสมอ เพื่อตอบสนองสนับสนุน
สงเสริมใหเกิดความยั่งยืนขององคกร ทามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา โดยอิงแนวทางวิธีการบริหารการ
เปล่ียนแปลงที่ตองคํานึงผลกระทบ ตอปจจัยหลักที่สงผลในการสรางสํานักฯใหย่ังยืน  6 ปจจัย ดังแสดงใน ตารางที่ 1.1 ก(3)-1 
 

  

แผนภาพที่ 1.1 ก(2)-3  กิจกรรมกลุมขบวนแหสงกรานตของสํานักฯรวมกับ
หนวยงานในอาคารพิมล กลกิจ ในวันประเพณี
สงกรานต ของมหาวิทยาลัย 

แผนภาพที่ 1.1 ก(2)-4  แสดงกิจกรรมกลุมของสํานักฯ ในการนําบุคลากร
ไปปฏิบัติธรรมทีวั่ดปาภูกอน จ.อุดรธานี 

 

 แผนภาพที่ 1.1 ก(2)-1  แสดงกิจกรรมกลุมของสํานักฯ บุคลากรรวมกับตาง
หนวยงานในอาคาร รวมทําบุญสํานักงานรวมกัน 

 แผนภาพที่ 1.1 ก(2)-2  แสดงกิจกรรมกลุมของสํานักฯ ในการนําบุคลากร
ทําบุญสํานักฯ 
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ตารางที่ 1.1 ก(3)-1  แสดงปจจัยที่สงผลกระทบตอความย่ังยืนของสํานักฯ ผลกระทบ และการตอบสนองของสํานักฯ 

ปจจัยที่สงผลในการ
สรางสํานักฯใหย่ังยืน 

ผลกระทบของปจจัย การตอบสนองตอปจจัย 

1. วิสัยทัศน  ความชัดเจนของวิสัยทัศน 
 ความเปนไปไดที่จะบรรลุ 
 ความตอเนื่องของการพัฒนา
คุณภาพอยูเสมอ 

[1]  ใหมีการทบทวนวิสัยทัศนสม่ําเสมอทุกป 
[2]  กําหนดระบบที่พรอมที่จะปรับเปลี่ยนแกไขเพ่ือความยั่งยืนขององคกร และเพ่ือพัฒนา

คุณภาพสูความเปนเลิศ 

2. ทักษะของ
บุคลากร 

 ความชํานาญ ความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร 

 การพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพ 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน 

[1] มีแผนโครงการพัฒนาบุคลากร ดานตางรวมกัน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันประจํา
ทุกป 

[2]  มีกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะประสบการณตางหนวยงาน 
[3]  มีการสนับสนุนใหอบรมเพ่ิมพูนความรูความสามารถทุกป รวมกับหนวยงานอ่ืนๆที่จัด ใน

ภารกิจที่สอดคลองกับตางหนวยงาน 
[4]  มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันและรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ  

3. แรงจูงใจ  สิ่งที่เปนแรงเสริมสนับสนุน
ทําใหบุคลากรมุงมั่นตอการ
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน  

[1] ผูบริหารใหความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพ  
[2] การเปดใหบุคลากรมีสวนรวมทั่วทั้งสํานักฯ  
[3]  การสนับสนุนดานงบประมาณการเงินที่เพียงพอ 
[4] การอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณและบรรยากาศการทํางาน 
[5]  การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 
[6] การใหสวัสดิการ การใหรางวัล และคาตอบแทนที่จูงใจ 
[7] การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติไดปฏิบัติงานที่ถนัดและสนใจและ 

ทาทายความสามารถ โดยสามารถทําขอตกลงทาทายกับ ผูอํานวยการ 

4. ทรัพยากร
สนับสนุน 

 ความพรอมและประสิทธิ 
ภาพที่ดีของเทคโนโลยี 
อุปกรณ และสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

 คน  
 งบประมาณ  
 ระบบวิธีการ  

[1]  มีการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ   
[2]  มีการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีศักยภาพสูง และพัฒนาปรับปรุงสม่ําเสมอ พรอม

ระบบปองกันความเสี่ยง 
[3]  มีการสนับสนุนอุปกรณจําเปนที่เพียงพอ 
[4]  มีการสนับสนุนกําลังคนทั้งจากภายในและนอกหนวยงาน ที่จูงใจเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามแผนโครงการสําคัญ 
[5]  การสรางความผูกพันกับผูปฏิบัติงานทั้งแบบทางการและไมทางการ 

5. แผนกลยุทธ  ความชัดเจนของแผนที่มุงสู
ความสําเร็จตามวิสัยทัศน ที่
สอดคลองกับสมรรถนะหลัก 
ความทาทายหลัก นโยบาย
สํานักฯ และ มหาวิทยาลัย 
ที่สามารถปรับปรุงพัฒนาได
อยางคลองตัว  

[1]  มีคณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติงาน สม่ําเสมอทุกป 
[2]  มีคณะกรรมการทบทวนระบบคุณภาพ สม่ําเสมอทุกป 
[3]  มีการติดตามประเมินผลแผนและพัฒนาปรับปรุงสม่ําเสมอในระหวางปดําเนินการ 
[4]  มีระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนแกไขแผนกลยุทธ เพ่ือความยั่งยืนขององคกร และ เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ 
[5]  มีระบบมาตรการปองกันความเสี่ยงที่ชัดเจน 

6. ระบบปฏิบัติงาน  ระบบที่ผานกระบวนการ
วิเคราะหระบบอยางรอบคอบ
และพัฒนาสม่ําเสมอตอเนื่อง 

 ระบบที่ใชเทคโนโลยีชวย
ดําเนินการเพ่ือความถูกตอง
รวดเร็ว ลดขั้นตอน 

 ระบบที่แมนตรง ที่สามารถ 
เขาถึงบริการไดงายสําหรับ
ผูรับบริการ  มีความหลาก 
หลายเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการบริการ 

[1]  มีคณะกรรมการกํากับดูแล และติดตามเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบอยางสม่ําเสมอ 
[2]  มีมาตรการปองกันความเสี่ยงของระบบปฏิบัติงาน 
[3]  เทคโนโลยีศักยภาพสูง ทันสมัย และพัฒนาอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง พรอม มาตรการ

ปองกันความเสี่ยงที่มั่นใจได 
[4]  มีระบบปฏิบัติงาน ที่สะดวกสําหรับผูรับบริการและผูปฏิบัติงาน และ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
[5]  มีระบบติดตามและใหบริการทางไกลอยางตอเนื่อง ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

สามารถรับบริการเรงดวนไดในวันหยุดราชการผานระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในชวง
กิจกรรมสําคัญๆ เชน ชวงเวลาการสมัครสอบ การสอบ การลงทะเบียนเรียน การขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต เปนตน 

[6]  สนับสนุนการสรางนวัตกรรม การใชนวัตกรรม เพ่ือประโยชนของระบบปฏิบัติงาน 

เพื่อใหเกิดการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance) บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ การสรางนวัตกรรม 
ความคลองตัว และมีผลการดําเนินการที่เหนือคูแขง หรือเปนแบบอยางที่ดีใหแกสถาบันอ่ืน รวมทั้งการสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรู

ทั้งในระดับองคการและในระดับบุคคล สํานักฯใชวิธี 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555                                    สวนที่ 2   
ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 หมวดที ่1. การนําองคกร 

• กระจายอํานาจ โดย 
 ผูอํานวยการสํานักฯ มอบหมายใหระดับรองผูอํานวยการสํานักฯ ฝายตางๆ และผูชวยผูอํานวยการสํานักฯ กํากับดูแลและ

บริหารส่ังการ กลุมภารกิจตามความเหมาะสมโดยอิสระ  และกระจายอํานาจตอหัวหนากลุมภารกิจในภารกิจเฉพาะที่
ตองการความกระชับและความคลองตัวในการบริหารจัดการ  

 มีการมอบหมายกระจายอํานาจ ถึงกลุมบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในรูปแบบของ คณะกรรมการ คณะทํางาน 
คณะอนุกรรมการ ดานตางๆ ตามกิจกรรม โครงการ พิเศษ ตามแผนงาน เพื่อใหบุคลากรมีความคลองตัว ในการพิจารณา
ตัดสินใจ สรางสรรคนวัตกรรม ดําเนินการตามโครงการใหเกิดความคลองตัว ในภารกิจมอบหมายพิเศษตางๆที่ตนเองผูกพัน
ในงานในบทบาทเจาของงาน เพื่อความยั่งยืนของภารกิจ 

 ผูบริหารระดับสูงเคารพในขอวินิจฉัยของหัวหนาภารกิจที่วินิจฉัยส่ังการตามที่ไดรับมอบอํานาจ และใหอิสระในการ
ดําเนินการโดยเต็มที่ ภายใตการกํากับดูแลหางๆ ของผูบริหารที่เปนที่ปรึกษา 

• สนับสนุนสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการบริหารจัดการที่พัฒนาบุคลากรใหสามารถบริหารจัดการงานสําคัญไดเอง เพื่อเปน
พื้นฐานสําคัญในการวางแผนสืบทอดตําแหนงและการพัฒนาผูนําในอนาคต    เชนการรับผิดชอบสนามสอบในฐานะหัวหนาหนวย
สอบ เลขานุการสนามสอบ กรรมการหลักประจําสนามสอบในหนวยสอบตางจังหวัด ในลักษณะการเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อ
การบริหารจัดการ  มีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณระหวางกัน เพื่อพัฒนาระบบงานรวมกัน  

• สนับสนุนการศึกษาอบรมดูงานและสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งอบรมโดยสํานักฯ และ โดยหนวยงานอ่ืนที่สัมพันธกัน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคคล และพัฒนางานในสํานักฯ เชน การดูงานตางสถาบัน การอบรมความรูใหมในสํานักฯ การสัมมนาบุคลากร
สํานักฯ เปนตน 

• สนับสนุนปจจัยจําเปน  เชน คาใชจายการดําเนินการ อัตรากําลัง วัสดุอุปกรณ หรืออบรมพัฒนา สนับสนุนสงเสริมการใช
นวัตกรรม เชน สนับสนุนการใชเกณฑ EdPEx ที่เปนนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ ของฝายประกันคุณภาพ สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยี ชวยงานระบบปฏิบัติงานดานมาตรฐานหลักสูตร (TQF) 

• วางแผนตัวบุคคลเพื่อเรียนรูและรองรับระบบปฏิบัติงานดานตางๆ เพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะความเปนผูนําของผูนํา
ระดับสูง และการมีสวนรวมในการเรียนรูระดับองคการ การวางแผนสืบทอดตําแหนงและการพัฒนาผูนําในอนาคต    สํานักฯ 
กําหนดใหมีระบบงานหลักงานรอง เพื่อเอ้ือใหบุคลากรไดพัฒนาทักษะที่พรอมดําเนินการทดแทนกันและกันเม่ือจําเปน   มีการ
กําหนดตําแหนงหัวหนากลุมภารกิจ และกําหนดตําแหนงผูชวยรองรับสนับสนุนการดําเนินการและพัฒนาศักยภาพ หรือ 
เตรียมการเพื่อการสืบทอดตําแหนงในอนาคต   มีการสนับสนุนใหผูนําระดับสูงเขารับการอบรมผูบริหาร ในหลักสูตรการอบรม
ผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับตางๆ   มีการมอบหมายใหบุคลากรที่มีทักษะประสบการณ เปนวิทยากรของสํานักฯ   สนับสนุน เพื่อ
สงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรู ในหลากหลายโอกาส 

1.1 ข. การส่ือสารและการดําเนินการขององคกร (Communication and Organizational PERFORMANCE) 

1.1 ข.(1) การส่ือสาร (Communication) 

ในการส่ือสารและการสรางความผูกพันกับผูปฏิบัติทั้งสํานักฯ สํานักฯ ใชการส่ือสารทั้งแบบทางเดียว และแบบสองทาง ตามความ
เหมาะสม กรณีการส่ือสารทางเดียว เชน การออกหนังสือ หรือการประชาสัมพันธเสียงตามสาย หรือจดหมาย E-mail สํานักฯใชเพื่อแจง
ขอมูลขาวสารสารสนเทศที่เปนทางการ ที่ผานการกระบวนการตัดสินใจที่สําคัญชัดเจนแลว หรือส่ิงที่ตองถือปฏิบัติรวมกัน เพื่อความชัดเจน
ในการปฏิบัติที่เปนทางการ และใชการส่ือสารแบบสองทางเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ
เพิ่มเติม หรือซักซอมความเขาใจใหชัดเจนขึ้น มีทั้งรูปแบบ การโทรศัพทพูดคุย หรือ จดหมาย e-mail หรือการการประชุมคณะกรรมการ 
การอบรมสัมมนา เชน การประชุมเตรียมความพรอมกอนออกสนามสอบทั้งการประชุมภายในสํานักฯ และ รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน  
หรือการประชุมกอนการดําเนินการสําคัญเรื่องอ่ืนๆ  รูปแบบที่ใช มีทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ตามโอกาส และความเหมาะสม 
หรือวัตถุประสงค  เชนเชิญประชุมชี้แจงทั้งหมด เชิญมาชี้แจงเปนกลุม หรือเปนรายบุคคล  หรือไมเปนทางการ เชน ชวงเวลานันทนาการ
รวมกันระหวางการสัมมนา  การสนทนาระหวางพัก หรือระหวางรับประทานอาหาร หรือระหวางเดินทางรวมกันเปนตน   สวนมากจะเนน
ที่รูปแบบไมเปนทางการ ซ่ึงจะใกลชิดผูปฏิบัติและสรางความผูกพันไดมากกวา วัฒนธรรมของสํานักฯ ประการหน่ึง คือการเนนการมีสวน
รวม บุคลากรของสํานักฯทุกคนจะไดรับโอกาสรวมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจสําคัญของสํานักฯรวมกัน กับคณะผูบริหารระดับสูง 

สํานักฯใหความสําคัญกับบทบาทในเชิงรุกในการใหรางวัลและการยกยองชมเชยเพ่ือสงเสริมใหมีผลการดําเนินการที่ดีย่ิงข้ึน  
โดยสวนหน่ึงสํานักฯใชประโยชนจาก ระบบการใหโบนัส กับบุคลากรในการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สํานักฯ สงเสริม
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พิเศษโดยการใหโอกาสไปศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณในตางประเทศ การใหไปประชุมสัมมนาในตางจังหวัดที่สามารถเพิ่มพูนประสบ 
การณ และเปล่ียนบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหเกิดความริเริ่มสรางสรรคใหม เพื่อสรางนวัตกรรมในการทํางานที่ดียิ่งขึ้น การใหโอกาสไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ การใชเปนเหตุผลในการพิจารณาความดีความชอบในกลุมผูปฏิบัติงาน การประกาศยกยองชมเชยผูปฏิบัติงานใหเกิด
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน การสนับสนับสนุนใหไดรับการยกยองในระดับมหาวิยาลัยในฐานะที่เปนบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัย 
เชน เสนอชื่อบุคลากรเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดนดานตางๆ และไดรับการคัดเลือกจากสภา
ขาราชการและลูกจางของมหาวิทยาลัยเปนบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดน ประจําป 2555 จํานวน 2 คน การยกยองชมเชย
ความสําเร็จของนักเรียนในการสอบคัดเลือกใหโรงเรียนไดภาคภูมิใจ และผูกพันกับมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับ นักศึกษา ศิษยเกา  และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย สํานักฯ สรางความผูกพันเชิงรุกดวยการใหบริการที่ทําใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน พึงพอใจ และประทับใจ  
เชน บริการใหนโยบาย บริการใหแลวเสร็จเร็วพิเศษกวาที่ผูรับบริการคาดหวังเล็กนอย     เชน ที่จุดบริการ เม่ือผูเรียนยื่นคํารองในชวงเชา
แลวแจงความประสงควา จะมาขอรับเอกสารตอนชวงบาย กรณีอยูในวิสัยที่สามารถดําเนินการเสร็จในชวงเชาได  ผูปฏิบัติงานจะแจงเพิ่ม
วาสามารถรอรับในชวงเชาไดเลย เปนตน  เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียตางหนวยงาน เขารวมกิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมศึกษาดู
งาน กิจกรรมพิเศษ ที่มีคาตอบแทน เชนการดําเนินการจัดสอบ การเขารวมกิจกรรมประเพณีประจําป เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ข.(2) การทําใหเกิดการปฏิบัติการอยางจริงจัง (Focus on Action) 

ในการดําเนินการเพื่อทําใหเกิดการทําใหเกิดการปฏิบัติการอยางจริงจัง สํานักฯ เชื่อวา การใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
รับผิดชอบในการกําหนด วิสัยทัศน วัตถุประสงค มีสวนรวมในกิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงาน มีสวนรวมในการเปนผูรับผิดชอบ
กิจกรรมโครงการที่สําคัญเพื่อนําไปสูทิศทางความสําเร็จของวิสัยทัศนรวมกัน ใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการปลุกเราให
บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย รับรู ถึงวิสัยทัศน วัตถุประสงค และ เกิดความภาคภูมิใจในสํานักฯ จะเปนพลังสําคัญที่ผลักดันให
บุคลากรผูปฏิบัติของสํานักฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย มุงม่ันปฏิบัติการอยางจริงจัง อีกทั้ง  ผูนําระดับสูงของสํานักฯ ยังใหความสําคัญกับ
การติดตามผลการดําเนินการสมํ่าเสมอ โดยกําหนดใหแตละกลุมภารกิจรายงานผลการดําเนินการปญหาอุปสรรคตอที่ประชุมบุคลากร
เปนประจําทุกเดือน (ดูขอมูลเพิ่มเติมในรายงานการประชุมบุคลากรสํานักฯ)  สํานักฯ ทบทวนผลการดําเนินการของสํานักฯ เพื่อติดตาม
ปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น โดยจัดใหมีการทบทวนการดําเนินการของภารกิจที่รับผิดชอบสมํ่าเสมอ โดยวิธี 
 การจัดประชุมสรุปผลการดําเนินการในภารกิจ โครงการ ตางๆ ทันทีที่เสร็จส้ินการดําเนินการ เชนการประชุมสรุปผลการ

ดําเนินการการรับบุคคลเขาศึกษา ของคณะกรรมการฝายตาง โดยวิธีรับตรง ภารกิจพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภารกิจ
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ภารกิจทะเบียนเรียน การประชุมสัมมนา โครงการยอยตางๆ เปนตน 

 การเขารวมประชุมสรุปผลการดําเนินการในภารกิจ โครงการ ที่เก่ียวของรวมกับองคกรอ่ืน ที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย เชน เชนการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินการการรบับุคคลเขาศึกษาผานสวนกลาง ของคณะกรรมการฝายตางรวมกับ สกอ.  เปนตน 

 การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการฝายตางๆ 
 การวิเคราะหผลการดําเนินการในรอบปที่ผานมาเพื่อการปรับปรุงพัฒนา วางแผนปฏิบัติงานและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ

ในรอบปตอไป 

  

 แผนภาพท่ี 1.1ข(1)-1      ผูอํานวยการสํานักฯ มอบโลประกาศเกียรติคุณ แก 
นายชานนท นนทคุปต ที่สรางช่ือเสียงใหสํานักฯไดรับ
คัดเลือกจากสภาขาราชการและลูกจางเปน บุคลากร
สนับสนุนผูมีผลงานดีเดน ป พ.ศ. 2555 ดานบริหาร

 แผนภาพท่ี 1.1ข(1)-2    ผูอํานวยการสํานักฯ มอบโลประกาศเกียรติคุณแก 
นายสมโภชน ถิ่นปรุ ที่สรางช่ือเสียงใหสํานักฯ ไดรับ
คัดเลือกจากสภาขาราชการและลูกจางเปน บุคลากร
สนับสนุนผูมีผลงานดีเดน ป พ.ศ. 2555 ดานบริการ
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555                                    สวนที่ 2   
ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 หมวดที ่1. การนําองคกร 

กระบวนการทบทวนการดําเนินการ สํานักฯ เนนใหบุคลากรมีสวนรวมอยางเต็มที่ และใหความสําคัญกับขอเสนอแนะตางๆ 
เพื่อนําสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ ตัวชี้วัดที่สําคัญที่ผูบริหารสํานักฯทบทวนเปนประจํา คือ 

 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ    
(ตัวชี้วัด ภายในของสํานักฯ) 

 กระบวนการพัฒนาแผน  
(ตัวชี้วัดที่ 1.1 ของ IQA-KKU และตัวชี้วัด ภายในของสํานักฯ) 

 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
(ตัวชี้วัดที่ 8.1 ของ IQA-KKU เพื่อสรางความเชื่อม่ันในการสนับสนุนสงเสริมอยางพอเพียงเพื่อพัฒนาระบบงาน
และ นวัตกรรมมุงสูการบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนด)  

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
( ตัวชี้วัดที่  9.1  ของ   IQA-KKU และ และตัวช้ีวัดตามอัตลักษณของสํานักฯ ที่กลุมภารกิจกําหนดเพิ่มเติมและทํา
ขอตกลงกับผูอํานวยการ  เพื่อมุงสูการบริหารและพัฒนาวิชาการสูความเปนเลิศตามวิสัยทัศน ) 

การมุงสูการบริหารและพัฒนาวิชาการที่เปนเลิศ เนนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางการศึกษาหลักของสํานักฯอยาง
ตอเน่ือง เปนพลวัต (Dynamic)   สํานักฯ กําหนด วัตถุประสงค ระยะส้ันเพื่อสนับสนุนทิศทางการมุงสูการบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนด คือ  
ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจในบริการของสํานักฯ จึงเปนส่ิงที่ผูบริหารระดับสูงติดตามอยางสมํ่าเสมอ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน สํานักฯ 
ตระหนักถึงความชัดเจนของแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ แผนทาทาย ปจจัยสนับสนุนแผน ทั้งกําลังคน ศักยภาพของคน ของเทคโนโลยี 
เปนส่ิงสําคัญที่คณะผูบริหารระดับสูงสนับสนุนใหกําหนดไวในแผนของสํานักฯอยางชัดเจน และท่ีสําคัญ คือปจจัยสนับสนุนทางการเงินที่
ตองพรอมและเพียงพอใหการดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค รวมทั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษา อันไดแก EdPEx ที่เปนที่ยอมรับ
เชื่อถืออยางกวางขวาง   เพื่อสรางมาตรฐานความมีคุณคาในการใหบริการหลักของสํานักฯ อยางยั่งยืน 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม(Governance and Societal Responsibilities)  

1.2 ก.  ระบบธรรมาภิบาลขององคกร (Organizational Governance) 

1.2 ก.(1) ระบบธรรมาภิบาล (GOVERNANCE System) 

เพื่อสรางความม่ันใจในระบบธรรมาภิบาล สํานักฯ โดยผูอํานวยการและคณะผูบริหารระดับสูง ไดดําเนินการดังน้ี 
 จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดทํามือนักศึกษา เผยแพรแกนักศึกษาใหมทุกป เพื่อความชัดเจนในสิทธิ

ประโยชน ตามระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา เพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันเพื่อใหเกิดความโปรงใสเปนธรรม
ตรวจสอบได 

 มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงในการใหบริการ และมาตรการเฝาระวังปองกันและแกไข 
 ใหมีการตดิตามตรวจสอบการดําเนินการของสํานักฯ โดยหนวยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 
 อนุญาตใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถรองเรียนโดยตรงถึงผูอํานวยการเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามแนวปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติที่สํานักฯไดประกาศตอสาธารณะ 
 การดําเนินการที่สําคัญ สํานักฯ จัดใหมีคณะกรรมการหลายชุด ที่ประกอบดวยบุคลากรผูทรงคุณวุฒิและผูมีประสบการ

ตรงจากภายนอกรวมเปนคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการใหเกิดความโปรงใสเปนธรรมสามารถตรวจสอบได 

ความรับผิดชอบเพื่อแสดงถึงความเปนธรรมาภิบาลของสํานักฯ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมไดจาก  
 ความรับผิดชอบในการกระทํา   
สํานักฯ บริหารจัดการตนเอง  และใหบริการแกทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ในภารกิจที่ไดมีการประกาศไวแลวอยาง

ชัดเจนตอสาธารณชนที่ไมอาจบิดพล้ิวได  เอกสาร หรือบริการที่ ผานการรับรองของผูบริหารระดับสูง จะไดรับการรับรองท่ีผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถม่ันใจไดอยางเต็มท่ี  ถือไดวา สํานักฯ ไดประกาศความรับผิดชอบแลวอยางเปนทางการ ซึ่งสํานักฯ 
จะถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติน้ันอยางเครงครัด และไมสามารถบิดพล้ิวได  

 ความรับผิดชอบในดานการเงิน   
การใหบริการที่เก่ียวกับการเงิน เปนบริการที่มีระเบียบวาดวยการเงินเปนกฎที่ตองถือปฏิบัติโดยเครงครัด สํานักฯ จะ 

- ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องการเงิน โดยยึดตามระเบียบวาดวยเรื่องดังกลาวของกระทรวงการคลังเหมือนเชนหนวยงานราชการ
อ่ืนทั่วไป และรับผิดชอบตามระเบียบปฏิบัติน้ันๆ เชนเดียวกับขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ทั่วไป 
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สวนที่ 2  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR )ประจําปการศึกษา 2555  
หมวดที ่1. การนําองคกร  ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 

 
- ในการใหบริการผานคูความรวมมือ สํานักฯมีคูความรับผิดชอบที่เปนทางการซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะในเร่ืองการใหบริการ

ดานการเงิน เชน กองคลังของมหาวิทยาลัย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ที่ทําการไปรษณีย ที่จะรวมใหบริการดวยมาตรฐานที่เชื่อถือไววางใจได   สํานักฯ
มีขอตกลงความรวมมือ มีระบบที่มีความม่ันใจ ภายใตความรวมมือรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพสูง และม่ันใจไดเต็มที่ 

 ความโปรงใสในการดําเนินการ    
การบริหารจัดการของสํานักฯ อยูภายใตการกํากับดูแลดานนโยบายโดยคณะกรรมการประจําสํานักฯ ซ่ึงประกอบดวยอธิการบดี

เปนประธาน มีรองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการ คณบดีผูแทนทางกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุม
วิทยาศาสตรกายภาพ กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และผูอํานวยการ สํานัก และ ศูนย ผูแทนกลุมสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย 
รวมเปนคณะกรรมการโดยมีผูอํานวยการสํานักฯและผูแทนจากสํานักฯ เปนฝายเลขานุการ ที่สามารถตรวจสอบได การดําเนินการที่
สําคัญและสงผลกระทบตอสังคมวงกวาง จัดใหมีองคคณะกรรมการดําเนินการที่รวมรับผิดชอบในแตละขั้นตอนที่มีความโปรงใสเปนธรรม
ที่ผูรับริการและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถขอตรวจสอบได โดยสํานักฯจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ประกอบกับสิทธิประโยชนสวนที่ตองคุมครองเปนความลับควบคูกันไป   ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถขอตรวจสอบได 
(แตตองไมละเมิดสิทธิประโยชนผูอ่ืน) ภายในชวงเวลาตามที่สํานักฯประกาศตอสาธารณะ เชนขอมูลผูสมัครสอบคัดเลือก เปนตน ซ่ึงสํานัก
ฯจะดําเนินการรับผิดชอบตามหลักกฎหมายรองทุกข และหลักคุณธรรม โดยเต็มที่ หากมีผูรองทุกขโดยไมเลือกปฏิบัติ 

การสรรหา คณะกรรมการประจําสํานักฯ ที่นอกเหนือจากคณะกรรมการโดยตําแหนงแลว สํานักฯมีระบบการสรรหาที่โปรงใส
ตรวจสอบได บุคลากรสํานักฯสามารถมีสวนรวมในกระบวนการสรรหาได 

1.2 ก.(2) การประเมินผลการดําเนินการ (PERFORMANCE Evaluation) 

วิธีการประเมิน ผลการดําเนินการของผูนําระดับสูง ซ่ึงรวมถึงผูนําสูงสุดดวย  ดําเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ก(2)-1  

ตารางที่ 1.2 ก(2)-1  แสดงวิธีการประเมินผูบริหาร และ การนําผลการประเมินไปใช ของสํานักฯ 

ผูบริหาร วิธีการประเมิน การนําผลการประเมินไปใช 

ผูอํานวยการสํานักฯ  รับการประเมินจากมหาวิทยาลัย 
 รับการประเมินจากผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ

บุคลากรผูปฏิบัติงานในสํานักฯ 

 ใชในการพิจารณาความดีความชอบ 
 ใชในการพิจารณาแกไขปรับปรุง หรือ/และพัฒนา

งาน  
 ใชในการพิจารณาแกไขปรับปรุง หรือ/และพัฒนา

บุคลากร  
รองผูอํานวยการสํานักฯ และ 
ผูชวยผูอํานวยการสํานักฯ 

 รับการประเมินจากผูอํานวยการสํานักฯ 
 รับการประเมินจากผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ

บุคลากรผูปฏิบัติงานในสํานักฯ 

หัวหนากลุมภารกิจ  รับการประเมินจากผูอํานวยการสํานักฯโดยความเห็นรวม
จากรองผูอํานวยการสํานักฯฝายตางๆ และ ผูชวยผู
อํานวย การสํานักฯ  

1.2 ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม(Legal and ETHICAL BEHAVIOR) 

1.2 ข.(1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (GOVERNANCE System) 

สํานักฯมีความมุงม่ันที่จะไมใหเกิดผลลบขึ้นในการใหบริการการศึกษาดานตางๆของสํานักฯ   อยางไรก็ตาม ในการใหบริการ
และการปฏิบัติงานของสํานักฯ ก็อาจมีลบที่เกิดขึ้นในการใหบริการและการปฏิบัติงานของสํานักฯในดานกระบวนการพิจารณาหลักสูตร 
กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือก กระบวนการระบบทะเบียนเรียน กระบวนการใหบริการเอกสารสําคัญ กระบวนการรับปริญญา
บัตร และอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบตอสังคมในเชิงลบ     สํานักฯ มีกระบวนการและคณะกรรมการประเมินความเส่ียงที่ชวยประเมินผลเชิงลบที่
อาจเกิดขึ้น และกําหนดมาตรการในแตละดานไวเพื่อปองกันความเส่ียงเชิงลบดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น  ระดับหน่ึง  และในกรณีที่เกิด
ผลกระทบเชิงลบข้ึน สํานักฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่สํานักฯถือปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่ประกาศตอสาธารณะ เปนสําคัญ และยึดหลัก
ความรับผิดชอบตามที่ประกาศตอสาธารณชนโดยคํานึงประโยชนตอสังคมเปนสําคัญดวย  โดยสํานักฯปฏิบัติดังน้ี 

1. ประชาสัมพันธระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการบริการของสํานักฯ ใหกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในแตละประเภทงาน
บริการไดรับทราบลวงหนา เชน กําหนดปฏิทินการดําเนินการเรื่องน้ันๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากปฏิทินดําเนินการฝาย
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แผนภาพที่ 1.2 ข(1)-1  แสดงข้ันตอนการบริหารจัดการผลกระทบทางลบ 

 

ตางๆที่ประกาศลวงหนา)  ขอหาม ขอควรปฏิบัติในเรื่องน้ันๆ (ดูเพิ่มเติมไดจากคูมือการใหบริการ เอกสารคูมือของนักศึกษา และ
ระเบียบขอบังคับเก่ียวของ)  ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก (ดูเพิ่มเติมไดจากระเบียบการแตละปการศึกษา) 

2. ใหนโยบายและแนวปฏิบัติกลางแกคณะกรรมการที่เก่ียวของ ถือปฏิบัติโดยเครงครัดตามแนวปฏิบัติ ไมใหเกิดขอผิดพลาดที่สงผล
กระทบเชิงลบ หรือยอมใหผิดพลาดนอยที่สุด 

3. กรณีเกิดผลกระทบเชิงลบขึ้น มีการกําหนดแนวปฏิบัติใหผูปฏิบัติที่มีหนาที่เก่ียวของน้ันๆ ใหดําเนินการแกไขไดทันทีตาม
มาตรการที่กําหนดคาดการณไว และบันทึกรายงาน กรณีไมมีมาตรการเน่ืองจากเปนปญหาใหม ใหรายงานผลกระทบทางลบน้ัน
โดยดวนตอคณะกรรมการที่เก่ียวของและผูอํานวยการ หรือ รองผูอํานวยการ หรือ ผูชวยผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมายโดยเร็ว 
เพื่อพิจารณาหาแนวทางมาตรการแกไข 

4. ดําเนินการแกไขผลกระทบเชิงลบน้ันๆ โดยเร็ว ใหสอดคลองตามแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบปฏิบัติที่ไดประกาศแลวตอสาธารณชน 
โดย และแจงตอผูไดรับผลกระทบรับทราบโดยเร็ว  

4.1 ตรวจสอบหา
ขอเท็จจริงโดยดวน เพื่อดําเนินการแกไข 

ตามแนวทางแกไขที่คาดการณไวลวงหนา
แลวโดยทันที หรือมาตรการใหมที่พิจารณา
เพิ่มเติม ตามดุลยพินิจคณะกรรมการเก่ีนว
ของ 

4.2 รายงานผลตอ
ผูอํานวยการสํานักฯ และตอผูบริหาร
ระดับสูงขึ้นไป  

5. กรณีผลการดําเนินการแกไข 
กระทบตอผลประโยชนอันพึงไดรับของ

ผูรับบริการหรือ ผูมีสวนไดสวนเสียรายอ่ืน 
กําหนดใหผูรับบริการหรือ ผูมีสวนไดสวน

เสียรายอ่ืนน้ันไดรับผลประโยชนทํานอง
เดียวกันดวย 

ตารางที่ 1.2 ข(1)-1  แสดงวิธีการจัดการผลกระทบทางลบที่เกอดข้ึน ของสํานักฯ 

การจัดการกับผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้น 

กระบวนการ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

 กรณีอยูในการคาดการณลวงหนา
ดําเนินการแกไขตามแนวทางที่
คาดการณไวโดยทันทีพรอมราย งาน
การแกไขตอผูอํานวยการ 
 กรณีอยูนอกเหนือการคาดการณ 

กําหนดใหรายงานผูบริหารที่สูงกวา
ตามขั้นตอนโดยเร็ว 
 นําสูคณะกรรมการ/คณะทํางานที่

เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาแกไข 
 แกไขโดยเร็ว 
 กําหนดมาตรการปองกัน 

 ชี้ชัดประเด็นปญหา 
 นําสูกระบวนการวิเคราะห 

สาเหตุ และแนวทางแกไข 
ปองกัน 
 ดําเนินการโดยรอบคอบเปน

ธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของตาม
แนวทางที่คาดการณไว 
 เพ่ือขจัดปญหา หรือบรรเทาจน

สามารถรับได 
 เพ่ือวางมาตรการปองกันตอไป 

 จํานวนปญหาผลกระทบทาง
ลบลดลงหรือไมเกิดขึ้น 

 ปญหาไดรับการแกไขทันท ี
อยางเปนธรรมแกทุกฝายที่
เกี่ยวของ 
 มีแนวทางมาตรการปองกัน

ไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีกในโอกาส
ตอไป 
 สรางความนาเชื่อถือ และ 

ความพึงพอใจตอผูรับบริการ
ทั่วไป 

การใหบริการของสํานักฯ บางสวนอยูภายใตการกํากับควบคุมของหนวยงานอ่ืนที่สํานักฯไมสามารถควบคุมได เชน การ
ใหบริการชําระเงินผานเคานเตอรบริการของธนาคารพาณิชยตางๆ ที่รวมใหบริการ   การประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบ การประกาศ
แผนผังที่น่ังสอบ ของ สทศ. การแจงขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจากคณะ/หนวยงาน การนําเขาขอมูลวิทยานิพนธ /ดุษฎีนิพนธ การใหขอมูล
หลักสูตรรายวิชาจาก คณะ/หนวยงาน  เปนตน มาตรฐานการใหบริการขึ้นอยูกับตางหนวยงานน้ันๆ ดวย แต สํานักฯมีมาตรการตรวจสอบ 
ปองกัน หรือ ชวยแกไขปญหาการใหบริการที่อาจเกิดขอผิดพลาดขึ้น  สํานักฯมีความมุงม่ันที่จะไมใหเกิดมีการบริการและการ
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สวนที่ 2  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR )ประจําปการศึกษา 2555  
หมวดที ่1. การนําองคกร  ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 

 
ปฏิบัติงาน ที่มีผลกระทบในทางลบตอสังคม อยางไรก็ตาม สํานักฯ ตระหนักและใหความสําคัญตอการคาดการณลวงหนา ถึงผลกระทบ
ทางลบของการบริการและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นตอสังคม ทั้งในปจจุบัน และอนาคต ไวดวย  โดยมีแนววิธีปฏิบัติ ดังน้ี 

• ในดานการระมัดระวังปองกันระยะส้ัน ชวงการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ เชนการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาฯ  
สํานักฯจัดใหมีการประชุมเตรียมการ คณะกรรมการ/ คณะทํางานในสวนที่เก่ียวของ เพื่อซักซอมแนวทางปฏิบัติกอน และ
แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณที่เปนปญหาที่เคยเกิดขึ้นในชุดหน่ึงชุดใด เพื่อกําหนดมาตรการระวังปองกันไมใหเกิดซํ้าอีก 
หรือประเมินรวมกันในส่ิงที่ยังไมเคยเกิดขึ้นแตอาจเกิดขึ้น เพื่อวางระดับมาตรการปองกันลวงหนา   ใหสามารถปองกัน
แกไขตัวเองไดทันทวงทีกอนที่จะเสียหายและกระทบในวงกวาง  

• ในดานการระมัดระวังปองกันระยะยาว สํานักฯ สวนหน่ึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีความตระหนักรู 
และมีแนวความคิดจัดวางมาตรการปองกันภัยในรูปแบบตางๆ ระดับหน่ึง ซ่ึงรวมถึงมาตรการการปองกันผลกระทบทางลบ
ดานการใหบริการที่จะกระทบตอสังคมในวงกวางดวย   

• ในสวนที่ตองประสานกับตางหนวยงาน สํานักฯ มีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับตางองคการดวยโดยเปดให 
ผูรวมประชุมซ่ึงเปนทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย และผูรับบริการ เชนการประชุมโครงการแนะแนวสัญจร ที่ตัวแทนโรงเรียน และ
นักเรียน และผูปกครอง ไดรวมแสดงความเห็นที่เปนผลกระทบทางลบ และขอเสนอแนะ ซ่ึงสวนหน่ึง นําไปสูการกําหนด
มาตรการลวงหนาในการระมัดระวังปองกันผลกระทบทางลบตอสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคตทางหน่ึงดวย 

ตัวช้ีวัด IQA-KKU เก่ียวกับเรื่องน้ีของสํานักฯ คือ ตัวช้ีวัด “ภาวะผูนําของกรรมการบริหารสูงสุดและผูบริหารทุกระดับ
ของคณะ/หนวยงาน” 

1.2 ข.(2) การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (GOVERNANCE System) 

การสงเสริมและสรางความม่ันใจวาปฏิสัมพันธทุกดานของสถาบันเปนไปอยางมีจริยธรรม   ผูอํานวยการสํานักฯ และคณะผูบริหาร
ระดับสูงของสํานักฯ ถือเปนหนาที่ที่ตองยึดถือปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดีของบุลากรสํานักฯ และเปดใหมีการตรวจสอบไดอยางโปรงใส
เปนธรรม   สํานักฯ เปนศูนยกลางการใหบริการการศึกษา ที่มีจุดแข็งเก่ียวกับการใหบริการแกผูรับบริการภายใตขอกําหนดของมาตรฐาน
ระเบียบปฏิบัติสวนกลาง ที่ตองปฏิบัติใหเหมือนกันแกผูรับบริการทุกกลุมทุกประเภท ในการใหบริการแบบเดียวกัน   วิธีการปฏิบัติของ
สํานักฯ  จึงถือปฏิบัติโดยความเปนธรรม ที่ไมเลือกปฏิบัติ เปนเรื่องปกติ    แตการใหบริการที่เปนเรื่องเดียวกันซํ้าๆ เกิดปญหาเดิมซํ้าๆ 
โดยเปล่ียนผูรับบริการที่สรางปญหาเดิมๆ จนเกิดความถ่ีที่ถึงระดับที่ผูปฏิบัติของสํานักควบคุมอารมณไมได อาจเกิดปญหาไดบาง และอาจ
มีการแสดงกริยาอาการหรือวาจาที่อาจไมเหมาะสมได   เก่ียวกับเรื่องน้ี ผูบริหารของสํานักฯ ตระหนักและเขาใจดี   มีการนําเรื่องน้ีแนะนํา
ตักเตือนใหบุคลากรใหความระมัดระวัง และไดจัดใหมีการใหบริการเรื่องเดียวกันไดหลายคน เพื่อใหสามารถหมุนเวียนผลัดเปล่ียนทดแทน
เม่ือเกิดความเครียด     

 เรื่องการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรมเปนเรื่องที่ละเอียดออน สงผลกระทบตอจิตใจ สํานักฯ ดําริจัดใหมีโครงการพัฒนาจิต ให
บุคลากรไดมีโอกาสใกลชิดพระศาสนา มีการเขาศูนยปฏิบัติธรรมเปนระยะ โดยคาดหวังวาจะเกิดผลดีบาง ดังขางลางตอไปน้ี แมจะไม
ทั้งหมด หรือ อาจเกิดบางในสวนนอยก็ตาม 

 บุคลากรจะเขาถึงการควบคุมจิตใจ มีความรูสึกที่ดีทางธรรม มีจิตใจงดงามที่สามารถใหบริการไดอยางมีจริยธรรม 
 บุคลากรจะสํานึกรูสึกควบคุมตน อยากปฏบิัติดี ไมอยากปฏิบัติชั่ว มีความเกรงกลัว ละอายตอบาป มีเมตตา กรุณา 

ระมัดระวังตัว เรื่อง โลภ โกรธ หลง ซ่ึงคาดวาจะสงผลดีอยางมากตอการใหบริการอยางมีจริยธรรม 

1.2 ค. ความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ  
         (Societal Responsibilities and Support of Key Communities) 

1.2 ค.(1)  ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being) 
การใหบริการของสํานักฯ เพื่อมุงสรางความพึงพอใจในการใหบริการ เพื่อสรางความผูกพันกับผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสียน้ัน 

แฝงไวดวยเจตนามุงม่ันสรางประโยชน และ รักษาประโยชนสุขของสังคม เพื่อสรางความผาสุกแกสังคมไปพรอมกัน เชนการเปด
ใหบริการที่หลากหลายแกสังคมผูรับบริการดวยบริการสัญจร เชน บริการแนะแนวสัญจร บริการตลาดนัดหลักสูตร บริการรับสมัครสอบ 
ทาง Internet เปดสนามสอบใหนักเรียนเลือกสมัครสอบใกลบานลดปญหาคาใชจาย  การใหบริการทางไกลในดานระบบทะเบียนเรียน 
การชําระคาธรรมเนียมผานจุดเคานเตอรบริการใกลบาน การขอเอกสารสําคัญ ที่มุงเนนการชวยลดเวลา ลดคาใชจาย ใหโอกาสใชบริการ
ไดในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการปกติเพื่อความผาสุกของสังคม  และมีนโยบายสนับสนุนชวยเหลือการขอความอนุเคราะหจากชุมชน ให
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สํานักฯใหความอนุเคราะห เชน ใหบริการแนะแนวการศึกษาตามคําขอความอนุเคราะห เปนตน   ส่ิงที่สังคมรณรงค เพื่อประโยชนสุกของ
สังคม การสรางความสมบูรณของสภาพแวดลอม แมจะไมใชพันธกิจโดยตรง แตสํานักฯก็พรอมที่จะสนับสนุนสงเสริมเสมอ  และพรอมที่จะ
สนับสนุนชวยเหลือตามความเหมาะสม 

1.2 ค.(2)  การสนับสนุนชุมชน (Community Support) 

• ชุมชนที่สําคัญตอสํานักฯ และวิธีการเลือก 

ชุมชนที่สําคัญของสํานักฯ ไดแก กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแหงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะโรงเรียน
ที่ใชเปนหนวยสอบคัดเลือก   กลุมนักศึกษาปจจุบันทุกระดับและอดีตนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย  กลุมงานบริการการศึกษา ของคณะตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกน  และ กลุมสถาบันเครือขายในการรับสมัครสอบ
คัดเลือก ซ่ึงถือเปนชุมชนสําคัญที่สํานักฯมุงใหการสนับสนุนและชวยสรางความเขมแข็งใหทั้งโดยทางตรงและทางออม 

• เกี่ยวกับการกําหนดเปนชุมชนที่สําคัญ   

การพิจารณากําหนด สํานักฯกําหนดกลุมนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนชุมชนสําคัญ
ที่จะตองใหการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งให โดยยึดแนวนโนบายมหาวิทยาลัยแกนตามปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่จะให
โอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับปริญญาตรีเปนสําคัญ   สวนกลุมนักศึกษา
ปจจุบันและอดีตนักศึกษาทุกคณะทุกระดับ  รวมทั้งกลุมงานบริการการศึกษาของทุกคณะของมหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักฯมีบทบาท
หนาที่ในการใหบริการตลอดทั้งประสานความรวมมืออยูแลว จึงถือเปนกลุมชุมชนที่สําคัญที่สํานักฯจะสนับสนุนและชวยสรางความเขมแข็ง  
สําหรับกลุมสถาบันเครือขายการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  เปนกลุมที่สมัครมาเขารวมเปนเครือขาย จึงนับเปนชุมชนสําคัญที่สํานักฯตองให
การสนับสนุนและชวยสรางความเขมแข็งใหดวย แตจะมีการพิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณภาพรวมดวย         

• วิธีการการสนับสนุน และ การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนดังกลาว 

กลุมนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนที่เปนหนวยสอบ สํานักฯ ใหการสนับสนุนโดยการใชเปนหนวยสอบ ใช
เปนศูนยการใหบริการแนะแนวสัญจรเปนประจําทุกป สนับสนุนขอมูลสารสนเทศ ที่เปนประโยชนดานการเรียนการสอน ขอมูลทางเลือก 
ขอสอบคัดเลือกเกาวิชาตางๆ ทั้งรับตรง และ Admissions  การยกยองชมเชยท่ีนักเรียนสามารถสอบคัดเลือกไดคะแนนสูงในรายวิชาตางๆ 
กระตุนการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน การแขงขันพัฒนาผลการเรียน การใชผลการเรียนของนักเรียน (GPA) มาเปนเกณฑ
ประกอบในการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยขอนแกน  การสรางโอกาสใหนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดมีโอกาส
เพิ่มทางเลือกในระบบรับตรงเพื่อเลือกศึกษาตอในสถาบันเครือขายที่รวมรับสมัครผามหาวิทยาลัยขอนแกนดวย การใหบริการแนะแนวตาม
โรงเรียนตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห การจัดสอบใกลบานเพื่อลดคาใชจายแกนักเรียนและเพื่ออํานวยความสะดวก 

กลุมนักศึกษาปจจุบัน และอดีตนักศึกษาทุกคณะ ทุกระดับ สํานักฯสนับสนุนและชวยสรางความเขมเข็งดวยการอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการเพื่อชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน เชน การลงทะเบียนเรียนที่รวดเร็วผานระบบ Internet ลดคาใชจาย
และเวลาในการดําเนินการแมอยูหางไกลชวยอํานวยความสะดวกผานบัตรประจําตัวแบบ Smart Card ที่ใชบริการไดสะดวก การขอ
เอกสารเพื่อการสมัคร งาน เพื่อการสอบแขงขัน เพื่อการศึกษาตอตางประเทศ ที่สะดวกรวดเร็วและใหบริการในวันหยุดเพิ่มดวย ชวยเพิ่ม
โอกาสในการแขงขันแกนักศึกษาปจจุบัน และอดีตนักศึกษาทุกคณะ ทุกระดับ 

กลุมงานบริการการศึกษาคณะตางๆ  สํานักฯสนับสนุนดานเทคโนโลยีที่ใชรวมกันที่กลุมที่เปนชุมชนสําคัญจะไดรับสิทธิ
ประโยชนในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศสําคัญของสํานักฯ เพื่อสนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานที่สัมพันธกัน และ ไดรับ
โอกาสประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันกับสํานักฯ ไดรับโอกาสรวมเปนคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมการใหบริการทาง
การศึกษาที่สําคัญ เชน การจัดสอบคัดเลือกเปนตน 

กลุมสถาบันเครือขายในการรับสมัครสอบคัดเลือก สํานักฯสนับสนุนในการชวยประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศในการแนะแนว
สัญจร และ ใหโอกาสสถาบันที่พรอมเขารวมกิจกรรมแนะแนวสัญจร ใหสามารถไดโอกาสรวมกิจกรรมดวย ไดรับประโยชนจากการแล
เปล่ียนนักเรียนที่สนใจสมัครเขาศึกษา ไดนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาศึกษาในสถาบัน ไดแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารดานอ่ืน
ระหวางกัน เปนตน 
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หมวดท่ี 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ  
(Strategic Planning)  

2.1 การจัดทํากลยุทธ (Strategy Development)   

2.1 ก.กระบวนการจัดทํากลยุทธ (Strategy Development Process) 

2.1 ก(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ  (Strategic Planning Process) 

การวางแผนเชิงกลยุทธเริ่มจากสํานักฯ สงผูแทนเขารวมรับนโยบายจากมหาวิทยาลัย ในการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงาน
เพื่อนํามากําหนดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติของสํานักฯ ตามกรอบเวลาและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย จากน้ันจึงนําเขาสูกระบวนการ
ข้ันตอนการจัดทําแผนของสํานักฯ  7 ข้ันตอนสําคัญ ดังแสดงใน แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1 คือ เริ่มดวย ข้ันตอนที่ 1 การทบทวนวิสัยทัศน   
พันธกิจหลัก คานิยม และ วัฒนธรรมของสํานักฯ โดยคณะกรรมการฝายแผนและสารสนเทศ ที่จะมีหนาที่ยกรางแผนกลยุทธ ซ่ึงประมวล
ขอมูลนําเขา ทั้งจากภายในและภายนอกสํานักฯ โดยการนํานโยบายของมหาวิทยาลัยมาเปนกรอบหลัก เพื่อถายทอดแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยมาสูระดับของสํานักฯ และนํานโยบายขอสํานักฯมาปรับพิจารณาความสอดคลองนโยบายมหาวิทยาลัย นําพิจารณาเสียงจาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมภารกิจ ที่ไดจากการประชุมสรุปโครงการ/กิจกรรม หรือ จาก การเปดใหแสดงความคิดเห็น 
ระหวางดําเนินกิจกรรม เชนเสียงความตองการจากนักเรียนในโอกาสแนะแนวสัญจร เสียงจากโรงเรียนที่เปนหนวยสอบระหวางสอบ เสียง
จากกรรมการเฉพาะกิจในการประชุมประเมินผล หรือเสียงจากการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่เปน OFI รวมทั้งความไดเปรียบและ
ความทาทายของสํานักฯ  เพื่อนําเขาสู ข้ันตอนที่ 2 เพื่อวิเคราะหสถานการณ  ทั้งขั้นตอนที่ 1 และ 2 สํานักฯ เนนการมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกคน  ถือเปนวัฒนธรรมในการทํางานของ
สํานักฯ ทีเ่นนคุณภาพการใหบริการ และ เนนการ
ทํางานที่ใหบุคลากรมีสวนรวม โดยจัดใหมีกิจกรรม
ประชุมสัมมนา เพื่อทบทวนแผน ทบทวนคุณภาพ 
ทบทวนวิสัยทัศน คานิยม จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ 
ภาวะคุกคาม เปนประจําทุกป โดยการสัมมนาระดม
สมองวิเคราะหสถานการณ ผานกระบวนการ SWOT 
Analysis ที่จะชวยใหเห็น จุดแข็ง ความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธ จุดออน หรือจุดบอด แนวทางแกไข หรือ 
ความทาทายเชิงกลยุทธ ที่ไดจาก การสัมมนาทบทวน
ระบบประกันคุณภาพ และสรุปนําเขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการฝายแผนฯของสํานักฯในข้ันตอนที่ 3 
กําหนดเปาหมายกลยุทธ ทบทวนและปรับปรุงแผนที่
กลยุทธของสํานักฯ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.1ก(1)-2  
เพื่อ จัดทําแผนกลยุทธ ในข้ันตอนที่ 4 และ จัดทํา

แผนปฏิบัติการ/โครงการตามแผนกลยุทธพรอมกับ
การพิจารณาสนับสนุนปจจัยและงบประมาณ ใน
ข้ันตอนที่ 5  และเขาสู ข้ันตอนที่ 6 นําสูการปฏิบัติ
ตามแผน/โครงการ และข้ันตอนที่ 7 เพื่อ ติดตาม
ตรวจสอบ  โดยดําเนินการตามกรอบเวลาปฏิทิน
ดําเนินการของมหาวิทยาลัย ที่มีคณะกรรมการฝาย
แผนและสารสนเทศ รับผิดชอบ และใหมีทุกกลุม

ภารกิจมีสวนรวม   ในการตรวจติดตามแผนการปฏิบัติสํานักฯอิงแนวปฏิบัตติามแนวทาง  PDCA  ดังแสดงใน แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1 

          

 

 

แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1  แสดงกระบวนการ ขั้นตอนการวางแผน ของสํานักฯ 
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ในแตละขั้นตอน มีผูเก่ียวของที่สําคัญ กรอบเวลา และเหตุผลในการกําหนดกรอบเวลา ดังแสดงในตารางที 2.1ก(1)-2  

ตารางที่ 2.1ก(1)-2  แสดง ขั้นตอนการวางแผน ของสํานักฯ ผูเก่ียวของที่สําคัญ กรอบเวลา เหคุผลในการกําหนดกรอบเวลา  

ขั้นตอน ผูเกี่ยวของที่สําคัญ กรอบเวลา เหตุผลในการกําหนดกรอบเวลา 

• รับนโยบาย โดยสงผูแทนสํานักฯ
เขารวมประชุม สัมมนาเพื่อรวม
พิจารณากําหนด กรอบแนวทาง
นโยบาย ปฏิทินดําเนินการ แนว
ปฏิบัติรวมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือ
นํามาจัดทําแผนสํานักฯ  

• รองผูอํานวยการฝายแผนและพัฒนาฯ 

• หัวหนากลุมภารกิจ 

• เจาหนาที่ฝายแผนฯ ของสํานักฯ 
 

• ตามปฏิทินการกําหนด
แผนเพ่ือสงตอ
มหาวิทยาลัย 

 

• เพ่ือใหสอดคลองกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

 

1. ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 
วัฒนธรรม และ แผนประกัน
คุณภาพของสํานักฯ 

• คณะผูบริหารสํานักฯ 

• หัวหนากลุมภารกิจ 

• กรรมการประเมินและประกัน
คุณภาพภายใน ของสํานักฯ 

• บุคลากรสํานักฯ 

• ประมาณเดือน มกราคม 
–มีนาคม ของทุกป 

• เพ่ือกําหนดและปรับทิศทาง
กลยุทธสํานักฯ ทบทวน
ปรับปรุงวิสัยทัศน พันธกิจ 
คานิยม วัฒนธรรม ของ
สํานักฯ ความสอดคลองกับ
แนวทางทิศทางตาม
แนวนโยบายของมหาวิทยา 
ลัย เพ่ือการมุงสูการบริหาร
และพัฒนาวิชาการที่เปนเลิศ 
อยางตอเนื่อง 

2. วิเคราะหสถานการณ (SWOT 

Analysis)   ทบทวนการประกัน
คุณภาพ ผลประเมิน และ OFI 

• คณะผูบริหารสํานักฯ 

• คณะกรรมการฝายแผนและ
สารสนเทศของสํานักฯ 

• บุคลากรของสํานักฯ ทุกคน 

• ประมาณเดือน มีนาคม 
ของทุกป 

• ทบทวนผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ผลประเมิน
ประกันคุณภาพ  และ OFI 
เพ่ือกําหนดแผนพัฒนา และ
แผนปฏิบัติใหสอดคลองกับ
มหาวิทยาลัยโดยรวม 

 

แผนภาพท่ี 2.1ก(1)-2 แสดงแผนที่กลยุทธของสํานักฯ  
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ขั้นตอน ผูเก่ียวของที่สําคัญ กรอบเวลา เหตุผลในการกําหนดกรอบเวลา 

3. กําหนดเปาหมายกลยุทธของสํานักฯ • รองผูอํานวยการฝายแผนและพัฒนา 
• คณะกรรมการฝายแผนฯ ของสํานักฯ 

• ตามกรอบเวลาปฏิทิน
ของมหาวิทยาลัย 

• เพ่ือมุงสูทิศทางที่สํานักฯ
กําหนดและและสอดคลองกับ
ทิศทางแผนและกรอบเวลา
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

4. จัดทําแผนเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติ
การ/โครงการของสํานักฯ  

• รองผูอํานวยการฝายแผนและพัฒนา 
• คณะกรรมการฝายแผนฯ ของสํานักฯ 
• กลุมภารกิจ และหนวยงานภายใน 

ผูรับผิดชอบแผนโครงการตางๆ 

• ตามกรอบเวลาปฏิทิน
ของมหาวิทยาลัย 

• เพ่ือใหสอดคลองกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

5. อนุมัติแผนและทรัพยากรการ
ดําเนินการ 

• รองผูอํานวยการฝายแผนและพัฒนา 
• คณะกรรมการฝายแผนฯ ของสํานักฯ 

• ตามกรอบเวลาปฏิทิน
ของมหาวิทยาลัย 

• เพ่ือใหสอดคลองกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

6. นําสูการปฏิบัติตาม แผน/ โครงการ  • รองผูอํานวยการฝายแผนและพัฒนา 
• คณะกรรมการฝายแผนฯ ของสํานักฯ 
• กลุมภารกิจ และหนวยงานภายใน 

ผูรับผิดชอบแผนโครงการตางๆ 

• ตามกรอบเวลาปฏิทิน
ของมหาวิทยาลัย 

• เพ่ือใหสอดคลองกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

7. ติดตามตรวจสอบแผน • รองผูอํานวยการฝายแผนและพัฒนา 
• คณะกรรมการฝายแผนฯ ของสํานักฯ 
• กลุมภารกิจ และหนวยงานภายใน 

ผูรับผิดชอบแผนโครงการตางๆ 

• ตามปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย 

• เพ่ือใหสอดคลองกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

 

แผนปฏิบัติการที่คอนขางไมเปล่ียนแปลง หรือเปล่ียนแปลงนอยมาก บงแสดงถึงความย่ังยืนของระบบงาน  สํานักฯ จะเก็บไว
เปนแนวปฏิบัติ ซ่ึงจะกําหนดไวประจําในแผนปฏิบัติการแตละป  สวนแผนทีมี่ความไมสอดคลองตามวัตถุประสงค หรือมีเสียงที่เปนความ
ตองการของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ แนวนโยบายใหม หรือ ผลจากขอเสนอแนะ (OFI) ของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพแตละปการศึกษา สํานักฯจะนํากลับมาทบทวนปรับปรุงพัฒนาแผนใหม ใหดียิ่งๆขึ้นตอไป ดังแสดงใน แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1 
ข้ันตอนที่ 7 

 
2.1 ก(2) การพิจารณากลยุทธ (Strategy Considerations)  

ในการวิเคราะหสถานการณเพื่อกําหนดกลยุทธ ของทุกป สํานักฯจะพิจารณานําขอมูลสนับสนุนจากภายใน และจากภายนอก
มารวมพิจารณาดวยเสมอทุกปการศึกษา ตามระบบกระบวนการข้ันตอนการจัดทําแผนที่แสดงไวแลวใน 2.1ก(1)  ซ่ึงปจจัยดังกลาว มี
ขอมูลที่เปนปจจัยสําคัญเก่ียวกับ จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค สัญญาณบงชี้ความเส่ียง การเปล่ียนแปลงสําคัญที่สงผลกระทบ ขอมูล 
OFI ที่สะทอนความไดเปรียบและความทาทายในการปฏิบัติภารกิจมุงสูการบรรลุวัตถุประสงค  และถูกนํามาใชเปนขอมูลประกอบการ
ประชุมพัฒนาแผนที่สําคัญในการวางแผนรวมดวย ทุกป (พิจารณาเพิ่มเติมไดจากโครงการสัมมนาการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การในแตละปการศึกษา)     

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหปจจัยดังกลาวเพื่อมาใชในการวางแผน  สํานักฯพิจารณาใชในหลายรูปแบบ คือ 

การจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา บุคลากรในกลุมภารกิจรวมกับคณะกรรมการจากภายนอก 

ตารางที่ 2.1ก(2)  แสดง ขั้นตอนการวางแผน ของสํานักฯ ผูเก่ียวของที่สําคัญ กรอบเวลา เหคุผลในการกําหนดกรอบเวลา  

ปจจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจาก 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

 การประชุมสัมมนาบุคลากร ทบทวนระบบประกันคุณภาพละการจัดทําแผน กิจกรรม 
SWOT Analysis 

 สรุปผลการการตรวจประเมิน  
 จากการประเมินความพึงพอใจท่ีเปนทางการ และที่วิเคราะหโดยคณะทํางานเฉพาะกิจ  
 รับฟงผานขอมูลขาวสาร Internet, Face book, E-mail  
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ปจจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจาก 

สัญญาณบงชี้ความเสี่ยงแตเนิ่น  ๆ

 การรับฟงเสียงจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับกลุม โดย 
 การประชุมสัมมนา  
 การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นระหวางจัดกิจกรรม 
 การประชุมเตรียมการคณะกรรมการเฉพาะกิจกอนการดําเนินการ 

 การประเมินจากคณะกรรมการประกันความเสี่ยง 
 การไปศึกษาดูงาน 
 ขอมูลขาวสารภายนอกท่ีเกี่ยวของ รับฟงผานขอมูลขาวสาร Internet, Face book,  

E-mail และสื่อตางๆ 
 ขาวปญหาอุปสรรคที่เกิดกับองคกรที่ปฏิบัติหนาที่คลายกัน 

ความย่ังยืนและสมรรถนะหลัก 

 การขอเขาศึกษาดูงานจากตางองคกรที่ปฏิบัติภารกิจทํานองเดียวกัน 
 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตางองคกร 
 การขอความอนุเคราะหจากตางองคกร เพ่ือใหบริการ ในสวนภารกิจที่สํานักฯดําเนินการอยู  
 เสียงจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ความสามารถในปฏิบัติตามแผนกลยุทธ  ผลการตรวจประเมินคุณภาพ 

2.1 ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (STRATEGIC OBJECTIVES) 

2.1 ข(1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ (Key STRATEGIC OBJECTIVES) 

สํานักฯ กําหนดวิสัยทัศน และวัตถุประสงคสําคัญใหม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักฯ เม่ือ 16 พ.ค. 2555 
และไดมีการปรับปรุง ความทาทายเชิงกลยุทธ และ ความไดเปรียบขององคกรใหชัดเจนข้ึนไปพรอมกันดวย และไดทบทวนปรับปรุง
แผนที่กลยุทธ แผนพัฒนาที่มุงสูกลยุทธ อัตลักษณ ของสํานักฯ ดวย เนื่องเพราะสํานักฯไดรับคัดเลือกจาก สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาใหเขารวมโครงการตอยอดคุณภาพสูความเปนเลิศ (EdPEx)  ซ่ึงสงผลใหเกิดการปรับปรุงใหชัดเจนขึ้น แตยังคงใหความสําคัญ
กับกรอบนโยบายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติที่กําหนดเปนแผนระยะยาวยังคงใชยังแผนเดิมเปนหลักโดยมีปรับปรุงบาง
บางสวน เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองตามแนวแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และ จากการตรวจพิจารณาเห็นวาแผนปฏิบัติเดิมมีกล
ยุทธที่สนับสนุนการมุงสูการบรรลุตามวิสัยทัศน และวัตถุประสงคที่กําหนดใหม  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ เปาหมายและ
ระยะเวลาที่จะบรรลุ ดังแสดงโดยสรุป ในตารางที่ 2.1ข(1) 

ตารางที่ 2.1ข(1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ เปาหมายและระยะเวลาที่จะบรรล ุ

ประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคที่สําคัญ 

ของกลยุทธ 
เปาหมายและระยะเวลา 

ที่จะบรรล ุ
กลยุทธหลัก 

1. การบริหารจัดการ
องคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.1 การบริหารจัดการองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

• ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสียในบริการของหนวยงาน 
(ไมนอยกวา รอยละ 85 ทุกป) 

• ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักฯ 
ในกลุมสนับสนุน ประจําปการศึกษา อยูในระดับ
ดีมากตอเนื่องทุกป 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสูสากล 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

• มีความพรอมในการใชงานของระบบเทคโนโลยี
ในระบบทะเบียน (มีการตรวจซอมบํารุงใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดอยางสม่ําเสมอ) 

• มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประ
สิทธ ิภาพ (มีระบบ) 

• มีการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสํานักฯ (รอยละของบุคลากรเขา
รวมโครงการไมนอยกวารอยละ 90 

• การบริหารองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ ครบตามเกณฑ IQA-
KKU และสอดคลองตามเกณฑ
คุณภาพ PMQA และ EdPEx 

• พัฒนาบุคลากรและกระบวนการ
จัดการความรู 

• พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียน
เรียนใหมีประสิทธิภาพ 

• มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
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สวนท่ี 2    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555  

หมวดท่ี 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ  ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 
 
 

ประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคที่สําคัญ 

ของกลยุทธ 
เปาหมายและระยะเวลา 

ที่จะบรรลุ 
กลยุทธหลัก 

  • มีฐานขอมูลสารสนเทศหลักสูตรรายวิชาที่มี
ประสิทธิภาพสูง (เปนปจจุบัน และพรอม
ใหบริการ) 

• มีบริการเบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพที่ผูรับบริการ
พึงพอใจ (รอรับเอกสารไดในวันที่ขอ โดยเฉล่ีย
รายการละ ไมเกิน10 นาท ี

• มีการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ผูรับบริการมีความพึงพอใน 
 

 

1.2 บุคลากรมีขีดความ 
สามารถสูงขึ้น 

• ระดับความสําเร็จการพัฒนาบุคลากร 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

2. สนับสนุนการการ
ผลิตบัณฑิตที่ด ี

 

2.1 มีการสนับสนุนระบบ
รับเขาศึกษาที่มีความ
หลากหลาย 

• จํานวนนักเรียนที่สมัครเขาศึกษา ไมนอยกวา 
40000 คน  

• มีการรวมมือกับตางสถาบันในการรวม
โครงการรับตรงในอัตราที่เพ่ิมขึ้น (มากกวา  4 
สถาบันเมื่อเทียบกับปที่ผานมา) 

•  สนับสนุนการดําเนินการระบบการ
รับเขาศึกษาที่มีความหลากหลาย 

2.2 มีการสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธและ
การตลาดเชิงรุก 

• จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผูมีสวนไดสวน
เสียอื่นที่เกี่ยวของเขารวมโครงการแนะแนว
สัญจรในอัตราที่เพ่ิมขึ้น (31,000 คน) 

• สนับสนุนการดําเนินการระบบการ
รับเขาศึกษาที่มีความหลากหลาย 

2.3 มีระบบทะเบียนเรียนที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับ
การจัดจํานวนรายวิชา 
นักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 

• มีระบบทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ (มีระบบ) 
รองรับนักศึกษามากกวา 40000 คน ในป
การศึกษานี ้

•  สนับสนุนระบบทะเบียนนักศึกษาที่
รองรับการจัดการศึกษาหลากหลาย
รูปแบบ 

2.4 สนับสนุนการขอเปด ปด 
ปรับปรุง หลักสูตร
รายวิชาของคณะวิชา ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

• จํานวนหลักสูตรที่คณะเสนอและสํานักฯ
ดําเนินการผานความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย  (100 %) ตอปการศึกษา 

• จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (24 คร้ัง) ตอปการศึกษา 

• สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพสะทอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 

2.5 มีเกณฑมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติในการพัฒนา
หลักสูตร 

 

• รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมดที่เสนอ ตอปการศึกษา (85%)  

• จํานวนคร้ังของการสัมมนาหลักสูตรและ
รายวิชา ( 1 คร้ัง) ตอปการศึกษา 

• จํานวนเอกสารคูมือการขออนุมัติหลักสูตรและ
รายวิชา (800   เลม) ตอปการศึกษา 

• จํานวนเอกสารคูมือการขออนุมัติหลักสูตร
โครงการพิเศษ   (500  เลม) 

• จํานวนระเบียบขอบังคับการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย ขอนแกน (500 เลม) 

1.1 สนับสนุนเกณฑมาตรฐานและแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 

 

2.6 สนับสนุนสหกิจศึกษา • หลักสูตร ที่เปด หรือ ปรับปรุงใหม มีสหิจ
ศึกษา 

• จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 
200 คน 

• สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพสะทอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  หมวดท่ี 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ 
 

ประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคที่สําคัญ 

ของกลยุทธ 
เปาหมายและระยะเวลา 

ที่จะบรรล ุ
กลยุทธหลัก 

3. สนับสนุนการวิจัย
สถาบัน 

3.1 มีการสนับสนุนการวิจัย
สถาบันที่สามารถนําไปใช
ในการพัฒนาการ
ดําเนินงานของสํานัก
บริหารและพัฒนา
วิชาการ 

• จํานวนผลงานวิจัยสถาบัน ไมนอยกวาปละ 3 
เร่ือง 

• จํานวนบุคลากรไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย
สถาบัน  (ไมนอยกวาปละ 6 เร่ือง) 
 

• สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 

4. สนับสนุน 
การทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมที่ด ี

 

4.1 สนับสนุนการอนุรักษ
พัฒนา ถายทอดและ
ฟนฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และ
วัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

• จํานวนกิจกรรมกิจกรรมสนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ปละ 2 กิจกรรม 

• รอยละของผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 
80 ทุกป 

• สนับสนุนการอนุรักษ พัฒนา 
ถายทอดและฟนฟู ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอีสานเพ่ือมุงเนนการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

5. สนับสนุนดาน
พัฒนาคุณภาพ  
และ ระบบประกัน
คุณภาพ 

 

5.1  สนับสนุนดานพัฒนา
คุณภาพ  และ ระบบ
ประกันคุณภาพสํานัก
บริหารและพัฒนา
วิชาการ 

• มีการทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
พัฒนาใหดีย่ิงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ปละยาง
นอย 1 คร้ัง 

• ผลการประเมินคุณภาพภายในไมนอยกวา 
4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
ตามเกณฑ IQA  

• ผลการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ 
EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย อยูในระดับชั้นนํา 
1 ใน 5 ของหนวยงานกลุมสนับสนุนมทั้ง 19 
หนวยงาน  
 

• การบริหารองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ ครบตามเกณฑ IQA-
KKU และสอดคลองตามเกณฑ
คุณภาพ EdPEx 
 

2.1 ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (STRATEGIC OBJECTIVES Considerations) 

การตรวจพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ในคณะกรรมการฝายแผนและสารสนเทศของสํานักฯ ให
ความสําคัญกับขอมูล ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบ สมมรรถนะหลัก เพื่อพิจารณาความตองการความคาดหวังผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาถึงความสมดุลของความตองการของผูรับบริการกับของผูมีสวนไดสวนเสียไปพรอมกันดวย  

 ตารางที่ 2.1ข(2)-1 ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบ ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การใชประโยชนสมรรนะหลัก เพ่ือสราง
นวัตกรรม เพ่ือพิจารณาวัตถุประสงคและความเปนไปไดที่จะมุงสูการบรรลุวัตถุประสงค 

วัตถุประสงคสําคัญคือ  มุงสูการเปน องคกรการบริหารสูความเปนเลิศของประเทศไทย ภายในปการศึกษา 2558   

ความทาทายสําคัญเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบ 
ความคาดหวังของ 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
การใชประโยชนจากสมรรถนะ  

เพ่ือสรางนวัตกรรมในการใหบริการ 

ดานบริการการศึกษา 
1. การพัฒนาคุณภาพการบริการ

ทางการศึกษาใหผูรับบริการพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ 85 

2. สนับสนุนระบบการรับเขาศึกษาที่
มีความหลากหลาย การเพ่ิม
คุณภาพและขยายพ้ืนที่บริการให
มีความหลากหลาย เปนบริการ
ชั้นนําครอบคลุมทุกภาคของ
ประเทศ 
 

 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอน 
แกนดานการประกันคุณภาพ 

 ผูบริหารระดับสูงให
ความสําคัญในระบบประกัน
คุณภาพการใหบริการของ
สํานักฯ 

 บุคลากรประจําของสํานักฯ มี
ทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางสูงที่สั่งสมยาวนาน ในการ
ใหบริการทางการศึกษา (แนะ
แนวการศึกษา การรับสมัคร  

ความตองการที่สมดุลระหวาง 
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่
สําคัญ 

 การใหบริการที่มคีวามเชื่อถือได
ของขอมูล มีความถูกตอง รวดเร็ว 
ทันสมัย ชิ้นงานบริการคุณภาพสูง 
 การใหบริการอํานวยความสะดวก
ไดหลายชองทาง ประหยัดเวลา
และคาใชจาย 
 การประสานงานที่คลองตัว 
สะดวก รวดเร็วโปรงใสเปนธรรม 

 ความเขมแข็งของเทคโนโลยีและ
โปรแกรมสนับสนุนการใหบริการทาง
การศึกษาของ สํานักฯ  

 ความเขมแข็งของบุคลากรผูปฏิบัต ิ
งานประจําของสํานักฯที่มีทักษะ
ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่ใหบริการ
ทางการศึกษาสูง ที่สั่งสมยาวนาน 
และมีระบบการพัฒนาเพ่ือการแลก 
เปลี่ยนเรียนรูประสบการณงาน
ระหวางกันอยางสม่ําเสมอเปนประจํา
ทุกป 
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วัตถุประสงคสําคัญคือ  มุงสูการเปน องคกรการบริหารสูความเปนเลิศของประเทศไทย ภายในปการศึกษา 2558   

ความทาทายสําคัญเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบ 
ความคาดหวังของ 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
การใชประโยชนจากสมรรถนะ  

เพ่ือสรางนวัตกรรมในการใหบริการ 

3. บริการดานระบบทะเบียนเรียน
ทางไกลประสิทธิภาพสูง 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ติดตอผาน 
Internet ได 

4. บริการดานเอกสารและการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิตที่หลากหลาย
ชองทาง เพ่ืออํานวยความสะดวก
แกผูรับบริการที่ตางกัน ทั้ง
ทางไกลผานระบบ Intermnet 
ระบบไปรษณียไทย หรือบริการ
ดวนผานเคานเตอรบริการที่รอรับ
ไดในวันเดียว (สามารถบริการ
ดวนไดภายในประมาณ 10 นาที
ตอฉบับ) 

5. สนับสนุนกระบวนการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรที่ดี มุง
สนับสนุนใหหลักสูตรทั้งหมดของ
ทุกคณะมีคุณภาพสอดคลองตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

และสอบคัดเลือกเขาศึกษา 
งานระบบทะเบียนเรียน 
ระบบมาตรฐานหลักสูตร 
ระบบบริการเอกสาร ระบบ
บริการงานปริญญาบัตร ระบบ
ประมวลผล)  และมีระบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทุกป 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมของสํานักฯมี
ศักยภาพสูง และไดรับการ
พัฒนาอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง
เปนระยะเวลายาวนาน 

 มีความเขมแข็งทาง
งบประมาณสนับสนุน 
 
 

 มีศักยภาพสูงระดับเปนแหลง 
ขอมูลกลางที่เชื่อถือไดและ
ทันสมัย 
 บริการดวยไมตรีจิตมิตรภาพ 
ดวยคุณภาพการบริการเปนที่
พึงพอใจ 
 สามารถรับทราบขอมูล
ขาวสารสารสนเทศที่เปน
ประโยชน เก่ียวกับการสอบที่
ทันเหตุการณ ถูกตองเชื่อถือ
ได 

 

 ความเขมแข็งดานปจจัยสนับสนุนทาง
การเงิน 

 ความพรอมในดานทักษะประสบการณ 
ความชํานาญในงานที่สั่งสมมายาวนาน 

 ความพรอมในดานการ.ใชประโยชน
จากเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง 

 ความพรอมของฐานขอมูลที่เปน 
ศูนยกลางขอมูลทางการศึกษา ทั้งดาน
ฐานขอมูลหลักสูตร รายวิชา ฐานขอมูล
นักศึกษา ฐานขอมูลหลักฐานการ
ประกันคุณภาพ เพ่ือประโยชนการ
ใหบริการแกนักเรียน นักศึกษา 
อาจารย ผูรับบริการทั่วไป และผูมีสวน
ไดสวนเสีย ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัย ในงานดานระบบทะเบียน
เรียน 
 

ดานปฏิบัติการ 
1. การใชเทคโนโลยีไดครอบคลุมกับ

ระบบปฏิบัติงานตางๆของสํานักฯ 
และหนวยงานเครือขายเกี่ยวของ 

1. ประสิทธิภาพในการใหบริการที่
หลากหลายชองทาง สําหรับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย ทุกกลุม 
คุณภาพของเครือขายความ
รวมมือเพ่ือพัฒนาการใหบริการ
รวมกัน 

 
 บุคลากรประจําของสํานักฯ มี

ทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางสูงที่สั่งสมยาวนาน ในการ
ใหบริการทางการศึกษา 

 เครือขายความรวมมือกับ
คณะ/หนวยงานที่ผูกพัน
ยาวนาน 

 ความไดเปรียบทางเทคโนโลยี
ที่มีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือ
การบริการที่มีประสิทธิภาพสูง 

 
 ผูรับบริการสามารถเขาถึงงาย 

สะดวก รวดเร็ว และเปนบริการ
ที่เปนที่พึงพอใจ ใชประโยชน
จากเทคโนโลยีอยาง Smart  

 ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ
เขาถึงขอมูลตามสิทธิ์ไดงาย 
สะดวก รวดเร็ว และเปนบริการ
ที่เปนที่พึงพอใจ ใชประโยชน
จากเทคโนโลยีอยาง Smart 

 ประหยัด เวลา และ คาใชจาย 

 ความพรอมของเทคโนโลยีที่พ่ึงพา
ตัวเองไดอยางมีศักยภาพสูงที่สามารถ
พัฒนาเพ่ือการแขงขันได เชน ความ
พรอมทําใหสํานักฯ สามารถพัฒนา 
ระบบบริการเอกสารสําคัญทันสมัย 
ระบบรับบุคคลเขาศึกษา ระบบพัฒนา
วิชาการ ระบบประมวลผล ระบบ
บริหารทั่วไป  ผานระบบการบูรณาการ
ใชฐานขอมูลรวมกัน ใชโปรแกรม
รวมกัน ที่มีประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได 
สะดวก รวดเร็ว ไมจํากัดดวยเวลา และ 
สถานที่  เปนความพรอมที่ทําใหเกิด
นวัตกรรมหลายดานเพ่ือการใหบริการ
และการปฏิบัติงาน เชน 
- โปรแกรมดานการพัฒนา

หลักสูตร(TQF)  
- โปรแกรมบริการ On line การ

บริการระบบทะเบียน ระบบขอ
เอกสาร ระบบการขึ้นทะเบียน
บัณฑิต ระบบ Smart Card 
ระบบรับสมัครสอบคัดเลือก เปน
ตน  

- ระบบการตรวจพิจารณา
หลักสูตรที่รวดเร็ว 
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ความทาทายสําคัญเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบ 
ความคาดหวังของ 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
การใชประโยชนจากสมรรถนะ  

เพ่ือสรางนวัตกรรมในการใหบริการ 

ดานทรัพยากรบุคคล 
1. การเพ่ิมพูนความรู/แลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณและพัฒนา
ศักยภาพการใหบริการทาง
การศึกษาของบุคลากรใหพรอม
รับการเปลี่ยนแปลง 

2. การพัฒนาความผูกพันกลุม
บุคลากรผูปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมรับการ
เขาสูความเปนอาเซียน 
 

 
 บุคลากรประจําของสํานักฯ มี

ทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางสูงที่สั่งสมยาวนาน ในการ
ใหบริการทางการศึกษา 

 บุคลากรมีมีความผูกพันที่ดีกับ
สํานักฯ 

 เครือขายความรวมมือกับ
คณะ/หนวยงานที่ผูกพัน
ยาวนาน 

 การสนับสนุนที่เขมแข็งในการ
พัฒนาบุคลากรของผูบริหาร
ในการมุงสูวิสัยทัศน 

 

 
 การติดตอสอบถาม สามารถ

ไดรับบริการขาวสารที่ตองการ
อยาง ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว 
มี ประสิทธิภาพดี ในบริการ
หลักตางๆของสํานักฯ จาก
บุคลากรที่ไมจําเปนตอง
รับผิดชอบโดยตรง ในเร่ือง
นั้นๆ 

 ตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษได
สาทมารถรับบริการจาก
บุคลากรได 

 เครือขายสามารถติดตอ
ประสานงาน สะดวก รวดเร็ว 
มี ประสิทธิภาพด ี

 
 ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงลัฒนา 
 ความพรอมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันแบบรุนสูรุน 

 
 

2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  (Strategy Implementation)  

2.2 ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัติ (Action Plan Development and Deployment) 

2.2 ก(1) แผนปฏิบัติการ (Action Plan Development)  

การจัดทําแผนกลยุทธ(แผนระยะยาว)และแผนปฏิบัติการ(แผนระยะส้ัน)ของสํานักฯ อยูในข้ันตอนที่ 4 และข้ันตอนที่ 5 ดังแสดงใน 
แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1  คณะกรรมการฝายแผนและสารสนเทศ จะพิจารณาเคราะหแผน กําหนดเปาตัวชี้วัด ประเมินสถานการณ  ใหกลุม
ภารกิจรวมเสนอโครงการ วิเคราะหจัดลําดับความสําคัญ และ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน กําหนดระยะเวลาการดําเนินการ การ
วิเคราะหความเส่ียง การพิจารณาปรับแผน หรือ พัฒนาแผนในแตละรอบการปฏิบัติการ เปนขั้นตอน P: PLAN ของระบบ Action Plan เพื่อ
นําสูการปฏิบัติ ในขั้นตอนที่ 6 (D: DO) และ ขั้นตอนที่ 7 (C: CHECK) และจากการติดตามตรวจสอบแผน อาจนําสูการถือปฏิบัติ (A: ACTION) 

ในระบบ หรือนําสูการปรับปรุงแผน การพัฒนาแผน หรือ การ ยุติแผนตอไป ตามกระบวนการ PDCA  แผนปฏิบัติการสําคัญของสํานักฯ คือ 

ตารางที่ 15  แสดงกลยุทธและงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสํานักฯ ปการศึกษา 2555 

กลยุทธ และงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสํานักฯ ปการศึกษา  2555 

• ประเด็นกลยุทธของสํานักฯ : 

1. การบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
คาเปาหมาย งบประมาณ 

กลุมภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1.1 โครงการบํารุงรักษาเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียน 

 ความถี่การตรวจสอบการ
ทํางานของโปรแกรมระบบ
ทะเบียนนักศึกษา 

 มีการบํารุงรักษาและ
มีความพรอมในการ
ใชงาน 

2,000,000 ประมวลผล 
ภายใน 

30 กันยายน 2555 

1.2  โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียน 

 จํานวนกิจกรรมที่ปรับปรุง  ไมนอยกวา 1 
กิจกรรม 

350,000 ประมวลผล  
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โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
คาเปาหมาย งบประมาณ 

กลุมภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานักฯ 

 รอยละของบุคลากรเขารวม
โครงการ 

 ไมนอยกวา รอยละ 
90 

2,000,000 บริหารทั่วไป  

1.4 โครงการพัฒนาแผนกลยุทฺธ
และแผนปฏิบัติการ 

 มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย 

 มีแผนปฏิบัติการ 250,000 บริหารทั่วไป  

1.5 โครงการปรับปรุงระบบบริการ
นักศึกษา 

 ระบบทะเบียนนักศึกษามีความ
ทันสมัย 
 รอยละความพึงพอใจ
ผูรับบริการ 

 มีระบบการให บริการ
การ ศึกษา 
 รอยละ 80 

600,000 บริหารทั่วไป  

1.6 โครงการทําบัตรประจําตัว
นักศึกษาและบริการเอกสาร
สําคัญ 

 จํานวนนักศึกษารุนใหม 
(Smart Card) 
 จํานวนเอกสารที่ออกใหแก
นักศึกษา 
 เวลาเฉลี่ยการใหบริการ 

 นักศึกษาใหมไดรับ 
Smart Card ทุกคน 
 ไมนอยกวา25,000 
ฉบับ 
 ไมนอยกวา 10 นาท ี

1,600,000 
 
 

บริการ  

17  สนับสนุนการจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

 จํานวนคร้ังการจัดงานพิธีตอป  ไมนอยกวา 2 คร้ัง ตอ 
ป 

7,000,000 บริการ  

1.8 โครงการสนับสนุนดูแลระบบ
สาธารณูปโภคอาคาร
ศูนยบริการวิชาการ 

 ระดับความสําเร็จของการใช
ทรัพยากรรวมกัน 
 มีระบบสาธารณูปโภคที่ด ี

 ไมนอยกวา 5 
โครงการ/กิจกรรม 

2,000,000 บริหารทั่วไป  

1.9โครงการครุภัณฑทดแทน  มีโครงการการจัดหาครุภัณฑ
ทดแทน 

 มีการจัดหาไมนอย
กวา ปละ 1 คร้ัง 

1,000,000 บริหาร
ทั่วไป 

 

1.10 โครงการบํารุงรักษาเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาสํารอง 

 ความถี่ในการตรวจซอม
บํารุงรักษา 

 ไมนอยกวา 3 คร้ังตอ
ป 

200,000 ประมวลผล  

• ประเด็นกลยุทธของสํานักฯ : 

2. สนับสนุนการการผลิตบัณฑิตที่ดี 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
คาเปาหมาย งบประมาณ 

กลุมภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

2.1 โครงการจัดทําหนังสือระเบียบ
การรับสมัครสอบคัดเลือกเขา
ศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง 

 จํานวนเอกสารระเบียบการ
รับเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง 

 ไมนอยกวา 3000 
เลม 

200,000 รับเขาศึกษา ภายใน 
30 กันยายน 2555 

2.2 โครงการดําเนินการรับสมัคร
และจัดสอบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง 

 นักเรียนผูสมัคร 
 สัดสวนผูสมัคร 

 > 40000 คน 
 1:10 

15,000,000 รับเขาศึกษา ภายใน 
30 กันยายน 2555 

2.3 สนับสนุนการประชาสัมพันธ
และการตลาดเชิงรุก 

 จํานวนนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลายเขารวม
โครงการ 

 ไมนอยกวา 60,000 
คน 

3,750,000 รับเขาศึกษา ภายใน 
30 กันยายน 2555 

2.4 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

 ระดับความสําเร็จของการใช
งานโปรแกรมระบบฐานขอมูล
หลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 มีฐานขอมูลการตรวจพิจารณา
หลักสูตรตามมาตรฐานกรอบ
คุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 
 รอยละหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ตอหลักสูตรทั้งหมด 

 ไมนอยกวา 
รอยละ 80 
 
 
 1 ฐานขอมูล 
 
 
 ไมนอยกวา 
รอยละ 85 

600,000 พัฒนาวิชาการ 

ภายใน 
30 กันยายน 2555 
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โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
คาเปาหมาย งบประมาณ 

กลุมภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

2.5 โครงการจัดทําหนังสือคูมือนัก 
ศึกษาระดับปริญญาตรี(ม.ข.5) 

 จํานวนหนังสือคูมือนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ระเบียบและ
แนวปฏิบัติ และ คูมือสําหรับ
นักศึกษา)  

 ไมนอยกวา 10,000 
เลม 

250,000 พัฒนาวิชาการ 

 

2.6 โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา  จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการ
พัฒนาสหกิจศึกษา 
 

 ไมนอยกวา 1กิจกรรม 100,000 พัฒนาวิชาการ 
 

2.7 โครงการปรับปรุงฐานขอมูล
รายวิชาเพ่ือการจัดทําตาราง 
สอนตารางสอบ 

 มีรายวิชาในฐานขอมูล 
 มีตารางสอนตารางสอบ
ประจําป 

 มีฐานขอมูลรายวิชา 
 มีตารางสอนตาราง
สอบประจําป 

300,000 ทะเบียนเรียน 
 

2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการภาค
ฤดูรอน 

 มีรายวิชาที่เปดสอนในภาค
การศึกษาฤดูรอน 
 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาฤดูรอน 

 ไมนอยกวา 300 
รายวิชา  
 จํานวนนักศึกษา 
ลงทะเบียนเรียนไม
นอยกวา 8500 คน 

900,000 ทะเบียนเรียน 

 

2.9 สนับสนุนการใหบริการสําหรับ
นักศึกษาโครงการพิเศษ 

 ระดับความพึงพอใจของผูรับ 
บริการ 

 ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับ บริการ 

300,000 บริหารทั่วไป ภายใน 
30 กันยายน 2555 

• ประเด็นกลยุทธของสํานักฯ : 

3. สนับสนุนการวิจัยสถาบัน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
คาเปาหมาย งบประมาณ 

กลุมภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

3.1 โครงการวิจัยสถาบัน  มีผลงานวิจัยเพ่ือการเผยแพร  ไมนอยกวา 
ปละ 5 เร่ือง 

150,000 บริหารทั่วไป ภายใน 
30 กันยายน 2555 

• ประเด็นกลยุทธของสํานักฯ : 

4. สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
คาเปาหมาย 

งบประมาณ  
ป 2553 

กลุมภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

4.1 โครงการทําบุญบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี

 จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
 รอยละของบุคลากรที่เขารวม
โครงการอนุรักษพัฒนาและ
เสริมสรางเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 2 กิจกรรม 
 
 รอยละ 90 

200,000 บริหารทั่วไป ภายใน 
30 กันยายน 2555 

• ประเด็นกลยุทธของสํานักฯ : 

5. สนับสนุนดานพัฒนาคุณภาพ และ ระบบประกันคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
คาเปาหมาย 

งบประมาณ  
ป 2553 

กลุมภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1.5 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการ ประเมินผลและ
รายงานผล 

 มีโครงการประชุมสัมนา
ทบทวนระบบประกันคุณภาพ
อยางสม่ําเสมอ 
 โครงการจัดทําเอกสาร SAR 
และเตรียมการตรวจประเมิน 

 มีการทบทวน 
อยางนอยปละ  1 
คร้ัง 

350,000 บริหารทั่วไป ภายในปการศึกษา 
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2.2 ก(2) การนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ (Action Plan Implementation)  

การนําแผนไปปฏิบัติ อยูในข้ันตอนที่ 6 ของระบบกระบวนการจัดทําแผนของสํานักฯ สํานักฯ ถายทอดแผนสูการปฏิบัติ ใน
รูปแบบคําส่ังที่เปนทางการ และเปดใหมีการซักซอมเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนสอดคลองตรงกัน ตามเปาหมายของภารกิจของแผน 
และแนวทางปฏิบัติที่ตองประสานสัมพันธกันทั่วทั้งกลุม ภายใตกรอบเกณฑมาตรฐานแนวปฏิบัติเดียวกัน    โดยใหมีการซักซอมทั้งอยาง
เปนทางการและไมเปนทางการ  

 อยางไมเปนทางการ    
 โดยการประชุมยอยเฉพาะกลุมภารกิจ ถายทอดแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูผานหัวหนากลุมผูรับผิดชอบ ทั้งกลุมเดียวกัน หรือ

ตางกลุมกัน ใหเขาใจชัดเจนสอดคลองตรงกันแผนงาน เชนการออกดําเนินการสอบคัดเลือกฯ เชนการเตรียมการออก
ปฏิบัติการ แนะแนวสัญจร แนะแนวตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา การออกปฏิบัติการจัดสอบตามหนวยสอบตางๆ 

 โดยการปรึกษาหารือกันเองในกลุมผูเก่ียวของเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะกลุมที่ยังไมชัดเจนสอดคลองตรงกัน ระหวางปฏิบัติ
ตามแผน หรือมีความจําเปนในระหวางปฏิบัติการที่อาจตองมีการปรับแผน และตองถือปฏิบัติทั่วทั้งระบบที่อาจตอง
ถายทอดการดําเนินการถือปฏิบัติรวมกันโดยเรงดวน เชนการติดตอโทรศัพท ซักซอมแนวปฏิบัติหรือการดําเนินการที่มีขอ
อุปสรรคระหวางดําเนินการสอบ ระหวางสนามสอบเปนตน 

 อยางเปนทางการ 
 ในรูปแบบการประชุมใหญของบุคลากรทั้งหมดที่จัดประชุมประจําเดือน/ประชุมกรรมการบริหารสํานักฯชี้แจงถายทอด

แผนการปฏิบัติ ทั้งแผนปกติ และมาตรการปองกันความเส่ียง หรือแผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดมีความเปล่ียนแปลงตามที่
คาดการณไวผานหัวหนากลุมภารกิจหรือคณะกรรมการเก่ียวของเพื่อนําสูการปฏิบัติ เชนการประชุมใหญของ
คณะกรรมการดําเนินการสอบ การประชุมอํานวยการคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรือการประชุม/
สัมมนาถายทอดแผน และซักซอมแนววิธีการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุพันธกิจรวมกับตางหนวยงาน เปนตน 

เพื่อความม่ันใจไดวาผลการดําเนินการที่สําคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความย่ังยืน สํานักฯ พิจารณาเนนที ่
 ศักยภาพ คุณภาพ และความมุงม่ัน และประสบการท่ีเปนทักษะความชํานาญพิเศษของบุคลากรที่มอบหมายใหเปน

ผูปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่สําคัญน้ันๆ ที่สํานักฯมีความพรอม    สํานักฯเชื่อม่ันวาประสิทธิภาพ และคุณภาพ และ
ความมุงม่ัน ของผูปฏิบัต ิจะสะทอนประสิทธิภาพและคุณภาพของผลการดําเนินการทีย่ั่งยืน  

 แนวปฏิบัติท่ีเปนระบบกระบวนการทํางานท่ีดี สามารถปฏิบัติซํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งโดยระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรซ่ึงผานกระบวนการวิเคราะหภาระงานและการออกแบบระบบและพัฒนาปรับปรุงมาอยางตอเน่ืองยาวนาน
อยางมีประสิทธิภาพ   

 ความพรอมของเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพสูงที่ไดรับการดูแลปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ ความพรอมของปจจัยสนับสนุนดาน
คาใชจายดําเนินการ เปนเครื่องชวยที่จะทําใหการดําเนินการตามแผน ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะยังสามารถ
ดําเนินการไดดวยคุณภาพที่ไมต่ํากวาเดิม แมวาจะมีการเปล่ียนแปลงผูปฏิบัติงาน หรือคูความรวมมือ บาง 

 สํานักฯเปนศูนยแหลงขอมูลสารสนเทศของงานบริการการศึกษาทีมี่ความเชื่อถือไดสูง และมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยู
เสมอ มีการรักษาความปลอดภัยขอมูลที่รัดกุม สามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 มีการพัฒนาปรับปรุงตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
 มีการสรางความสัมพันธและความผูกพันในบุคลากร ใหเกิดความรูสึกผูกพัน เปนผูมีสวนรวมในการเปนเจาของแผนงาน

โครงการตางๆรวมกัน  เพื่อใหเกิดผลที่ยั่งยืน 
 มีระบบบริหารความเส่ียง เพื่อสรางหลักประกันใหแผนดําเนินการไดอยางเต็มที่ตามเปาหมาย 

2.2 ก(3) การจัดสรรดานทรัพยากร (Resource Allocation)   

สํานักฯ ใหความสําคัญกับแผนงานที่สามารถนําสูการปฏิบัติไดจริง โดยหลักการน้ีผูรับผิดชอบแผนตองเสนอกรอบงบดําเนินการ
พรอมการขออนุมัติแผน  ซ่ึงสํานักฯ  จะประมวลเสนอขออนุมัติในรูปนโยบายและแผนของสํานักฯ เพื่อขอกําหนดงบคาใชจายที่ชัดเจน    
และจะนํามาทบทวนจัดสรรจากกรอบใหญที่ผานการอนุมัติวงเงินดําเนินการแลว     เพื่อใหเกิดความชัดเจนวา โครงการตามแผนปฏิบัติ
ใดบางที่ดําเนินการตอไปได หรือตองชะลอไวกอน หรือดําเนินการไดบางสวนกอน โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนสํานักฯจะกําหนด ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย งบประมาณสนับสนุน ผูรับผิดชอบ และกรอบเวลาปฏิบัติงานไวดังแสดงแผนโครงการบางสวนไวในตารางที่ 2.2ก(1) เปนตน  
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจําปการศึกษา 2555  สวนท่ี 2   

ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  หมวดท่ี 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ 
  ขั้นตอนดําเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหม่ันใจวาสามารถปฏิบัติการตามแผนไดสําเร็จ 

 ใหทุกกลุมภารกิจเสนอแผน/โครงการตามกรอบแผนปฏิบัติของสํานักฯ พรอมกรอบงบประมาณสนับสนุน 
 วิเคราะหความเปนไปไดของแผนที่ไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรที่จําเปนของแตละกลุมภารกิจโดยคณะกรรมการฝาย
แผนและสารสนเทศ เพื่อจัดลําดับความสําคัญและความเปนไปไดใหสอดคลองตามกรอบนโยบายทั้งของสํานักฯและ
มหาวิทยาลัยรวมกัน 

 ติดตามการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
 คณะกรรมการฝายแผนและสารสนเทศประชุมชี้แจงงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรใหสํานักฯ และวิเคราะหลําดับ
ความสําคัญและจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนที่จําเปนและที่เหมาะสม/จัดหา/พัฒนาศักยภาพบุคคลใหเหมาะสมของแตละ
กลุมภารกิจ 

 กําหนดผูรับผิดชอบแผนโครงการและปฏิทินดําเนินการเพื่อการติดตามที่ชัดเจน 
 สนับสนุน ติดตาม เพื่อคอยกํากับไมใหเกิดอุปสรรคดานการสนับสนุนทรัพยากร 

2.2 ก(4) แผนดานผูปฏิบัติงาน (Workforce Plan)  

สํานักฯ ใหความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางมาก เน่ืองเพราะถือเปนสมรรถนะหลักสําคัญของสํานักฯ ที่จะตองมี
ทีมผูปกิบัตผูิเชี่ยวชาญในงาน มีทักษะประสบการณที่สูงและรอบรูในงาน ที่สําคัญคือตองไดรับการเพิ่มพูนทักษะประสบการณสมํ่าเสมอ 
และเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในทีมงาน จึงเนนการพัฒนาทรัพยากรท้ังหมดหรือกลุมสวนใหญเพื่อเรียนรูงาน และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ 
ทั้งโดยวิธีถายทอดจากทีมผูปฏิบัติที่มีทักษะน้ันๆในสํานักฯ หรือ จากวิทยากรเฉพาะทางจากตางหนวยงาน หรือใหเขารวมกับตาง
หนวยงานในมหาวิทยาลัยหรือรวมกับตางสถาบัน โดยสํานักฯใหความสําคัญในระดับที่กําหนดเปนแผนประจําในการปฏิบัติงานทุกป และ
สนับสนุนดานทรัพยากรจําเปน  (รายละเอียดในเอกสารแผนปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2554 และขอมูลการ
เพิ่มพูนทักษะประสบการของบุคลากร) โดยเนนใหความสําคัญการพัฒนาบุคลากรแบบทุกคนตองไดรับการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
ประสบการณทางใดทางหน่ึงเสมอ เชนการกําหนดแผนการศึกษาอบรมดูงานตางสถาบันฯ ตางหนวยงาน ทั้งใน และตางประเทศ การ
สนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอ และกําลังมีนโยบายสนับสนุนใหยืมคาใชจายในการศึกษาบางสวน การสนับสนุนใหทําวิจัยสถาบัน เพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพความสามารถเชิงวิชาการที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน  

2.2 ก(5) ตัววัดหรือตัวบงช้ีผลการดําเนินการ (Performance Measures)  
ตัวชี้วัดสําคัญที่ชี้บงการดําเนินการของสํานักฯ  ประกอบดวย ตัวช้ีวัด IQA-KKU ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อใชตรวจประเมินผลการ

ดําเนินการของสํานักฯ จํานวน 9 ตัวชี้วัด (รายละเอียด ดังปรากฏในเอกสาร.รายงานขอมูลตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ป
การศึกษา 2555 (IQA-KKU) 

นอกจากน้ี สํานักฯ ยังไดกําหนดเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่สะทอนอัตลักษณในการใหบริการทางการศึกษาที่เปนภารกิจหลักของสํานักฯ
เพิ่มเติมดวย จํานวน 1  ตัวชี้วัด    โดยหลักการแลว สํานักฯติดตามผลความคืบหนาของแผนปฏิบัติการทุกตัวชี้วัด IQA-KKU ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดใชประเมินผลการดําเนินการของสํานักฯ  และมุงม่ันที่จะพัฒนาผลการดําเนินการไปสูระดับคะแนนสูงสุดของเกณฑ     
และใหความสําคัญกับกรอบเกณฑคุณภาพการศึกษา EdPEx   แตอยางไรก็ตาม สํานักฯไดพิจารณาเลือกใหความสําคัญกับบางตัวชี้วัดที่
กระทบโดยสําคัญตอบทบาทของสํานักฯ  โดยที่ ตระหนักวา การใหบริการที่ผูรับบริการพึงพอใจ คือหัวใจสําคัญสูงสุด สํานักฯ เช่ือวา 
กระบวนการพัฒนาแผนที่ดี ทรัพยากรสนับสนุน ที่มีศักยภาพ จะชวยสงเสริมสมรรถนะหลัก ดานบุคลากร ดานเทคโนโลยี ใหสามารถ
พัฒนาระบบการใหบริการทางการศึกษาหลักของสํานักฯ ไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนด และ สนับสนุนใหสํานักฯดําเนินการในภารกิจ
หลักไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังน้ัน ตัวชี้วัดที่สํานักฯ โดยผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญเปนพิเศษ คือ  

 

 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ    
(ตัวชี้วัด ภายในของสํานักฯ) 

 กระบวนการพัฒนาแผน  
(ตัวชี้วัดที่ 1.1 ของ IQA-KKU และตัวชี้วัด ภายในของสํานักฯ) 

 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
(ตัวชี้วัดที่ 8.1 ของ IQA-KKU เพื่อสรางความเชื่อม่ันในการสนับสนุนสงเสริมอยางพอเพียงเพื่อพัฒนาระบบงาน
และ นวัตกรรมมุงสูการบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนด)  
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สวนท่ี 2    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555  

หมวดท่ี 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ  ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 
 
 

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
( ตัวชี้วัดที่  9.1  ของ   IQA-KKU และ และตัวชี้วัดตามอัตลักษณของสํานักฯ ที่กลุมภารกิจกําหนดเพิ่มเติมและทํา
ขอตกลงกับผูอํานวยการ  เพื่อมุงสูการบริหารและพัฒนาวิชาการสูความเปนเลิศตามวิสัยทัศน ) 

2.2 ก(6) การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification)   

ในกรณีสถานการณบังคับใหตองเปล่ียนแปลงแผนปฏิบัติการ  สํานักฯ มีระบบในการพิจารณาปรับเปล่ียนตามสถานการณ โดย
พิจารณาเปน 2 ทางเลือก คือ 

1. เลือกพิจารณาปรับแผน/พัฒนาแผน เพื่อปรับเปล่ียนเลือกแนวทางปฏิบัติที่เปนไปไดหรือแนวทางที่เหมาะสมกวา แนวทาง
เดิมเพื่อพัฒนาใหดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น หรือ 

2. เลือกยุติแผน กรณีแนวทางปฏิบัติน้ันมีขอจํากัดที่ไมอาจดําเนินการตอได 

โดยท่ัวไปในชวงดําเนินการภารกิจตางๆของสํานักฯจะใชการตรวจสอบกระบวนแผนตามกระบวนการ PDCA ดวย เชน การประชุมของ
คณะทํางานติดตามการดําเนินการ ท่ีเกี่ยวของตางๆ  สํานักฯคาดวา การเปลี่ยนแปลงท่ีเปนอุปสรรคอาจเกิดขึ้นได   จึงพรอมใหตรวจแกไขปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงโดยเร็วทันที  โดยท่ีตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการเร่ืองนั้นๆ   เปนกระบวนการปรับปรุงแผนระยะสั้น เพ่ือการแกไข
ปญหา   โดยยังคงอิงตามกรอบแผนระยะยาวท่ีจะพัฒนาตอในระดับรอบตอๆไป ซึ่งปกติสํานักฯจะมีแผนสํานองฉุกเฉินในกิจกรรมนั้น เชน แผน
ดําเนินการดานทะเบียนโดยระบบทํามือ เมื่อระบบเทคโนโลยีขัดของ  แผนแนวทางปฏิบัติท่ีคาดการณไวลวงหนาในการดําเนินการสอบคัดเลือก ณ 
สนามสอบตางๆ เปนตน    หากตองมีการเปลี่ยนแปลง การแกไขจะคํานึงถึง ผลกระทบท่ีเกิดกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียเปนระยะเวลา 
คาใชจาย (ความคุมคา)    โดยยึดหลักการดําเนินการท่ีโปรงใสเปนธรรมตรวจสอบไดเสมอ 

2.2 ข. การคาดการณผลการดําเนินการ (Performance Projections) 

ดังอธิบายแลวใน 2.1 ก. และ ข. สํานักฯพิจารณาจากขอมูลทั้งจากกรอบแนวนโยบาย เสียงของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน
เสีย OFI และ และผลการวิเคราะห SWOT Analysis มาประกอบกระบวนการพัฒนาแผน และโดยที่สํานักฯ มุงม่ันที่จะพัฒนาตนเองไปสู
เกณฑคุณภาพสูงสุด สวนหน่ึงจึงเปนแรงผลักใหสํานักฯมุงทาทายกับนวัตกรรมทางเกณฑคุณภาพ แตก็ตองคํานึงถึงศักยภาพและกรอบ
พันธกิจของตนเองไปพรอมกัน   สํานักฯปฏิบัติงานในพันธกิจในลักษณะการสนับสนุนที่ซ้ําๆ จนเปนระบบ   การดําเนินการ สํานักฯ มี
ระบบการประเมินผลการดําเนินการ/กิจกรรมภายหลังเสร็จการดําเนินการกิจกรรมน้ันๆ ทันที และ ที่สําคัญในทุกปการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหนวยงานมีการประเมินผล และรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพ ทั้ง เกณฑ IQA-KKU เกณฑ 
PMQA PL เกณฑ EdPEx และเกณฑภายในของสํานักฯเอง ทําใหไดรับทราบ OFI ทําใหไดรับทราบความคิด/ความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีตอระบบการดําเนินการของสํานักฯ อยางตอเน่ือง สํานักฯ มีกระบวนการพัฒนาแผนที่ตองพิจารณาขอมูล
เหลาน้ีอยางสมํ่าเสมอ มีการติดตามเปรียบเทียบผลการดําเนินการตามเกณฑที่กําหนดเปนประจําทุกปการศึกษา ส่ิงเหลาน้ีจะไดรับการ
ประกาศผลการดําเนินการตอบุคลากรสํานักฯ และตอมหาวิทยาลัย จะไดรับการนํามาวิเคราะหทบทวนคาดการณผลในขั้นตอน
กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ จะไดรับการทบทวนเปรียบเทียบเพื่อการรักษามาตรฐานคุณภาพไวไมใหต่ํากวาเดิม หรือ ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการใหดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพใหสอดคลองตามเกณฑ เปนประจําทุกป และท่ีสําคัญ สํานักฯ มีคณะกรมการบริหารจัดการ
ความเส่ียง ซ่ึงจะมีการวิเคราะหความเส่ียง คาดการความเส่ียง วางมาตรการรับมือความเส่ียง การบริหารจัดการความเส่ียงคือเครื่องมือ
ชวยในการคาดการณผลการดําเนินการรวมดวย  

คูแขงสําคัญของสํานักฯ คือ เกณฑสูงสุดของระบบคุณภาพที่เปนนวัตกรรม ที่สํานักฯมุงม่ันใหถึงจุดสูงสุดอยูเสมอในการ
ดําเนินการครั้งตอไป  ไมวาผลการดําเนินการในรอบปการศึกษาน้ีจะเปนเชนไร  
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หมวดท่ี 3 การมุงเนนลูกคา  
(Customer Focus) 

3.1 เสียงของลูกคา (Voice of Customer)   

3.1. ก. การรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (Student and STAKEHOLDER Listening) 

3.1. ก.(1) การรับฟงผูเรียนปจจุบันและผูมีสวนไดสวนเสีย (Listening to Current Students and Stakeholders) 

เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลยอนกลับเก่ียวกับบริการหลักของสํานักฯ และการสนับสนุนของผูเรียนหรือผูรับบริการ ละผูมีสวนไดสวนเสีย 
สํานักฯ จัดใหมีการรับฟงเสียงของทั้งผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด ที่หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของกลุม ดังน้ี 

ตารางที่ 3.1ก(1) แสดงวิธีการรับฟงเสียงผูเรียนปจจุบันและผูมีสวนไดสวนเสีย และชวงเวลาการสานความสัมพันธ 

กลุมผูรับบริการและ 
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และ

ตลาด ในปจจุบัน 

วิธีการรับฟงความคิดเห็น 
เพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับ สามารถนําไปปฏิบัติได 

ชวงเวลาการสานความสัมพันธ 

นักศึกษาในอนาคต  
และตลาด 

(นักเรียน และ ผูสนใจเขา
ศึกษา) 

 ติดตอสอบถามตามตองการจาก Website ติดตอสอบถาม
ของสํานักฯ 

 สามารถติดตอไดตามความตองการตลอดเวลา 
(ไมเปนทางการ) 

 ถามตอบจากบูธแนะแนวการศึกษาของสํานัก 
 ถามตอบจากวิทยากรแนะแนวการศึกษาของสํานักฯ 

 ทุกชวงเวลาการแนะแนวการศึกษาทุกจังหวัด
ในภาคอีสานที่สํานักฯออกใหบริการแนะแนว
สัญจร 

 ถามตอบจากกองอํานวยการหนวยสอบ  ทุกชวงการเวลาการจัดสอบ ทั้งโดยวิธีรับตรง 
และ โดยวิธีรับผานระบบ Admissions ทุก
หนวยสอบ ทุกจังหวัดภาคอีสาน 

 แสดงความคิดเห็นแบบสํารวจความคิดเห็น   ชวงเวลาสิ้นสุดกิจกรรมโครงการเฉพาะกิจของ
แตละโครงการ  

นักศึกษาปจจุบัน 
(นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และนอกมหาวิทยาลัย) 

 ติดตอสอบถามแสดงความคิดเห็นที่จุดเคานเตอรบริการ 
 ติดตอสอบถามแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท 

 สามารถติดตอสอบถามแสดงความคิดเห็นได
ทุกชวงเวลาทีต่องการ 

 ติดตอไดแบบไมเปนทางการ 

 แสดงความคิดเห็นผาน website ของสํานักฯ 
 ผานจดหมาย และ E-mail,  
 ผาน Face book กับ บุคลากรสํานักฯ 

 สามารถติดตอไดตามความตองการตลอดเวลา 
ทั้งเปนทางการ หรือ ไมเปนทางการ 

 แสดงความคิดเห็นผานแบบสํารวจความพึงพอใจ  ชวงเวลาการวิจัยสถาบันสํารวจความคิดเห็น
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ถามตอบจาก วิทยากรผูแทนสํานักฯ ในโอกาสชี้แจงขอมูล
แนวปฏิบัติในการปฐมนิเทศนักศึกษา 

 ชวงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 

งานบริการการศึกษาของ
คณะ/หนวยงานตางๆ  

 แสดงความคิดเห็น ระดมสมอง ในการประชุม
คณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือการบริหารจัดการหรือเพ่ือ
การเตรียมการในกิจกรรมเฉพาะกิจหรือติดตามงาน
รวมกัน และแกไขปญหาอุปสรรคหรือกําหนดแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนรวมกัน 

 ในโอกาสประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ตลอด
ปการศึกษา หรือตลอดชวงเวลาเตรียมการ 
ดําเนินการ และ สรุปผลการดําเนินการของ
คณะกรรมการชุดตางๆรวมกัน  

 รับฟงและชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หรือสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็น กับบุคลภายนอกทั่วไป  

 ในโอกาสรวมกิจกรรมการอบรม/สัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

 ในโอกาสรวมกิจกรรมการศึกษาดูงานรวมกัน 
 เขารวมประชุม/สัมมนารวมกับหนวยงานอื่น

ภายนอก ที่เกีย่วของสัมพันธกัน 

 พบปะสนทนาอยางไมเปนทางการรวมกันในโอกาสทั่วไป 
กับบุคลทั่วไป 

 พบปะอยางไมเปนทางการ ในโอกาสตาง  ๆ

 
 



สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)หนา 38

สวนท่ี 2    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555  

หมวดท่ี 3  การมุงเนนลูกคา  ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 
 

กลุมผูรับบริการและ 
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และ

ตลาด ในปจจุบัน 

วิธีการรับฟงความคิดเห็น 
เพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับ สามารถนําไปปฏิบัติได 

ชวงเวลาการสานความสัมพันธ 

บุคคลทั่วไป และ ตลาด  รับฟงและชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หรือสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็น กับบุคคลภายนอกทั่วไปทั้งที่
เกี่ยวของสัมพันธกันโดยภารกิจ หรือ ผูที่สนใจทํานอง
เดียวกันทั่วไป  

 ในโอกาสรวมประชุม/สัมมนารวมกับหนวยงาน
อื่นภายนอก ที่เกี่ยวของสัมพันธกันเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

 ในโอกาสรวมกิจกรรมการศึกษาดูงานรวมกัน
กับหนวยงานภายนอก 

 ในโอกาสจัดกิจกรรมนอกสถานที ่

 พบปะสนทนาอยางไมเปนทางการรวมกันในโอกาสทั่วไป 
กับบุคลทั่วไป 

 พบปะอยางไมเปนทางการ ในโอกาสตาง  ๆ

ศิษยเกา ผูปกครอง และ และ
ตลาด 

 ติดตอสอบถามแสดงความคิดเห็นที่จุดเคานเตอรบริการ 
 ติดตอสอบถามแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท 
 แสดงความคิดเห็นผานจดหมาย และ E-mail, Website 

และ Face book ของสํานักฯ 
 พบปะสนทนาอยางไมเปนทางการรวมกันในโอกาสทั่วไป 

กับบุคลทั่วไป 

 ตลอดเวลาตามความสะดวกของศิษยเกา 
 พบปะอยางไมเปนทางการ ในโอกาสตาง  ๆ

 

การรับฟงเสียงของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย รับฟงทั้งโดยผานกิจกรรมกลุมภารกิจ และการเปดชิองทางติดตอส่ือสารถึง
ผูบริหารโดยตรง มีท้ังแบบทางการไมทางการ วิธีการส่ือสารสวนใหญเปนการส่ือสารแบบสองทาง 

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

วิธีการรับฟงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในอดีต อนาคต และ ของคูแขง เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่นําไปปฏิบัติ และ เพื่อ
เปนขอมูลยอนกลับในการใหบริการหลักของสํานักฯ และวิธีติดตอระหวางกัน  สํานักฯ เลือกใชวิธีการเดียวกันกับผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย และตลาด ตามรูปแบบวิธีการใน 3.1ก(1)  ขางตน  แตเพิ่มเติมจุดเนนของวัตถุประสงคที่ตางกัน  ในแนวปฏิบัติที่แสดงใน 
3.1ก(1) เปนการรับฟงเสียงผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด แบบเปดกวางทั่วไปทุกแนวทางความคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ตามปกต ิ สวน ในรูปแบบที่ปฏิบัติในแนวปฏิบัติตามขอ 3.1ก(2) สํานักฯ จะมุงรับฟงประเด็นความคิดเห็นท่ีอยูในความสนใจในการ
ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการตามวัตถุประสงคท่ีกําลังอยูในความสนใจ เนนการคนหาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ วิธีการที่อาจใหความสําคัญเพิ่มขึ้นคือ การใชแบบสอบถามประเมินผลการดําเนินงาน และแบบสอบถามความ
คิดเห็นทั่วไป หรือวิจัยสถาบันของสํานักฯ การประชุมคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เชน ในชวงการปรับเปล่ียน
รูปแบบวิธีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา หรือ ระหวางการพิจารณาสรางนวัตกรรมอํานวยความสะดวก หรือ ระหวางการปรับปรุง
ระเบียบปฏิบัติที่สงผลกระทบตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ ตลาด เม่ือเทียบกับคูแขงเปนตน 

ขอมูลสําคัญในการประกอบการตัดสินใจของสํานักฯ คือ ความสมดุลของความตองการ ระหวางผูรับบริการ นักเรียน 
นักศึกษา บัณฑิต ศิษยเกา กับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ที่รวมใหบริการเกี่ยวของ รวมดวย 

3.1. ข.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
Determination of Student and STAKEHOLDER Satisfaction and ENGAGEMENT) 

3.1. ข.(1) ความพึงพอใจและความผูกพัน (Satisfaction and ENGAGEMENT) 

สํานักฯ มีการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจความไมพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียโดยกําหนด
เปนแผนปฏิบัติงานประจําปทุกปการศึกษาในรูปแบบโครงการวิจัยสถาบัน    และสนับสนุนใหทุกกลุมภารกิจ มีการสํารวจวัดความพึงพอ
ใจความผูกพัน ความไมพึงพอใจในการดําเนินงานของแตละกลุมภารกิจ (กลุมภารกิจอาจรวมสํารวจวัดในโครงการวิจัยสถาบันของสํานักฯ 
หรือ แยกสํารวจวัดเฉพาะกลุมภารกิจได) นอกจากน้ี ในการดําเนินการตามโครงการตางๆของสํานักฯ ยังมีการประเมินผลโครงการ ที่มีการ
สํารวจวัดความพึงพอใจ ความผูกพัน ความไมพึงพอใจ ในการดําเนินการในโครงการน้ันๆ อีกทางหน่ึงดวย   ผลการวิจัยสถาบัน จะไดรับ
การพิจารณาในภาพรวมของสํานักฯ ในโอกาสนําเขาขอมูลเพื่อการทบทวนคุณภาพ และในโอกาสพัฒนา หรือ จัดทําแผนปฏิบัติในโอกาส
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ตอไป  สําหรับผลการประเมินโครงการ ในกิจกรรมโครงการเฉพาะกิจ  เชน การแนะแนวการศึกษา การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรี การพัฒนาหลักสูตร การบริการเอกสาร การบริการระบบทะเบียนเรียน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเปนตน จะไดรับการ
นํามาพิจารณาทบทวนการดําเนินการในชวงเตรียมการในรอบตอไป เพื่อปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น รูปแบบการสํารวจวัดผลที่ใช คือ 

• รวบรวมประเมินผลจากกลองรับความคิดเห็นของสํานักฯ 

• ประเมินจากการทําวิจัยสถาบันเพื่อตรวจประเมินผลความพึงพอใจอยางเปนทางการ  

• ประเมินจากแบบสอบถามการประเมินหลังเสร็จส้ินกิจกรรมการประชุมสัมมนาแผน/โครงการ 

• จากการเปดโอกาสใหซักถามแสดงความคิดเห็นระหวางกิจกรรม 

• จาก Website, Face book ของกลุมภารกิจ 

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

ปการศึกษา 2555 น้ี สํานักฯพจิารณาความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเปรียบเทียบกับคูแขง และระดับของ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆที่ใหบริการในลักษณะที่คลายคลึงกัน ตามแนวทางที่ดําเนินการในปการศึกษาที่ผานมา เพื่อสรางความตอเน่ือง ตาม
ทิศทางในปการศึกษา 2554  ที่สํานักฯ ไดรับคัดเลือกจาก สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเขารวมโครงการตอยอดคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx)  โดยเปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในจํานวน 7 คณะ/หนวยงาน ประกอบดวย 1.คณะ
แพทยศาสตร  2.คณะวิศวกรรมศาสตร  3.คณะเภสัชศาสตร   4.คณะเกษตรศาสตร  5.คณะศึกษาศาสตร  6.คณะวิทยาการจัดการ และ 
7.สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สกอ. คัดเลือกจาก 75 คณะ/หนวยงาน ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สมัครเขา
รวมโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแกนสมัครเขารวมโครงการจํานวน 12 คณะหนวยงาน  ผานการคัดเลือก 7 คณะ/หนวยงาน ซ่ึงมีสํานักฯ 
รวมอยูดวย)  การไดเขารวมโครงการระยะหน่ึง สงผลใหไดรับประสบการณเกณฑคุณภาพสูความเปนเลิศ EdPEx ที่ทําใหเกิดการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงงานดานประกันคุณภาพของสํานักฯที่สําคัญหลายดาน เชน การปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม อัตลักษณ  
วัตถุประสงคสําคัญ และอ่ืนๆ มีกระบวนการตรวจประเมินภายในสํานักฯขามกลุมกันเองระหวางกลุมภารกิจ การปรับปรุงการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่สงผลใหแตละกลุมภารกิจเริ่มใหความสําคัญขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียกับคูแขง ซ่ึงเปนขั้นเริ่มตนที่สําคัญ การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบดําเนินการไปพรอมกับการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับตางหนวยงาน  
รูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูล ดังกลาว ใชวิธีรับฟงจากผูมีสวนไดสวนเสีย คูความรวมมือที่สําคัญ เปนหลัก  โดยการสํารวจจากขอมูลตาง
สถาบันที่เก่ียวของ ทั้งโดยวิธีการสํารวจขอขอมูลที่เปนไปไดจาก สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  และโดยการใชความสัมพันธและ
ความผูกพันของกลุมภารกิจกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และการใชโอกาสที่ไมเปนทางการในชวงโอกาสการเขารวมประชุมกับตางสภาบัน 
การเขารวมกิจกรรม โครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) กับตางสถาบัน เพื่อสํารวจขอทราบขอมูลที่สนใจ เพื่อชวย
ใหมองเห็นทิศทางความสนใจของ ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตอคูแขงที่สํานักฯสนใจ 

3.1. ข.(3) ความไมพึงพอใจ (Dissatisfaction) 

การสํารวจขอมูลดานความไมพึงพอใจ สํานักฯดําเนินการไปพรอมกับการสํารวจวัดความพึงพอใจ โดยใชวิธีการเดียวกันกับ 3.1ข(1) 
และ 3.1ข(2) ขางตน และ สํานักฯ ยังเปดโอกาสใหผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงรองเรียน หรือ
เสนอแนะความคิดเห็น ความตองการที่สํานักฯยังบริการใหไมเปนที่พอใจ ผานทางทุกชองทางที่สํานักฯเปดใหใช ตามปกติ ดังแสดงไวแลว
ในวิธีการรับฟงเสียงจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ใน ตาราง 3.1 ก(1)  โดยนโยบายผูอํานวยสํานักฯ ยังเปดโอกาสใหผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถติดตอแจงโดยตรงถึงผูบริหารได ทางโทรศัพท หรือ ส่ืออ่ืน เชน Website, e-mail, หรือ Face book เพื่อ
การนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินการตามแนวปฏิบัติ และจริยธรรมที่สํานักฯประกาศไว โดยเรงดวนทันที  

3.2 ความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement)    

3.2. ก.  บริการหลักทางการศึกษา และ การสงเสริมผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  
(Educational  SERVICES and Student and STAKEHOLDER Support) 

3.2. ก.(1) บริการทางการศึกษา (Educational SERVICES) 

สํานักฯ สนับสนุน การบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยการให บริการทางการศึกษา (Educational Services) หลักที่สําคัญ 
ดังรายการขางลางตอไปน้ี  



สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)หนา 40

สวนท่ี 2    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555  

หมวดท่ี 3  การมุงเนนลูกคา  ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 
 

[1] การใหบริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มตั้งแตการใหบริการแนะแนวการศึกษาทั้งการใหบริการแนะแนวสัญจรใน
ระบบรับตรง บริการแนะแนวตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาในระบบ Admission บริการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกใหม ระดับ
ปริญญาตรี ทั้งโดยวิธีรับตรง และโดยวิธีรับผานสวนกลางในระบบ Admission  

[2] การใหบริการดานมาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา ใหบริการประสานงาน/ตรวจสอบ/กล่ันกรอง การขออนุมัติเปด/
ปรับปรุง/ปดหลักสูตรและรายวิชาของทุกคณะ/หนวยงาน ทุกระดับ ใหสอดคลองตามกรอบเกณฑคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ รวมทั้ง
ใหบริการฐานขอมูลประวัติหลักสูตร/รายวิชา และประสานงานสหกิจศึกษา 

[3] การใหบริการดานระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรียน ใหบริการประสานงานดานระบบทะเบียนเรียนทุกคณะ และ 
ทุกระดับการจัดการศึกษา ทั้งการจัดทําตารางสอน-ตารางสอบ การขึ้นทะเบียน/ตอทะเบียนนักศึกษา  การลงทะเบียน-เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน  

[4] การใหบริการเอกสารสําคัญและงานดานปริญญาบัตร ใหบริการดานการออกเอกสารแสดงสถานภาพแกนักศึกษา/
ผูสําเร็จการศึกษา ทุกระดับและทุกคณะแบบเบ็ดเสร็จที่ผูขอเอกสารสามารถรอรับไดทันที (ใชเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ ภายใน 10 นาทีตอ
ฉบับ) และ ใหบริการประสานจัดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

[5] การใหบริการดานขอมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา ใหบริการขอมูลสารสนเทศ ในฐานะศูนยกลางการบริหาร
จัดการฐานขอมูล ดานหลักสูตร รายวิชา และนักศึกษา ทั้งภายในสํานักฯ และ หนวยงานเครือขาย 

เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ สํานักฯใหบริการเปน 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1  บริการผานจุดใหบริการในสํานักงาน โดยบริการในวันเสารเพิ่มดวย ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 
รูปแบบที ่2  บริการทางไกล ผานระบบเครือขาย Internet ประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สามารถเช่ือมโยงเครือขายได 

ผานระบบไปรษณียไทย 
รูปแบบที่ 3 บริการสัญจร โดยใหบริการนอกสถานที่ในชวงโอกาสเตรียมรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา 

การใหบริการทุกรูปแบบเนนคุณภาพการใหบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสรางความพึงพอใจ และความผูกพันใหผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสียประทับใจอยากใชบริการตอเน่ืองยั่งยืน 

3.2. ก.(2) การสงเสริมผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (Student and STAKEHOLDER Support) 

การสงเสริมใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาใชบริการ สํานักฯไดพัฒนาถึงระดับใหบริการทางไกลไดอยางคลองตัวแลว  
นับเปนการสงเสริมสงเสริมใหผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย มาใชบริการดาน บริการการศึกษา และสามารถสืบคนสารสนเทศหรือมาใช
ประโยชนจากบริการดังกลาวของสํานักฯ ไดอยางคลองตัวทั่วทุกกลุม (บริการน้ีแตกตางกันบางสําหรับผูรับบริการแตละกลุม ในดาน
ระดับช้ันของความลับของการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ )   วิธีการตามมาตรฐานสํานักฯ คือ 

 สํานักฯ จัดใหมีการประชาสัมพันธรายละเอียดการติดตอใชบริการ หมายเลขโทรศัพท โทรสาร  E-mail address, Website 
Face book ที่สามารถติดตอไดโดยสะดวกและรวดเร็ว ประกาศตอสาธารณชนในส่ือตางๆ ของสํานักฯ ในชวงการใหบริการ
ดานตางๆ และในเอกสารประชาสัมพันธ   เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูรับบริการ หรือ ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถขอเขาใช
บริการหรือแมแตการรองเรียน ไดโดยสะดวกรวดเร็ว (การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ จะไดรับบริการท่ีแตกตางกันบางในแตละ
กลุมผูรับบริการ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เชน ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละคน จะไดสิทธิประโยชน
เขาถึงขอมูลสารสนเทศของตนตามสิทธ์ิ แตจะไมสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศบุคลอ่ืนไดถาไมไดรับอนุญาต หรือกลุม
ผูรับบริการประเภทเดียวกันที่ไดสิทธิประโยชนเขาใชบริการ อาจจะใชสิทธิประโยชนไดเฉพาะกลุมยอยของประเภทน้ันๆ แตใช
สิทธ์ิประโยชนตางกลุมที่ตางเงื่อนไขกันไมได  หรือ ผูรับบริการทั่วไป จะไมสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศ ไดลึกเทากับผูมีสวน
ไดสวนเสีย หรือคูความรวมมือของสํานักฯ เปนตน)    

 สํานักฯ จัดใหมีข้ันตอนการใหบริการของแตละกลุมภารกิจแสดงใหเห็นชัดเจน เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียสามารถติดตอขอใชบริการหรือรองเรียนไดโดยสะดวก และมีนโยบายการใหบริการผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียโดยไมแตกตางกัน 

 สํานักฯ ใหสิทธิประโยชนแกผูปกครองนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เขาถึงขอมูลนักศึกษาในความดูแลของตนผานเครือขายการ
ใหบริการของสํานักฯ ได   โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่ เปนบริการที่จํากัดการเขาถึงขอมูลบาง  

 สํานักฯ มีการดําเนินการประสานงานผูมีสวนไดสวนเสียผานเครือขายที่เช่ือมโยงถึงกันแลว หรือโดยส่ืออ่ืนที่ผูมีสวนไดสวน
เสียมีความสะดวกที่จะใช เพื่อประสานบริหารจัดการขอมูลใหมีความเปนปจจุบันที่ทันตอเหตุการณมีความเชื่อถือไดอยูเสมอ 
เปนบริการท่ีจํากัดการเขาถึงขอมูลแตกตางกันบางในระดับความสําคัญของภารกิจท่ีแตกตางกัน เชนการเขาถึงขอมูลผล



สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) หนา  41

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจําปการศึกษา 2555  สวนท่ี 2   
ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012                               หมวดท่ี 3  การมุงเนนลูกคา 
 

การศึกษาของนักศึกษาของอาจารย การเขาถึงขอมูลการเงินของธนาคาร หรือ กองคลัง รวมกับสํานักฯ การเขาถึงขอมูลของผู
ประสานงานดานบริการการศึกษาระหวางคณะเปนตน 

 การใหบริการตางๆผานเครือขายคอมพิวเตอร สํานักฯไดดําเนินการใหพัฒนาซอฟทแวร สนับสนุนที่เขาถึงได สะดวก งาย 
และ รวดเร็ว ใชเวลาดําเนินการนอย มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพสูง 

 สํานักฯ มีมาตรการปองกันความเส่ียงขอมูล ดวยระบบช้ันความลับในการเขาถึงขอมูลตามปกติ  มีระบบปองกันการทําลาย
ขอมูลดวยโปรแกรมปองกันพิเศษ ตามมาตรฐานสวนกลางของมหาวิทยาลัย มีมาตรการสํารองขอมูล 3 ระดับช้ัน ที่เปนอิสระ
แกกัน ณ ที่เก็บรักษาที่ปลอดภัยคนละแหงกัน มีมาตรการปองกันความเส่ียง ที่อาจเกิดขอขัดของของระบบ ดวย ระบบฉุกเฉิน 
มีคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ โปรแกรมเมอร และ ปจจัยสนับสนุนที่พรอมเพื่อคอยเฝาระวังปองกัน และ แกไขขอของที่อาจ
เกิดขึ้นได เปนบริการที่ไววางใจได เชื่อถือได ทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

 เพื่อความเหมาะสมในการใหบริการผูรับบริการเปนกลุมท่ีมีเง่ือนไขการรับ-ไมรับบริการท่ีแตกตางกัน ตามเง่ือนไขท่ี
หลักสูตรหรือคณะ/หนวยงานกําหนด   ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมท่ีตางกลุมกัน อาจไดรับการบริการใน
รายละเอียดท่ีแตกตางกันบาง ตามคุณสมบัติ เงื่อนไข ระเบียบปฏิบัติของกลุมที่ตางกัน เชน วัน เวลา กลุม หรือการอนุญาตให
เขาใชบริการ อาจตางกันบาง ตามระเบียบปฏิบัติ ตามรายละเอียดขอมูลสารสนเทศ ที่จัดใหบริการเฉพาะกลุมน้ันๆ  โดยที่ 
มาตรฐานในการใหบริการ และศักยภาพของเทคโนโลยีท่ีใหบริการ สํานักฯใหบริการโดยใชมาตรฐานเดียวกัน 

 การบริหารขอมูลของสํานักฯ พัฒนามาถึงระดับที่เช่ือมโยงกับคูความรับผิดชอบที่เปนทางการอยางเปนระบบผานเครือขาย
คอมพิวเตอร ทั้งในและนอกสํานักฯ  และสามารถเชื่อมโยงใชโปรแกรมของสํานักฯรวมกันไดตามขอกําหนดเงื่อนไข มาตรการ
รักษาความปลอดภัย   ซ่ึงจะทําใหม่ันใจไดวา ผูปฏิบัติที่เก่ียวของ ดําเนินการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเดียวกันทั่วทั้งสํานักฯ และ
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  ภายใตมาตรฐานคุณภาพเดียวกนั ท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุง บูรณาการเชื่อมโยงท้ังในและนอกสํานักฯ  

3.2. ก.(3) สวนแบงกลุมผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (Student and STAKEHOLDER Segmentation) 

จากสภาพการใหบริการการศึกษาแก นักเรียน นักศึกษา ศิษยเกา ผูมีสวนไดสวนเสียทั่วไป  และจากการพิจารณาจากขอมูล
สัดสวนของผูรับบริการ ซ่ึงสวนใหญ อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การพิจารณาขอมูลนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก
นักเรียนเพื่อสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนผานกระบวนการรับสมัครสอบคัดเลือกที่สํานักฯใหบริการ   สํานักฯ ถือวาสวนแบง
ตลาดที่สําคัญของสํานักฯ ประมาณ  3 ใน 4 สวน คือผูรับบริการในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ที่เหลือ เปนผูรับบริการตางภูมิภาค 
ตามที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปจจุบัน สํานักฯ ไดดําเนินการขยายสวนแบงตลาดการใหบริการไปยังตางภูมิภาค ผานสถาบัน
เครือขายที่รวมรับสมัครสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงผานระบบรับตรงที่สํานักฯดําเนินการ    

สํานักฯ สรางความผูกพันกับนักเรียนที่เปนนักศึกษาในอนาคต โดยใหบริการทางเลือกสมัครที่นักเรียนสามารถไดสิทธิ์
ประโยชนเพิ่มข้ึน คือเลือกสมัครในสถาบันเครือขายได (เลือกไดหลายอันดับการเลือก) ผานกระบวนการรับตรงที่สํานักฯ โดยไมตอง
เดินทางไปที่สถาบันเครือขายตางๆที่ขอเขารวมใหบริการกับการรับตรงของสํานักฯ เปนแนวนโยบายที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน 
และสํานักฯ สํานักฯเพิ่มนโยบายบริการสัญจร ดวยการออกใหบริการแนะแนวทุกจังหวัดในภูมิภาคที่เปนสวนตลาดที่สําคัญ และขยายสู
ตางภูมิภาคเพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดการใหบริการ และตามขอมูลความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทั่วไปผานชองทาง
ส่ือสารตางๆของสํานักฯ สํานักฯไดสนองความตองการโดยการพัฒนาระบบใหบริการทางไกลผานระบบ On line ในการรับสมัครรับ
ตรง การบริการเอกสาร การบริการขอมูลสารสนเทศทั่วไป   

3.2. ก.(4) การใชขอมูลผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (Student and STAKEHOLDER Data Use) 

การใชขอมูลสารสนเทศของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียและบริการเพื่อปรับปรุงการตลาด  สํานักฯ ใชแนวทางการรับฟงเสียง
จากทุกชองทาง พิจารณาความตองการ ความคาดหวัง ของทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ความสมดุลของความตองการ ความ
คาดหวังทั้งสองกลุม เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงสวนแบงตลาดการใหบริการ และ พัฒนานวัตกรรมเพื่อการใหบริการที่สอดคลองกับความ
ตองการความคาดหวังที่เปนไปได เชน การเพิ่มทางเลือกใหบูรับบริการที่นักเรียนไดรับประโยชนจากการเพิ่มทางเลือก คณะหนวยงาน
ไดรับประโยชนจากความสนใจของนักเรียนในกลุมเรียนดีจากตางภูมิภาค ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียไดรับประโยชนจากนวัตกรรม
ที่สํานักฯพัฒนาซอฟทแวรชวยในการใหบริการอํานวยความสะดวกในการรับสมัคร การใหบริการขอมูลสารสนเทศจําเปน การใหบริการ
ทางไกล การใหบริการใกลบาน การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการ TQF เปนตน การไดมาซ่ึงขอมูล สํานักฯใหความสําคัญ ในหลากหลาย
ชองทาง  
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 สํานักฯนําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และเก่ียวกับ หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และ
บริการการศึกษาอ่ืนๆมาพิจารราการสัมมนา ซึงดําเนินการเปนประจําทุกป  โดยจัดใหมีคูความรับผิดชอบไดมีโอกาสเขา
แลกเปล่ียนเรียนรู 

 สํานักฯ สนับสนุนใหมีการศึกษาอบรมดูงานตางสถาบัน เพื่อเรียนรูแนวทางใหม เพื่อพิจารณาสรางนวัตกรรม 
 สํานักฯ เขารวมกิจกรรมสัมมนากับหนวยงานกลางสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนตามโอกาส 
 สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณกับผูแทนตางสถาบันที่อยูในแวดวงเดียวกันอยางไมเปนทางการตามโอกาส 
 ประชุมคณะกรรมการทบทวนการดําเนินการ เพื่อพัฒนาปรับปรุง หรือ สรางนวัตกรรม 

และพิจารณาตลาดในอนาคตจาก 
 นโยบาย และ แผนกลยุทธ  แนวโนมอัตราการขยายตัวของการใหบริการของกลุมภารกิจในอนาคตที่สงผลใหจํานวน/

ประเภท/กลุมผูรับบริการเปล่ียนแปลงไป เชน จํานวนคณะสาขาวิชาที่เปดรับเพิ่มใหมทีกระทบดานพัฒนาวิชาการ หรือ
ระบบทะเบียนเรียน หรือ ระบบการรับเขาศึกษา แนวโนม นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขยายกลุมเปาหมาย ที่
กระทบตอกลุมนักเรียน กลุมคูความรวมมือทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เปนตน 

 ภารกิจมอบหมายใหมของฝายวิชาการท่ีจะขยายตัวตามแผน ทั้งระยะส้ันและระยะยาวในอนาคต เชน ความรวมมือกับ
ตางสถาบันใหมๆ  ภารกิจสหกิจศึกษา เปนตน 

 ภารกิจการประสานรวมมือกับตางสถาบันท่ีมีอยูเดิม และสถาบันท่ีรวมมือน้ันมีการขยายตัว เชน การเพิ่มปริมาณการ
ขอรับบริการ เชน ขอเพิ่มจํานวนรับนักศึกษา หรือเพิ่มคณะสาขาที่เปดรับ หรือเพิ่มสถาบัน  เปนตน 

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

3.2. ข.(1) การจัดการกับความสัมพันธ (Relationship Management) 

ระบบการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่สํานักฯถือปฏิบัติมายาวนาน จนเกือบคลายเปนวัฒนธรรม
องคกร คือการใหบริการดวยไมตรีจิตมิตรภาพ ความพยามลดระยะหางการใหบริการ เชนการปรับสถานที่ผูรับบริการสามารถเขาใชบริการ
ใกลชิดกับผูปฏิบัติของสํานักฯได สอบถามพูดคุยเปนกันเองได มีจุดพักผอนที่ผอนคลาย เพื่อใหเกิดความคุนเคย และผูกพัน  เชนการ
ใหบริการที่จุดใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) การบริการที่จุดบริการระบบทะเบียนเรียน หรือจุดบริการพัฒนาวิชาการ  
การใหบริการที่เปดใหบริการใกลบาน เชนการแนะแนวที่มีบรรยากาศเปนกันเอง การใหบริการสอบใกลบาน  การใหบริการผาน Internet 
ที่ทันสมัย ผาน Face book ที่เปนกันเอง และอ่ืนๆ ที่ สํานักฯ ดําเนินการ การสรางและพัฒนาความสัมพันธ สวนใหญเปนแบบไมเปน
ทางการ เกิดจากสมรรถนะหลักที่สําคัญ คือ บุคลากรของสํานักฯ รุนสูรุน เพื่อนสูเพื่อน พี่สูนอง การสรางความผูกพันกับผูรับบริการที่จะ
เปนนักศึกษาในอนาคต ที่เปนทางการสามารถอธิบายเปนขั้นตอนได ดังน้ี 

ขั้นที่ 1   รับฟงขอมูลความตองการ ความคาดหวัง ขอมูลความไมพึงพอใจ จากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จากนโยบาย 
และจากการวิเคราะหสถานการณ ขอมูลทั่วไป ผานกลุมผูปฏิบัติที่เก่ียวของ ดังอธิบายแลวใน 3.2ก (4) 

ขั้นที่ 2  วิเคราะหความสมดุลความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กําหนดเปาหมายเพื่อรักษากลุมผูรับบริการเดิม
ไว และ เพิ่มผูรับบริการกลุมใหม 

ขั้นที่ 3  วิเคราะหแนวทางการสรางความสัมพันธ การพัฒนาความผูกพันเพิ่มขึ้น และเลือกเพื่อนําสูการปฏิบัติ เพื่อใหผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียไดรับส่ิงดีๆ สงผานความพึงพอใจ ความประทับใจที่ไดรับเกินจากที่คาดหวัง ความผูกพันที่เปน
ความคุนเคย และพรอมเก้ือหนุน  

ขั้นที่ 4 ทดลองใช และพัฒนาปรับปรุง และเวียนสูขั้นตอนที่ 1 อีก เพื่อพัฒนาในรอบตอๆไป แนวทางที่สํานักฯ ใชบอย เพื่อการ
ดึงดูดผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมใหม และสรางโอกาสในการขยายความสัมพันธกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียใน
ปจจุบัน สํานักฯ เลือกใชจุดแข็งของสํานักฯ ในการใหบริการเพื่อใหเกิดความประทับใจ คือ 

 สํานักฯ เนนการใหบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยดวยฐานขอมูลที่เช่ือถือได สะดวกและรวดเร็ว ในการเขาถึงการ
ใหบริการ เชน การติดตอขอรับบริการดานทะเบียนเรียน หรือการรับบริการดานการรับเขาศึกษา  ที่อํานวยความ
สะดวกรวดเร็วใหสามารถดําเนินการไดแมอยูที่หางไกล  ผานเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอถึงมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดไมวาที่ใด   หรือการใหบริการเอกสารสําคัญ ที่สามารถรอรับไดเลยในวันเดียว โดยใชเวลาใหบริการเฉลี่ยแลว ไมเกิน 
10 นาที ตอฉบับ   ดวยคุณภาพที่ไดมาตรฐาน รูปแบบทันสมัยสวยงาม ขอมูลที่ไดรับการเช่ือมโยงกับหนวยงานที่
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เก่ียวของ ที่เปนปจจุบัน เปนวิธีการสรางความผูกพันที่ใกลชิดกับผูรับบริการของสํานักฯ ทั้งใกลไกลโดยไมจํากัด
ระยะทางและเวลาราชการและประหยัดคาใชจายในการเดินทาง 

 สํานักฯ ใชจุดแข็งของฐานขอมูลและศักยภาพความพรอมของเทคโนโลยี สรางความสัมพันธรวมมือกับองคกรอื่น 
โดยการประสานเช่ือมโยงใชขอมูลรวมกันได(ภายใตกรอบมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูล) สงผลใหเกิด
ภาพลักษณที่ดี ในการสรางสัมพันธเครือขายพันธมิตร 

 สํานักฯ สรางความผูกพันกับผูรับบริการโดยวัฒนธรรมการใหบริการที่เนนการใหบริการที่โปรงใสเปนธรรม การ
บริการดวยน้ําใจและรอยย้ิม เพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ และ ประทับใจ 

 สํานักฯ สรางบรรยากาศสถานที่ และ มีบริการตอนรับ ที่สรางความอบอุนและคุนเคย เล็กๆนอยๆ ระหวางที่
ผูรับบริการมาขอรอรับบริการที่สํานักฯ เพื่อเกิดความประทับใจ เชน บริการวารสารส่ิงพิมพ นํ้าเย็น โทรทัศน  ของ
ขบเคี้ยวระหวางรอ สงผลใหเกิดความประทับใจ และความผูกพัน 

 สํานักฯ เพิ่มบริการทางเลือกการใหบริการที่มีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบความตองการ หรือความคาดหวังที่
แตกตางกันของผูรับบริการ  เพื่อสรางความประทับใจและความผูกพัน ทั้งอยางไมเปนทางการและเปนทางการ ตอ
นักเรียน นักศึกษา และ ผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกกลุม ที่แตกตางกันบางในระดับการศึกษา หรือธรรมชาติวิชาเรียนของ
แตละกลุม  หรือความตองการติดตอ ประสานงานที่แตกตางชวงเวลากันของกลุมงานบริการการศึกษาแตละคณะ หรือ
ความตองการพื้นฐานจําเปนในคุณสมบัติผูเขาศึกษาระดับปริญญาตรีที่แตกตางกัน แตแมวารายละเอียดของกลุมจะ
แตกตางกัน แต สํานักฯก็ไดจัดบริการที่เปนทางเลือกเพียงพอและครอบคลุมความตองการพื้นฐานที่จําเปน   

 สํานักฯเพิ่มเครือขายความรวมมือกับตางสถาบันในการรับบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง  เปนการดึงดูดผูมีสวนได
สวนเสียตางสถาบันใหเขามารวม รวมทั้งผูเรียนจากตางภูมิภาคใหเขามารวม เปนการสรางความผูกพันนักเรียนในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ผานการดําเนินการของสํานักฯ ที่ไมจําเปนตองไปเลือกที่อ่ืน เพราะ
เลือกขอนแกน ก็สามารถมีทางเลือกที่อ่ืนเพิ่มได เปนตน 

3.2. ข.(2) การจัดการกับขอรองเรียน (Complaint Management) 

การใหบริการของสํานักฯ หลายอยางเปนบริการที่ไดประกาศรับรองตอสาธารณะอยางเปนทางการ ซ่ึงเปนส่ิงที่สํานักฯจะตอง
ดําเนินการตามน้ันอยางไมมีขอบิดพล้ิว เชนการดําเนินการสอบ ใหเปนไปอยางโปรงใสเปนธรรมสามารถตรวจสอบได ตามที่ประกาศไว  
กรณีการดําเนินการมีขอผิดพลาดไมเปนไปตามประกาศ สํานักฯ มีคณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องน้ันๆ ที่จะพิจารณาดําเนินการทันที โดย
คํานึงถึงประโยชนของผูรับบริการเปนสําคัญที่ประกันความเช่ือม่ันของผูรับบริการ  โดยไมเลือกปฏิบัติ เพื่อสรางความพึงพอใจแก
ผูรับบริการ     การพิจารณาจัดการ หากพบวาผิดไปจากที่ประกาศไว สํานักฯ จะดําเนินการจัดการใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ประกาศไว
โดยเร็ว และหากเปนขอผิดพลาดที่ไมมีแนวทางประกาศไวโดยชัดเจนตอสาธารณะ สํานักฯจะพิจารณาทบทวนเพื่อกําหนดเปนแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมเพิ่มเติม หากจําเปนตองยกผลประโยชนตอผูรับบริการ สํานักฯจะ พิจารณาใหไดประโยชนรวมกันเปนรายกลุมที่
สอดคลองตามกรณีที่รองเรียน โดยไมเลือกปฏิบัติ  เชนการรองเรียนเก่ียวกับการตรวจคะแนนการสอบรายวิชาที่เคยเกิดมีขึ้นในอดีต 
ปจจุบันไมมีขอรองเรียน แตมีมาตรการที่พรอมใหตรวจสอบได  การดําเนินการนี้ สํานักฯพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนการบริหาร
จัดการผลกระทบทางลบ ที่แสดงไวในแผนภาพที่ 1.2 ข(1)-1 หมวดที ่1   
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หมวดท่ี 4  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 

4.1  การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ 
(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance) 

4.1.ก.  การวัดผลการดําเนินการ (Performance Measurement) 

4.1.ก(1) วิธีวัดผลการดําเนินการ (Performance Measures) 

สํานักฯ เก็บขอมูลในการทํางานประจําวันตามกระบวนการทํางานตางๆ ใน  3   รูปแบบ ดังน้ี 

รูปแบบที่ 1 เก็บรวบรวมจากกระบวนการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรในระหวางการใหบริการปกติ   

 เปนการดําเนินการปกติประจําวันของระบบเทคโนโลยี ที่ไดรับการพิจารณาวิเคราะหออกแบบใหเก็บรวบรวมและประมวลผล 
สถิติขอมูลการใหบริการตางๆ ไวในแตละการใหบริการ  เชน ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนผูสมัครเขาศึกษา ขอมูลนักศึกษา บัณฑิต 
ขอมูลหลักสูตรรายวิชา ขอมูลผลการเรียน  ขอมูลสถิติการใหบริการตางๆ เชน ขอมูลการประสานงานการเงิน การสารบรรณ การ
เจาหนาที่ การบริการเอกสารสําคัญ การบริการระบบทะเบียนเรียนเปนตน ขอมูลเหลานี้ เช่ือมโยงใหบริการแบบบูรณาการกับขอมูล
จากตางหนวยงานที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย หรือคูความรวมมือ รวมดวย เชน ขอมูลสถิติรายวิชาที่เปดสอน การเงิน การพัสดุ เปนตน   
โดยแตละกลุมภารกิจ รับผิดชอบดําเนินการในสวนที่ตนเก่ียวของ และนําเขาเชื่อมโยงกัน กระบวนการเก็บรวบรวมจะถูกออกแบบใหมี
กระบวนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยกอนการนําไปวิเคราะหประมวลผลในขั้นตอนอ่ืนๆ 

รูปแบบที่ 2 เก็บรวบรวมจากขอมูลสรุปผลการดําเนินการกิจกรรมโครงการเฉพาะกิจ 

เปนการดําเนินการรายโครงการ/กิจกรรมเม่ือส้ินสุดกิจกรรม/โครงการตามปฏิทินการดําเนินการ โดยแตละกลุมภารกิจเก่ียวของซ่ึง
เปนผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมน้ันๆ ดําเนินการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและรายงานสรุปผลการดําเนินการ เชน รายงานการ
ประเมินผลกิจกรรม สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการเก่ียวของ และขอมูลเหลาน้ีจะถูกเก็บรวบรวมเขาระบบฐานขอมูล  E-IQA 
ของสํานักฯ ที่พัฒนา ขึ้นเอง โดยความรวมมือของผานผูประสานงาน E-IQA ประจําแตละกลุมภารกิจตามที่แตละกลุมภารกิจมอบหมาย 

รูปแบบที่ 3 เก็บรวบรวมจากขอมูลการทบทวนเกณฑตัวช้ีวัดคุณภาพตามเกณฑคุณภาพประจําป 

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรสํานักฯ โดยการสัมมนาทบทวนระบบประกันคุณภาพประจําป เพื่อทบทวนการดําเนินการ
ตามการวิเคราะห PL ขอมูล ADLI (หมวด 1-6) ขอมูล LeTCI (หมวด 7) ตามเกณฑการศึกษา มุงสูความเปนเลิศ (EdPEx) การประชุม
ฉันทามติขอมูลตัวชี้วัด ตามเกณฑ รายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคุณภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน (IQA-KKU) ปการศึกษา 2554 ที่
กําหนดวัดกับสํานักฯ ซึงเปนองคกรในกลุมสนับสนุน จํานวน 9 ตัวขี้วัด ของ 5 องคประกอบ ที่มหาวิทยาลัยบูรณาการจากเกณฑคุณภาพ
ตางๆทุกกลุมเกณฑที่ใชกับมหาวิทยาลัยขอนแกน และ ตัวชี้วัดอ่ืนที่สะทอนอัตลักษณ ขององคกร   

 สํานักฯ มีตัววัดผลการดําเนินการที่สําคัญ ตามคํารับรองการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย และ ตัวชี้วัด IQA-KKU (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติม ในรายละเอียดตัวชี้วัด และหลักฐานการประเมินตนเองที่แสดงไว ในฉบับที่ 2 และหลักฐานการติดตามผลการ
ดําเนินการของสํานักฯ จากฝายแผนและสารสนเทศ ประกอบ) 

4.1.ก(2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 

ขอมูลผลการดําเนินการ สวนใหญสํานักฯเปรียบเทียบกับ คาสูงสุดของเกณฑตัวช้ีวัด IQA-KKU ที่ใชวัดผลการดําเนินการ และคา
เปาหมายการดําเนินการของสํานักฯในกิจกรรมน้ันๆ ที่ไมมีกําหนดในเกณฑตัวช้ีวัด IQA-KKU  และพิจารณาแนวโนมของพัฒนาการผลการ
ดําเนินการจากขอมูลการดําเนินการของตนเองในรอบปที่ผานๆมา  เน่ืองจากขอจํากัดในการไดมาซ่ึงขอมูลของตางองคกรที่ดําเนินการใน
ทํานองเดียวกันกับสํานักฯ ที่ยังขาดการจัดอันดับไวอยางชัดเจนตอสาธารณะ  และขอจํากัดในการขอขอมูลตางองคกร ที่ ขอแลวแตไมได
รับขอมูล หรือไดรับในสวนที่ไมสามารถนํามาเปรียบเทียบได  และอุปสรรคในการเขาถึงขอมูลสําคัญของตางองคกร หรือการเก็บรวบรวม
เพื่อการเปรียบเทียบ  สํานักฯเลือกเก็บไดบางสวนจากขอมูลใกลเคียงกันที่เผยแพรตอสาธารณะของหนวยงานน้ัน จึงเปรียบเทียบไดเพียง
บางสวน แตการเปรียบเทียบขอมูลพัฒนาการของตนเองน้ัน สามารถเลือกใชไดตามเกณฑคุณภาพที่กําหนดไดอยางเต็มที่และม่ันใจได  
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และเพราะสํานักฯมีความพรอมทางเทคโนโลยีที่เขมแข็ง และไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ  จึงทําใหเช่ือม่ันในการ
เก็บรวบรวมขอมูลที่ทันตอเหตุการณ และนาเชื่อถือ  นอกจากน้ียังมีเหตุผลอีกหลายประการที่ชวยเพิ่มเติมความเชื่อม่ันแกสํานักฯ 

ประการแรก เพราะเกณฑคุณภาพ IQA-KKU ที่ทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนใชอยู มีคําอธิบาย หลักเกณฑ และแนว
ปฏิบัติที่ด ี ประกอบ ที่ทําใหเขาใจชัดเจนในวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ ที่ใชเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว 
ชวยใหเก็บไดตรงวัตถุประสงค    

ประการที่สอง สํานักฯมีคณะกรรมการประเมินและประกันคุณภาพภายใน  และ คณะกรรมการฝายแผนและสารสนเทศ ที่รวม
พิจารณาความเหมาะสมขอมูลที่จะใช และติดตามขอมูลเปนระยะๆตามแผน  ทําใหสํานักฯมีความม่ันใจในขอมูลดังกลาว    

ประการที่สาม  สํานักฯเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศสําคัญๆของมหาวิทยาลัย ที่มีระบบฐานขอมูล ระบบจัดเก็บขอมูล ระบบ
รักษาขอมูล ซ่ึงใชเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง  สํานักฯเปนองคกรหลักองคกรหน่ึงของมหาวิทยาลัยที่คอยสนับสนุนนโยบายสําคัญๆ  มี
คณะกรรมการเฉพาะกิจอีกหลากหลายชุดที่เก็บรวบรวม ประมวล วิเคราะห เพื่อใชในกิจการน้ันๆ  ทําใหไวตอการเปล่ียนแปลง และทันตอ
เหตุการณ   ทําใหสํานักฯ มีความม่ันใจในขอมูล ที่จะนําสูการสนับสนุนการตัดสินใจระดับปฏิบัติการ และระดับกลยุทธ และเพื่อนวัตกรรม
อยางมีประสิทธิผล 

4.1.ก(3)  ขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (Student and STAKEHOLDER Data) 

สํานักฯเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผานกระบวนการสรุปประเมินการดําเนินการ
กิจกรรม/โครงการตางๆของสํานักฯ และขอมูลวิจัยสถาบันการสํารวจความพึงพอใจ ขอมูลสรุปรายงานการประชุมตางๆที่เก่ียวของ  และ
ขอมูลจากการสัมมนา รวมกับตางหนวยงาน  ขอมูลจาก วงเลาเรื่องที่เปนกิจกรรมไมเปนทางการของแตละกลุมภารกิจ ในหลากหลาย
ชองทางดังกลาวแลวใน หมวดที่ 3 

4.1.ก(4) ความคลองตัวในการวัดผล (Measurement Agility) 

สํานักฯ เปนศูนยกลางของการใหบริการขอมูลทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัย  การที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการใดที่เก่ียวกับการ
บริการการศึกษา จะเลือกพิจารณาผานคณะกรรมการชุดสําคัญๆทางการใหบริการทางการศึกษาดวย  สํานักฯ เปนหนวยงานที่มีบทบาท
เปนฝายเลขานุการของหลากหลายคณะกรรมการทางการใหบริการการศึกษา ภารกิจสําคัญประการหนึ่ง คือ ประมวล สรุป วิเคราะห 
และนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของ ตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา  โดยภารกิจนี้  จึงทําให สํานักฯ ทันตอ ความตองการ
ทางการศึกษาอยูเสมอ และไวตอการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกสํานักฯ ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและไมคาดคิด  เชนการ
เปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญของการดําเนินการจัดสอบวัดความรู GAT และ PAT ซ่ึง สํานักฯ จะตองมีหนาที่ประสานดําเนินการช้ีแจง
หนวยงานที่เก่ียวของทราบอีกชั้นหน่ึง เปนตน หรือ ทันตอการปรับเปล่ียนเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา (TQF) ที่สํานักฯ จะตองมี
หนาที่ชวยเหลือ ใหขอมูลเพื่อการเปด และปรับปรุงหลักสูตรแกคณะตางๆ เปนตน วิธีท่ีใชโดยท่ัวไปเปนการประสานอยางไมเปนทางการ 
(ทราบขอมูลกอนอยางไมเปนทางการ) เน่ืองจากเปนคูความรวมมือท่ีไดพัฒนาเปนความผูกพันตอกันแลว   

4.1.ข.  การวิเคราะหทบทวนผลการดําเนินการ (Performance Analysis and Review) 
 

สํานักฯมีการทบทวนผลการดําเนินการของสํานักฯเปนประจํา ผาน 

• คณะกรรมการฝายแผนและสารสนเทศของสํานักฯ เพื่อตรวจสอบทบทวนประเมินความสําเร็จวามีการดําเนินการตามแผน
กลยุทธ แผนปฏิบัติการ ที่วางไวหรือไม มีขอขัดของใดที่ตองรีบแกไขชวยเหลือหรือปรับแผน หรือระงับแผน บาง  อีกสวน
หน่ึงคือการติดตามเพื่อใหบรรลุผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย 

• คณะกรรมการประเมินและประกันคุณภาพภายในของสํานักฯ เพื่อทบทวนระบบคุณภาพของสํานักฯ ตามเกณฑตัวชี้วัด 
IQA-KKU ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสํานักฯกําหนดเปนแผนปฏิบัติงานประจําทุกป เพื่อตรวจประเมินคุณภาพของสํานักฯ 

เร่ืองที่สํานักฯวิเคราะหมีหลากหลาย ข้ึนอยูกับประเด็นที่คณะกรรมการใหความสนใจ แตทั้งหมด ตั้งอยูบนฐานขอมูลที่กลุม
ภารกิจของสํานักฯ ดําเนินการ เชน 

• ขอมูลทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกระดับ ทุกคณะสาขาวิชา รวมทั้งขอมูลผูสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับ ดวย 

• ขอมูลหลักสูตร รายวิชา ทั้งที่เปนหลักสูตรรายวิชาที่กําลังมีการจัดการเรียนการสอนอยูในปจจุบัน และขอมูลในเชิงประวัติ
พัฒนาการหลักสูตรเพื่อการประเมินผลหลักสูตรรายวิชา 

• ขอมูลการรับบุคคลเขาศึกษาทั้งโดยวิธีรับตรง และวิธีการรับผานระบบสวนกลาง การรับในระบบวิธีพิเศษตางๆ  
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• ขอมูลเชิงวิชาการอ่ืนที่เปนมติที่ประชุมที่ถือเปนแนวปฏิบัติที่ไดจากคณะกรรมการชุดสําคัญๆที่สํานักฯ เปนฝายเลขานุการ
ที่ประชุม 

ตลอดทั้งระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆ ที่ตองเผยแพรสูคณะสาขาวิชาตางๆ ถึงนักเรียนถึงผูรับบริการอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 
ขอมูลดานระเบียบปฏิบัติตางๆ ขอมูลดานเกณฑมาตรฐานกลางตางๆ ระเบียบการ คูมือปฏิบัติงาน ขอมูลประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการ ขอมูลประเมินผลการใหบริการ 

4.1.ค.  การปรับปรุงผลการดําเนินการ  

ผลจากการทบทวนผลการของสํานักฯ ตามที่อธิบายไวในขอ 4.1.ข ขางตน จะนําสูการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาหรือ
สรางนวัตกรรมไปดวย  นําไปสูการไดขอสรปุ แนวทาง ลําดับความสําคัญ ขั้นตนดวย เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการวางแผนกลยุทธ 
และแผนปฏิบัติการของสํานักฯ ในปการศึกษาตอๆไป ตามความเหมาะสม โดยสํานักฯ จะนําขอมูลสูการใหมีสวนรวมของบุคลากรท่ีเปนผู
ปฏิบัติ และ ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีโอกาสรวมดวยตามความเหมาะสม ในโครงการสัมมนาตางๆ ที่เก่ียวของของสํานักฯ   สวนเรื่องที่เปน
เรื่องสําคัญระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย จะดําเนินการประมวล วิเคราะห สรุป เสนอมหาวิทยาลัยผานคณะกรรมการตางๆโดยลําดับ
เพื่อกําหนดนโยบาย กอนแปลงสูการปฏิบัติของสํานักฯ ตอไป 

การถายทอดสูระดับปฏิบัต ิ สํานักฯ มีขั้นตอนการถายทอดที่เปนระบบทั้งโดยวิธีการประชุมผานคณะกรรมการแผนฝายแผนและ
สารสนเทศ  และผานคณะกรรมการฝายบริหารเพื่อนําสูการปฏิบัติจริง โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกกลุมและการบริหารจัดการที่
เนนการสนับสนุนสงเสริมทั้งทรัพยากรจําเปนและบรรยากาศการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติจริง ตามแผนโครงการ
ทาทายเพื่อมุงสูเปาหมายที่กําหนดในการใหบริการหลักทางการศึกษา ของสํานักฯ แก ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ เพื่อใหบรรลุตามเปา
หมายความทาทาย ของสํานักฯ และมุงสูวิสัยทัศนของสํานักฯ  ที่กําหนดไว และ โดยการออกเปนคําส่ังมอบอํานาจ และ คําส่ังการ
ถายทอดการปฏิบัติลงสูระดับ กลุมภารกิจ และ ระดับบุคคล  กับทั้งมีการประสานแนวทางปฏิบัติสูผูปฏิบัติและสูผูมีสวนไดสวนเสียรวมกัน 
เชนการประชุมมอบหมายและซักซอมแนวปฏบิัติในการดําเนินการสอบวัดความรู GAT กับ PAT และ O-NET รวมกัน เปนตน 

4.1.ค(1) การแลกเปล่ียนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice Sharing) 

ในดานนวัตกรรม สํานักฯ มีการพัฒนานวัตกรรมในหลายดาน เชน  

 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูลประกันคุณภาพภายในของสํานักฯ ออนไลน (E-IQA)  
 การพัฒนาโปรแกรมขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน 
 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูลการดําเนินการดานมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thailand Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: HEd)  
 การพัฒนาบัตรประจําตัวนักศึกษา เปน Smart Card 
 การพัฒนาระบบบริการการเงินผานเคานเตอรบริการใกลบานผูรับบริการ 
 การพัฒนาการประชุมกล่ันกรองที่สามารถพิจารณาหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพไดคราวละจํานวนมาก 
 การใหบริการเอกสารรับรองสถานภาพดวนไดภายใน 10 นาทตีอฉบับ 
 การพัฒนาโปรแกรมรับสมัครรับตรงออนไลน 
 การไดรับคัดเลือกจาก สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปน 1 ใน 28 คณะ/หนวยงาน จาก 75 คณะ/หนวยงานของ

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชน ใหเขารวมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) ของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับคัดเลือก 7 คณะหนวยงาน คือ คณะเกษตรศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุนการใหบริการทางการศึกษาเพียงหนวยงานเดียวที่ไดรับคัดเลือก) 

4.1.ค(2) การดําเนินการในอนาคต (Future Performance) 

จากการการไดรับคัดเลือกจาก สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปน 1 ใน 28 คณะ/หนวยงาน จาก 75 คณะ/หนวยงานของ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชน ใหเขารวมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx)  ทําใหสํานักฯ มีการ
ทบทวนระบบประกันคุณภาพอยางกวางขวางจริงจัง ทั้งในระดับกรรมการประจําสํานักฯ  สํานักฯไดดําเนินการสําหรับอนาคตโดยมีการ
ปรับเปล่ียนวิสัยทัศน วัตถุประสงค เพื่อมุงที่จะบรรลุการบริหารและพัฒนาวิชาการท่ีเปนเลิศ ที่สามารถวัดไดจากการความสําเร็จของการ
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ไดรับรางวัลคณุภาพแหงชาติ  ระดับ TQC และ TQA  ในอนาคตอันใกล    ซ่ึงทีมบุคลากรของสํานักฯและทีมบริหารระดับสูง จะมุงม่ันที่
จะพัฒนาไปสูเปาหมายรวมกัน อยางไมหยุดน่ิง เพื่อมุงสูการบริหารและพัฒนาวิชาการสูความเปนเลิศ 

4.1.ค(3) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและการสรางนวัตกรรม (Continuous Improvement and Innovation) 

การปรับปรุงดังกลาว ใชกระบวนการประชุมสัมมนาทบทวนคุณภาพ และ การประชุมคณะกรรมการคุณภาพ  คณะกรรมการ
จัดทําแผนและสารสนเทศ คณะกรรมการบริหาร เปนสําคัญ โดยการรับฟงขอมูลจากผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูปฏิบัติตรง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่เก่ียวของ จากหลายชองทาง และ ผลจากการประเมิน  เพื่อพัฒนาปรับปรุงในระหวางดําเนินการทันที และ ในรอบการ
ดําเนินการปถัดไป  ผลการดําเนินการทําใหเกิดมีนวัตกรรมขึ้นหลายอยาง ดังไดใน 4.1.ค(1)  และผลดําเนินการใน หมวดที่ 7 

4.2  การจัดการสารสนเทศ ความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Management of Information, Knowledge, and Information Technology)   

ในการดําเนินการในแตละรอบดําเนินการ เม่ือมีการประชุม และกําหนดแนวปฏิบัติใด  ในรอบปดําเนินการใหมจะนํามาปรับปรุงใช
ใหมโดยทันที่ ในรูปแบบเอกสาร เชน สรุปมติกรรมการชุดสําคัญ  เอกสารประเมินผลการดําเนินการ  เอกสารแนะแนวเผยแพร  คูมือการ
เปด ปรับปรุงหลักสูตร ขอมูลตารางสอนตารางสอบ ขอมูลระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวกับการบริการการศึกษา  ขอมูลสถิติประกอบการประชุม
ตางๆ เปนตน โดยจัดเก็บรวบรวมไวที่แตละกลุมภารกิจ และเผยแพรผานทาง ส่ือ Website เพื่อประโยชนในการอางอิงใชในการศึกษา หรือ 
วิจัย หรือ วางแผนการศึกษา  หรือ การปรับปรุงพัฒนางาน เปนตน   วิธีการที่สํานักฯใชในการวัด วิเคราะห ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผล
การเรียนรูของผูเรียน และผลการดําเนินการของสํานักฯ  โดยใชขอมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกสวนงานของสํานักฯ  

4.2.ก.  การจัดการขอมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู (Data, Information, and Knowledge Management) 

4.2.ก (1) คุณสมบัติ (Properties) 

สํานักฯ ในฐานะศูนยขอมูลสารสนเทศการบริการทางการศึกษา จะดูแลขอมูลสารสนเทศ สวนกลางที่สําคัญ เพื่อใชในการอางอิง 
สํานักฯจึงตองมีระบบการตรวจทานขอมูลเพื่อทําใหม่ันใจวาขอมูลสารสนเทศ มีคุณสมบัติที่สามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง แมนยํารวดเร็ว 
ทันการณ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลที่ดี มีการรักษาความปลอดภัยและความลับ 

ตารางที่ 4.2.ก (1)    แสดงวิธีการทําใหมั่นใจในแตละคุณลักษณะ 

คุณลักษณะ วิธีการ 

ความแมนยํา  กําหนดแนวปฏิบัติในการใชขอมูลที่ตองใชรวมกันซักซอมใหเขาใจตรงกัน และใหทําการตรวจสอบความถูกตองขาม
สายงาน (Cross Check) เพ่ือตรวจสอบวาขอมูลนั้นมีบูรณภาพหรือไม 
 กําหนดใหผูใชขอมูลไดมีสวนรวมในการกําหนดตัวขอมูล รวมถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติการใชงานของขอมูลน้ันๆ 
 ระบุวาขอมูลใดบางที่เปนขอมูลสวนกลาง มาตรฐานขอมูล และกําหนดบทบาทหนาที่วาหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ 

คุณลักษณะ  วิธีการ 
  ระบุวาขอมูลใดบางที่เปนขอมูลสวนกลาง มาตรฐานขอมูล และกําหนดบทบาทหนาที่วาหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ 

 ทําใหขอมูลตางๆ ที่อยูตามหนวยงานตางๆ คงเสนคงวา (Data Consistency) 
 ทําการบูรณาการขอมูลที่อยูตามหนวยงานตางๆ มารวมเปนฐานขอมูลมหาวิทยาลัย เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจของ
ผูบริหาร 

ความถูกตอง 
และความเชื่อถือได 

 กําหนดมาตรฐานของขอมูล 
 กําหนดผูรับผิดชอบขอมูลแตละตัวที่ชัดเจนตามภาระหนาที่ของเจาหนาที่นั้น 
 ทําการตรวจสอบ (Verification) และทําใหขอมูลนั้นมีความถูกตอง (Validation) 

ความทันกาล  ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมใชงานและขอมูลอยางสม่ําเสมอ  
 เฝาระวัง และเตรียมมาตรการฉุกเฉินรองรับเหตุที่ไมคาดหมายเพื่อใหสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วสม่ําเสมอ 
 กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย เชน รายวัน รายสัปดาห รายเดือน เปนตน 

การรักษาความปลอดภัย
และความลับ 

 กําหนดการเขาถึงขอมูลตามตําแหนงงานที่รับผิดชอบ 
 นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชงานในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล เชนระบบการปองกันไวรัสคอมพิวเตอร   
 กําหนดมาตรฐานในการเขาถึงขอมูล ทั้งทางดานมาตรการดานกายภาพและมาตรการดานแนวปฏิบัติ 
 มีมาตรการสํารองขอมูลเพ่ือความปลอดภัย 
 กําหนดชั้นความลับของขอมูลตามภาระหนาที่ที่เจาหนาที่แตละคนรับผิดชอบและมีรหัสผานเฉพาะบุคคล 
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4.2.ก (2) ขอมูลสารสนเทศที่มีความพรอมใชงาน (Data and Information Availability) 

ขอมูลมีทั้งสวนที่เปนเอกสารเผยแพร ที่ขอรับบริการได หรือเอกสารคูมือที่แจกใหกับนักศึกษาเพื่อใชเปนคูมือระหวางศึกษา 
ขอมูลหลักสูตร ขอมูลรายงานประจําป ขอมูลรายงานการประเมินตน ที่สามารถใหบริการแกผูศึกษาดูงาน ขอมูลดานเอกสารจะมีการ
ปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป โดยผานการตรวจสอบดําเนินการจากคณะกรรมการที่เก่ียวของ ขอมูลอีกสวนหน่ึงคือขอมูลจากระบบฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอร ที่ออกแบบระบบใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและใชบริการไดโดยสะดวกและงายในการใชงาน 
ที่ระบบเผยแพรออนไลนใหผูรับบริการเขาใชบริการไดตามสิทธิที่โปรแกรมอนุญาต เชน ตามกําหนดชวงเวลา ตามกลุมผูรับบริการชวงเวลา
น้ัน ตามกลุมผูปฏิบัติงานที่มีหนาที่เก่ียวของ ตามกลุมผูรับบริการทั่วไป เปนตน    สําหรับขอมูลที่ใหบริการน้ี ไมเพียงการจัดวางระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสํานักฯ ใหมีประสิทธิภาพสูงและมีความทันสมัย สํานักฯ ยังใหความสําคัญในการระบบการเฝาระวังรักษาความ
ปลอดภัยขอมูล และการซอมบํารุงเปนประจําสมํ่าเสมอ ทําใหม่ันใจเต็มทีไ่ดวา ขอมูลสารสนเทศของสํานักฯที่เปดใหบริการ มีความพรอม
ใชงานเสมอ  ทั้งผูรับบริการ   ผูปฏิบัติงาน และ ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนผูสงมอบและคูความรวมมือท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ) ดานตางๆ และผูปกครอง ไดอยางกวางขวางสามารถเช่ือถือได มีความสะดวกและงายตอการใชงาน แตทั้งนี้ผูขอรับบริการนั้นๆ
จะตองเปนผูที่มีสิทธิไดรับอนุญาตใหเขาถึงขอมูลไดตามเง่ือนไขของความปลอดภัยของขอมูลที่กําหนด 

4.2.ก(3) การจัดการความรู (Knowledge Management) 

  การรวบรวมแลกเปล่ียนถายทอดความรู ทั้งผูปฏิบัติงาน ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูสงมอบและคูความรวมมือทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ  สํานักฯ ใหการถายทอดความรูทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ โดยเลือกใชผานทางเทคนิควิธี 

• การแลกเปล่ียนเรียนรู (KM: Knowledge Management)  
เลือกใชกับ ผูปฏิบัติงานของสํานักฯ และรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ซ่ึงถือเปนการเพิ่มพูนทักษะความสามารถของ

ผูปฏิบัติงานแบบกาวกระโดดทั้งระหวางบุคลากรในสํานักฯดวยกัน และจากตางหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่คลายคลึงกัน  โดยมีทั้งกิจกรรม
ที่สํานักฯกําหนดไวเปนแผนปฏิบัติการในแตละป และท่ีมีโอกาสใหบุคลากรเขารวมกับองคการอ่ืนๆ ตามโอกาสอันควร 

 

• การประชุมแนะแนวการศึกษา 

เลือกใชกับ นักเรียน/ครูอาจารย/ผูปกครอง ไดรับรูองคความรู/ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน กับทั้งผูปฏิบัติงานของสํานักฯ 
และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ที่เขารวมกิจกรรมดวย เชนโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา โครงการแนะแนวสัญจร และยังทําใหสํานักฯ 
ไดมีโอกาสรับฟงเสียงความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ รวมดวย 

• การประชุม 

เชนการประชุมชี้แจงกรรมการควบคุมหองสอบ การสอบวัดความรู  การประชุมสัมมนาเพ่ือการเพิ่มพูนองคความรูแก
บุคลากรของสํานักฯ หรือการประชุมซักซอมแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหมแกคณะ/หนวยงาน หรือการประชุมรวมกับตางสถาบัน
เปนตน เปนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันกับกลุมผูปฏิบัติงานของสํานักฯ และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ที่เขารวมกิจกรรมดวย   

• การประชาสัมพันธขอมูลผานทางส่ือ Electronics เชน “Website  หรือ E-mail ผานระบบโปรแกรมการบริหาร
จัดการที่มีศักยภาพของสํานักฯ 

เลือกใชกับ ผูสนใจทั่วไป  ทั้งแบบส่ือสารทางเดียว และส่ือสารสองทาง ที่สามารถโตตอบซักถามได และบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ของสํานักฯ โดยสํานักฯ สนับสนุนความพรอมคอมพิวเตอรใหใชงานโดยสะดวกดวย 

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

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

ฮารดแวร และ ซอฟทแวร ของสํานักฯ เปนเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง ไดรับการออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญ ที่คํานึงถึงความ
สะดวกและงายตอการใชงานอยูแลว ผูใชงานทั่วไปสามารถเขาถึงและใชงานไดโดยงาย และสะดวก แมเปนนักศึกษาใหมที่ยังไมคุนเคยนัก 
หรือแมกระทั่งนักเรียนทั่วไป ที่สมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง สามารถใชบริการของสํานักฯผานโปรแกรม
คอมพิวเตอรไดโดยงาย 
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ส่ิงที่สํานักฯดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อทําใหอุปกรณที่เก่ียวกับสารสนเทศ (ฮารดแวรและซอฟแวร) ที่ใชในสํานักฯ       มีความเช่ือถือ
ได  ปลอดภัย คือ สํานักฯ จัดใหมีระบบปองกันความเส่ียง รวมดวยดังน้ี 

• มีการสํารองขอมูล ที่แยกเปนอิสระแกกัน เก็บรักษาแยกสถานที่กัน เปน 3 แหง เพื่อปองกันเหตุอุบัติภัยที่รายแรง มีการ
สํารองอุปกรณ และอะไหล เพื่อการซอมบํารุง และทดแทนใชชั่วคราวระหวางการแกไข หรือซอมบํารุง สํารองระบบพลังงาน
ใหพรอมใชงานกรณีฉุกเฉิน สํารองเจาหนาที่เทคนิค และโปรแกรมเมอรเพื่อคอยเฝาระวัง และมีการจัดเก็บขอมูลอยาง
ปลอดภัย 

• มีระบบตรวจสอบซอมบํารุงเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ โดยผูชํานาญเฉพาะทาง และปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม 
• มีระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล และมีระบบช้ันความลับการเขาถึงขอมูลที่ปลอดภัย  

4.2.ข(2) ความพรอมใชงานกรณีฉุกเฉิน (Emergency Availability) 

สํานักฯ จัดใหมีคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง มีการวางระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูล มาตรการสํารอง
ขอมูล สํารองระบบการใหบริการทั้งระบบ และ บางสวน สํารองแหลงพลังงาน การดําเนินการปองกันความเส่ียง เพื่อใหระบบสามารถ
ทํางานไดอยางตอเน่ืองตอไประยะเวลาหน่ึง  ซ่ึงไดรับการประเมินวามากเพียงพอที่จะสามารถแกไขใหระบบกลับมาดําเนินการไดเปนปกติ  
และมีมาตรการสํารอง ที่สามารถใหบริการตอเน่ืองโดยไมตองใชเทคโนโลยีไดเปนการชั่วคราว กรณีเกิดความเสียหายที่รายแรงมากตอ
ระบบ   กลาวคือ 

 มีการเฝาระวังบํารุงรักษาและตรวจสอบความถูกตองขอมูลใหเปนปจจุบันพรอมอางอิงและพรอมใชงานเสมอ 

 มีการสํารองขอมูลที่สามารถนํากลับมาใชไดแมเกิดภัยพิบัติรายแรงดวยระบบเก็บเปนอิสระแยกกันถึง 3 แหง  มีระบบสํารอง
อุปกรณ และอะไหล เพื่อการซอมบํารุงฉุกเฉิน  และมีระบบทดแทนใชชั่วคราวระหวางการแกไขหรือซอมบํารุง มีระบบ
พลังงานสํารองใหพรอมใชงานกรณีฉุกเฉิน มีการสํารองเจาหนาที่เทคนิค และโปรแกรมเมอรเพื่อคอยเฝาระวัง และมีการ
กําหนดชั้นความลับที่ปลอดภัยขอมูลอยางปลอดภัย 

 มีการตรวจเช็คความพรอมของระบบ ฮารดแวร และ ซอฟทแวร โดยผูชํานาญเฉพาะทาง และปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม
ใหความพรอมใชงานอยางตอเน่ืองเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ  

 มีคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยคอยกํากับตรวจสอบ ติดตาม และเฝาระวังผลการใหบริการ 

 กรณีที่เทคโนโลยีอาจขัดของเปนเวลานาน เปนอุบัติภัยที่รายแรงที่ตองใชเวลานานในการซอมบํารุง สํานักฯ จัดใหมี
ระบบดําเนินการดวยมือที่สามารถจัดการไดเปนการชั่วคราว 

การรักษาใหขอมูลพรอมใชในดานความถูกตอง มีทั้งสวนที่สํานักฯ ตรวจสอบความถูกตองให โดยจัดใหมีระบบการตรวจสอบ
ขอมูลสารสนเทศทั้งสวนขอมูลเดิมและขอมูลที่นําเขาใหมอยางเปนระบบ มีการตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบใหเปนปจจุบันอยาง
สมํ่าเสมอโดยตัวระบบเอง และโดยคณะกรรมการที่เก่ียวของ  กับทั้งเปดระบบใหผูมีสิทธเขาใชขอมูลน้ัน สามารถตรวจแกไขขอมูลสวน
ของตนไดบางสวนตามสิทธ์ิที่ระบบอนุญาตไว  

การรักษากลไกการบริการขอมูลสารสนเทศดานอุปกรณ นอกจากการสํารองขอมูลและการซอมบํารุงที่มีความพรอมแลว สํานักฯ 
ยังสํารองคาใชจายสํารองเพิ่มเติมจําเปนไวดวย กรณีส่ิงที่เตรียมสํารองไว ไมเพียงพอ หรือ มีความจําเปนอ่ืนนอกเหนือจากที่คาดการณ
เตรียมไว กับทั้งยังมีโปรแกรมเมอร ที่สามารถใหบริการพัฒนาโปรแกรมเฉพาะกิจเสริมใหบรกิารเพิ่มเติมไดดวย จึงสะดวก ไมมีขอจํากัด
การใชงานที่โปรแกรมอาจไมไดเตรียมเผ่ือไวให 
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หมวดท่ี  5  การมุงเนนผูปฏิบัติงาน  
(Workforce Focus) 

5.1 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน (Workforce Environment)   

5.1 ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังผูปฏิบัติงาน (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

5.1.ก (1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง (CAPABILITY and CAPACITY) 

สํานักฯ โดย คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการฝายแผนและสารสนเทศของสํานักฯ กํากับดูแลความเหมาะสมอัตรากําลัง 
มีการประชุมทบทวนสมํ่าเสมอเปนประจําทุกป  เพื่อประเมินความจําเปนดาน ขีดความสามารถและอัตรากําลัง  รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ 
และกําลังคนที่มีอยู   เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการทั้งระยะส้ัน และระยะยาวที่สํานักฯกําหนด ซ่ึงสวนใหญเปนการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรเดิมที่มีอยู  อาจมีบางที่กําหนดแผนขอเพิ่มอัตรากําลังตามกรอบนโยบายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในสวนที่
เปนความตองการของลักษณะงานที่ตองการผูปฏิบัติที่มีความรูความสามารถเปนการเฉพาะตามขอกําหนดของระบบงานเพื่อทดแทนอัตรา
ที่ขาด    การประเมินขีดความสามารถของบุคลากรสวนหน่ึงมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร และจากการวิเคราะห
ประเมินของคณะกรรมการฝายแผนและสารสนเทศ  การวิเคราะหประเมินความจําเปน พิจารณาจาก  

• การประเมินขีดความสามารถของตน โดยการทํา SWOT Analysis  
• การสนับสนุนแผนพัฒนาองคการที่กระทบตออัตรากําลัง 

• แผนการชดเชยอัตรากําลังที่ขาด 

• ผลการประเมินบุคลากร 

5.1.ก(2) ผูปฏิบัติงานใหม (New Workforce Members) 

การสรรหา วาจาง บรรจุ อัตรากําลัง เริ่มจาก การวิเคราะหงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของอัตรากําลัง การกําหนด
กรอบอัตรากําลังและคุณสมบัติของอัตรากําลัง การจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อขออนุมัติอัตรากําลังเพิ่มใหม การดําเนินการจัดหาอัตรากําลัง
เพิ่มใหมตามกรอบที่ไดรับการอนุมัติสนับสนุน และการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกตามระเบียบราชการที่โปรงใสเปนธรรม ตามคานิยม
ของสํานักฯที่ยึดม่ันในระเบียบปฏิบัติที่โปรงใสเปนธรรม    การไดมาซึ่งอัตราเพิ่มใหมมีเปนสวนนอย การพัฒนากําลังคน สํานักฯเนนให
ความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ ประสบการณ เพื่อการรักษาบุคลากรใหคงอยูกับสํานักฯ  โดยใหการสนับสนุนดาน
สวัสดิการที่เพียงพอ การอํานวยความสะดวก การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และการใหผลประโยชนตอบแทนในกิจกรรมพิเศษ
ตางๆ สงเสริมการสรางความผูกพันในกลุมผูปฏิบัติงานอยางไมเปนทางการ ใหเกิดความรักผูกพันฉันพี่นอง โดยบุคลากรปฏิบัติตอกันฉันพี่
นองและเพื่อนรวมงาน เอ้ืออาทรตอกัน  ที่สําคัญ สํานักฯเนนเรื่องการมีสวนรวมที่จะชวยเปดโอกาสใหผูปฏิบัติทุกระดับใกลชิดผูกพัน และ
ชวยสะทอนความคิดที่หลากหลายทั้งของผูปฏิบัตแิละของผูรับบริการที่ผูปฏิบัติไดเขาไปมีปฏิสัมพันธดวย 

5.1.ก(3) ความสําเร็จของงาน (Work Accomplishment) 
เพื่อมุงความสําเร็จของงาน  ผูอํานวยการ ไดบริหารจัดการโดยการกระจายอํานาจใหมีรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการฝาย

ตางๆ ดังแสดงใน แผนภาพ ที่ 1 ข (1) ใหมีอํานาจกํากับติดตามดูแล วินิจฉัยส่ังการตามกรอบนโยบายของสํานักฯรวมกัน เพื่อใหเกิดความ
คลองตัว โดยใหบุคลากรแตละกลุมภารกิจมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจที่สําคัญรวมกัน มีระบบติดตามรายงานการปฏิบัติการตอที่
ประชุมบุคลากรสํานักฯ เปนประจําทุกเดือน เวนแตมีกิจกรรมจําเปนอ่ืนใหตองเล่ือนกําหนดการประชุมบาง สํานักฯ ใชเทคนิคการมีสวน
รวมที่เปนความผูกพัน ดวยการใหบุคลากรมีสวนเปนเจาของผูรับผิดชอบโครงการ โดยการสนับสนุนของคณะผูบริหาร สนับสนุนให
บุคลากรมีบทบาทในการรับผิดชอบบริหารจัดการงานสําคัญดวยตนเอง (สํานักฯเชื่อม่ันวาบุคลากรสํานักฯเปนสมรรถนะหลักของสํานักฯที่
มีประสบการณความเช่ียวชาญสูงในงานที่มอบหมาย) โดยที่จะมีการประชุมใหญเพื่อการถายทอดงาน และ การซักซอมแนวปฏิบัติ และ
มาตรการปองกันความเส่ียงรวมกันกอนออกดําเนินการ เชนการจัดสอบตามหนวยสอบตางๆ ที่บุคลากรไดรับมอบหมายใหไปเปนหัวหนา
หนวยสอบเปนตน การไดรับการมอบหมายงานสําคัญเนืองๆ การใหเพิ่มพูนประสบการณและเรียนรูระหวางเพื่อนรวมงานสมํ่าเสมอ 
จะสรางความม่ันใจแกบุคลากร จะเพิ่มพูนสมรรถนะหลักขององคกร และท่ีสําคัญเปนโอกาสเตรียมผูบริหารหรือผูรับผิดชอบรุนตอรุน 
และในชวงการส้ินสุดการปฏิบัติงาน กําหนดใหมีการสรุปผลการดําเนินการรายงานผูรับผิดชอบหลัก เพื่อประมวลเปนขอมูลพิจารณาป
การศึกษาตอๆไป 
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5.1.ก(4) การบริหารจัดการการผูปฏิบัติงานใหพรอมรับตอเปล่ียนแปลง (WORKFORCE Change Management) 

อัตรากําลังที่กําลังจะเปล่ียนไปของสํานักฯ มีทั้ง อัตราที่กําลังจะเกษียณอายุราชการ อัตราที่ตองการทักษะความรู
ความสามารถเฉพาะเพื่อรองรับนวัตกรรม หรือการปรับเปล่ียนระบบงาน และการใหบริการ     การเตรียมการในระยะยาว สํานักฯ ได
เตรียมการไวในแผนระยะยาวของสํานักฯ ในระยะส้ัน สํานักฯไดมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการฝายแผนและสารสนเทศของสํานักฯ เพื่อ
กําหนดการจางวานเปนการชั่วคราวรวมดวย   ในขณะเดียวกัน สํานักฯ ไดสนับสนุนใหบุคลากรมีการถายทอดประสบการณงานระหวางกัน 
หรือเรียนรูจากการปฏิบัติงานขามกลุม มีระบบงานหลักงานรอง เพื่อทดแทนกันและกันเม่ือจําเปน  บุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งงานหลักงานรอง  มีระบบรางวัล หรือคาตอบแทน หรือผลประโยชนตามระเบียบราชการเพื่อลดผลกระทบการ
บริหารบุคคล 

5.1 ข. บรรยากาศการทํางาน (WORKFORCE Climate) 

5.1.ข(1) สภาพแวดลอมในการทํางาน (Workplace Environment) 

สํานักฯ ใหความสําคัญในการสรางบรรยากาศ และสภาพแวดลอมการทํางานเปนอยางดี  หองทํางานที่สะอาด มีระบบดูแล
ความสะอาดโดยบริษัทภายนอก มีส่ิงอํานวยความสะดวกและอุปกรณจําเปน มีระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ทันสมัยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงเครือขายเรียบรอย  ใหสถานที่ทํางานเปนเขตปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพ มีระบบเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร มีระบบโทรศัพท มียานพาหนะ อํานวยความสะดวกในสวนกลางที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพดี มีบริการที่จอดรถ มีหอง
ประชุมขนาดตางๆ พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกครบ เพื่อความสะดวกการดําเนินการ  มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งอุปกรณปองกัน
ภายในสํานักฯ และ จากบริการรักษาความปลอดภัยจากบริษัทภายนอก มีสวนบริการดานสุขภาพ บริการการออกกําลังกาย ที่มี
ประสิทธิภาพ ใหบริการบุคลากรของสํานักฯ อีกทั้งยังสนับสนุนใหบุคลากรมีความสะดวกที่จะสามารถปฏิบัติงานหรือใหบรกิารผูรับบริการ
ไดแมอยูระหวางประชุมสัมมนา หรือปฏิบัติงานอ่ืนนอกสํานักงาน ผานอุปกรณสนับสนุนการทํางาน สํานักฯ จัดใหมีการประเมินความ
ผาสุก ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจเพื่อการนําขอมูลยอนกลับมาพิจารณาปรับปรุงระบบการทํางานตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5.1 ข (1)-1  รูปหองทํางานที่กําลังทํางาน 

 

แผนภาพที่ 5.1 ข(1)-2  รูปหองประชุม 

 

แผนภาพที่ 5.1 ข(1)-3  รูปการออกกําลังกาย fitness 

 

แผนภาพที่ 5.1 ข(1)-4  รูปการออกกําลังกาย fitness  
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5.1.ข(2) นโยบาย เกี่ยวกับผูปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชน (WORKFORCE Policy and Benefit) 

สิทธิประโยชนตางๆ ของผูปฏบิัติงาน สํานักฯ โดยคณะกรรมการบริหาร พิจารณาดําเนินการเปน 2 สวน คือ 

 สิทธิประโยชนที่พึงไดรับตามสิทธสวัสดิการของบุคลากรตามแตละกลุมตามระเบียบราชการ  เชน ประกันสังคม คา
รักษาพยาบาล คาตอบแทนปฏิบัติงานลวงเวลา ประกันชีวิต คาเลาเรียนบุตร สิทธ์ิการลากิจ ลาปวย ลาพักผอน ลาคลอด 
ลาบวช สํานักฯดําเนินการรักษาสิทธิประโยชนตามสิทธิประโยชนที่พึงไดรับตามสิทธของบุคลากรตามแตละกลุม ตาม
ระเบียบราชการ  ทุกคน 

 สิทธิประโยชนอื่นนอกเหนือจากสิทธสวัสดิการของบุคลากร สํานักฯใหความสําคัญเพื่อสรางแรงจูงใจดวย เชนกองทุน
กูยืม  สวัสดิการออกกําลังกาย คาตอบแทนกิจกรรมพิเศษ โอกาสการไดไปศึกษาดูงาน ใน และ ตางประเทศ เปนตน  
สํานักฯใหการสนับสนุนเพื่อเปนสวัสดิการเพิ่มเติม  

5.2 การผูกใจผูปฏิบัติงาน (Workforce Engagement)   

5.2 ก. ผลการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน (Workforce Performance) 

5.2.ก(1) ปจจัยของความผูกพัน (Element of Engagement) 

แนวทางการกําหนดปจจัยที่สําคัญที่สงผลความผูกพันและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 5.2ก(1)  แสดงประเภทกลุมผูปฏิบัติงาน วิธีการสํารวจความตองการ ขอมูลพ้ืนฐานที่คํานึง แนวทางกําหนดความผูกพัน 

ประเภทกลุม
ผูปฏิบัติงาน 

วิธีการสํารวจความตองการ/
ความคาดหวัง 

ขอมูลพ้ืนฐานที่คํานึงถึง 
แนวทางการกําหนด 

ความผูกพัน 

• ขาราชการ 

• พนักงาน 

• ลูกจางประจํา
/ชั่วคราว 

• ลูกจางบริษัท 

• อาสาสมัคร/
นักศึกษา
ฝกงาน 

• สํารวจจากแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ และความ
ผาสุก ของผูปฏิบัติงาน 

• สัมมนาบุคลากรเปนประจํา
ตอเนื่องทุกป ใหบุคลากร
ทุกกลุมของสํานักฯ ไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะขอมูล 

• รับฟงจากคณะกรรมการที่
เก่ียวของของสํานักฯ 

• เปรียบเทียบกับประโยชนที่
บุคลากรขององคการอ่ืนๆ
ใกลเคียงกันไดรับ 
 

• จํานวนบุคลากรในกลุมภารกิจ 
เทียบกับภาระงาน 

• อัตราเงินเดือน 

• คาตอบแทน/รางวัล/การยกยอง
ชมเชย/ตําแหนงหนาที่ที่
เหมาะสมกับทักษะความรู
ความสามารถ 

• กฎ ระเบียบปฏิบัติ 

• สวัสดิการ 

• ความขัดแยง/การขาดงาน/การ
ลาออก/การขอยาย 

• สภาพแวดลอมการทํางาน
แนวโนมการปรับเปลี่ยน
โครงสรางงาน 

• ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ 

• ประเมินความตองการ ความคาดหวัง หาทิศทางและ
แนวโนมอยางตอเนื่องทุกป 

• พิจารณาขอจํากัดและแนวทางแกไขอยางจริงจัง  

• สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานให
ทํางานไดอยางมีความสุข 

• สนับสนุนทรัพยากรจําเปน เคร่ืองมือ ทุน เวลา ในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่  

• ใหความสําคัญในการอํานวยความสะดวกแกบุคลากร ทั้ง
สวนงานและสวนตัว โดยไมสรางความเสียหายแกสํานักฯ/
มหาวิทยาลัย 

• ใหหัวหนากลุมภารกิจแตละกลุมที่เก่ียวของถายทอดช้ีแจง
ความพยายามชวยเหลือของสํานักฯ เนือง  ๆ

คณะกรรมการที่
เกี่ยวของ 

• รับฟงเสียงจากการหารือ 
และ การสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางกัน 

• สิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดให 

• ปจจัยสนับสนุนอ่ืนเชน
คาตอบแทน  หรือเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช เปนตน 

• ดําเนินการทํานองเดียวกันกับกลุมแรก 

 

5.2.ก(2) วัฒนธรรมองคการ (Organizational Culture) 

สํานักฯ ใหความสําคัญตอผูปฏิบัติอยางมาก ในฐานะเปน สมรรถนะหลัก อยางหน่ึงของสํานักฯ ที่จะตองรักษาไว และ พัฒนาเพิ่ม
ทักษะศักยภาพใหสูงยิ่งขึ้นอยูเสมอและตอเน่ืองในทุกกลุม ใหสามารถถายทอดทักษะตอกัน รุนตอรุน  การปฏิบัติตอผูปฏิบัติของสํานักฯ 
จึงเปนการใหเกียรติ ใหความรักความผูกพันฉันพี่นองเนนความผูกพันแบบไมเปนทางการ  การดําเนินการตางๆ ในสํานักฯ เปนบริการที่ใช
ผูปฏิบัติตางกลุมภารกิจปฏิบตัิงานรวมกัน จนแทบเปนเรื่องปกติ เชน เชน การออกปฏิบัติการแนะแนวสัญจร รวมกัน การออกปฏิบัติการที่
หนวยสอบตางหวัดดวยกัน การปฏิบัติงานดานงานปริญญาบัตรรวมกัน การปฏิบัติงานดานงานทะเบียนรวมกัน มีการจัดกิจกรรมกลุม
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อบรมสัมมนาศึกษาดูงานรวมกันเนืองๆ  รวมทั้งกิจกรรมที่ตองมีการตัดสินใจสําคัญๆ ผูบริหารก็จะเปดใหผูปฏิบัติทุกคนไดมีสวนรวม มีศักดิ์
และสิทธ์ิเทากันในการแสดงความคิดเห็น  ความสัมพันธพัฒนาจากผูรวมงานเปนผูกพันแบบพี่แบบนอง พัฒนาเปนวัฒนธรรมการทํางาน
แบบมีสวนรวม  วัฒนธรรมที่เนนคุณภาพทํางาน การใหความสําคัญกับหนาที่บริการการศึกษาที่มุงสรางภาพอัตลักษณใหผูรับบริการ
ยอมรับวาบริการของสํานักฯ เปนบริการที่ดีมีรสนิยม ที่เรียกวา Smart Service  เพราะเปนการทํางานที่ทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบที่ตอง
ใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการเสมอ   สงผลใหสํานักฯ สามารถไดรับประโยชนจากหลากหลายความคิดในการทํางาน จากผู
ปฏิบัติที่แตกตางกัน  ดังน้ันสํานักฯจึงพรอมใหการสนับสนุนเพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานของสํานักฯ ทุมเทใหกับงานอยางเต็มที่ เพื่อนําไปสู
ความม่ันคงเขมแข็งและยั่งยืน  และสํานักฯ มุงที่จะใหการสนับสนุนวัฒนธรรม และ อัตลักษณ น้ีอยางตอเน่ือง ดังน้ี 

 ใหความสําคัญแกบุคลากรทุกคน ในการรับฟงความคิดริเริ่มสรางสรรค และใหการสนับสนุนปจจัยในการดําเนินการอยางเทา
เทียมกัน เชน การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน แกบุคลากรที่สนใจทุกคน 

 ใหโอกาสในการพัฒนาบุคลากรอยางเต็มที่ทุกป โดยตั้งเปาพัฒนาบุคลากรทุกคน ในระดับ 100% 

 สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศในการทํางาน ใหมีสภาพแวดลอมที่ดี มีความสะดวกสบาย และมีความสุขใน
การทํางานในแตละกลุมภารกิจตามความตองการและความคาดหวังที่สํานักฯสามารถจัดใหได 

 กําหนดเปนแนวนโยบายในการวางแผนกลยุทธของสํานักฯที่ตองพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยาตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ ในหลายๆ
โครงการ เพื่อใหบุคลกรไดพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของตน มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองใหกาวสูงขึ้นจากผลงาน 

 วางบทบาทผูรับผิดชอบหลัก และรอง เพื่อเตรียมการใหบุคลากรไดมีโอกาสกาวหนาในสายงาน 

 สงเสริมส่ืออิเล็กทรอนิคสใหบุคลากรสามารถส่ือสารไดอยางคลองตัว 

 สงเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู (KM) ใหบุคลากรไดมีโอกาสแสดงศักยภาพความสามารถของตน และ ไดแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกัน และรวมกับตางหนวยงานอยางสํ่าเสมอ 

5.2.ก(3) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

สํานักฯ มีระบบการประเมินผลการดําเนินการของบุคลากรที่เปนไปตามระเบียบปฏิบัติราชการ และตามขอตกลงภาระงาน (TOR)  
และประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ ตามเกณฑ และ ระยะเวลาที่กําหนด   มีระบบชมเชยและใหรางวัลบาง กรณีที่มีผลการดําเนินการที่โดดเดน 
สรางชื่อเสียงใหแกสํานักฯ หรือการสรางคุณประโยชนใหแกสํานักฯ เชนการชื่นชมในที่ประชุมประจําสํานักฯ การใหรางวัลสมนาคุณ การ
จัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาอบรมดูงานเพื่อสรางเสริมประสบการณที่บุคลากรผูปฏิบัติสนใจ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ข. การประเมินผลความผูกพันของผูปฏิบัติงาน (Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT) 

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

 สํานักฯ ไมไดกําหนดวิธีวัดความผูกพันที่เปนทางการ แตความผูกพันของบุคลากรผูปฏิบัติงานของสํานักฯ เปนส่ิงที่บุคคลภายนอก
สามารถสังเกตเห็นไดจากพฤติกรรมการแสดงออก เม่ือไดมามีโอกาสมารวมปฏิบัติงานเปนสมาชิกเพื่อนรวมงานรวมกับกลุมบุคลากรใน
สํานักฯ เชนรวมเปนกรรมการในฐานะกรรมการดําเนินการสอบ กรรมการในชุดอ่ืนๆ หรือ การรวมกิจกรรมสัมมนา อบรม รวมกัน ที่กลาว
ไดวา จะสามารถสังเกตเห็นความมุงม่ันของบุคลากรรวมกันในการใชความพยายามที่จะชวยกันปฏิบัติใหงานบรรลุผล มองประโยชน
สวนรวมรวมกัน เอ้ืออาทรดูแลชวยเหลือกัน รับผิดชอบรวมกัน เคารพรักใครทํางานชวยกันเหมือนพี่เหมือนนอง   สํานักฯสังเกตความ

แผนภาพที่ 5.2 ก(-3)-1  รูปมหาวิทยาลัยอื่นมาดูงาน  

 

แผนภาพที่ 5.2 ก(-3)-2   รูปดูงานตางประเทศ 
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ผูกพันเพื่อการประเมินอยางไมเปนทางการผานกิจกรรมสัมมนาระดมสมอง วิเคราะหสถานการณ กิจกรรมกลุมสัมพันธ การอบรมการ
ทํางานเปนทีม การประเมินกลุม และการรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงานภายนอก 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

5.2.ข (2) ความสัมพันธกับผลการดําเนินการขององคกร (Correlation with Organizational RESULTS) 

 สํานักฯพิจารณาความสัมพันธ ของความผูกพันของผูปฏิบัติงานดานความสัมพันธกบหมวดที่ 7 ผลลัพธ ในมุมมองที่ตองการ
รักษาความผูกพันที่ดีน้ันไว เพื่อจะพยายามสนับสนุนปจจัยที่ชวยสงเสริมความผูกพันน้ัน เปนความพยายามประเมินวาสํานักฯจัดบริการ
สวัสดิการ ดูแลปองกันสิทธิประโยชน ดูแลความม่ันคงปลอดภัย สนับสนุนวัสดุอุปกรณจําเปน สรางบรรยากาศในการทํางาน ในการอยู
รวมกัน เพียงพอหรือไม ยังบกพรองดานใดอยางไร เพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น ใหสามารถผูกใจใหผูปฏิบัติยิ่งเพิ่มความผูกพันเพื่อประโยชนองคกร
รวมกันในฐานะที่เปน สมรรถนะหลักที่สําคัญและมีคุณคาสูงอยางหน่ึงของสํานัก แบบสํารวจทีสํ่านักฯ พิจารณาประกอบคือ แบบสํารวจ
ความพึงพอใจ และ ความผาสุก ของผูปฏิบัติงาน ที่ดําเนินการประจําทุกป โดยสอบถามจากผูปฏิบัติทุกกลุมทุกคน  ผลลัพธดังแสดงใน 7.3 

5.2 ค. การพัฒนาผูปฏิบัติงานและผูนํา (WORKFORCE AND Leader Development) 

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

เน่ืองจาก การมุงสูการบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนด สํานักฯตองใหความสําคัญกับ ความทาทายเชิงกลยุทธ และ สมรรถนะหลักของ
สํานักฯ ความพรอมดาน เทคโนโลยี และ ทรัพยากรทางการเงิน แมสงผลอยางสําคัญ แตสํานักฯยังใหความสําคัญอยางมากกับผูปฏิบัติที่
เชี่ยวชาญของสํานักฯ ที่เปน สมรรถนะหลักที่มีคา ที่สามารสรางความไดเปรียบใหกับองคกรอยางมากเปนสมรรถนะที่สามารถชวยสราง
และพัฒนาสมรรถนะหลักดานอ่ืนได และอาจหายไปหากขาดการถายทอดสมรรถนะจากรุนสูรุน  ดังน้ันสํานักฯจึงใหความสําคัญในการ
พัฒนาบุคคลผูปฏิบัติตอเน่ืองทุกป สนับสนุนสงเสริมการสรางความผูกพันทุกป ใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูงานเพื่อวางผูสืบตอที่เหมาะสม
ลวงหนา  งานที่ทาทาย จําเปนตองไดรับการสนับสนุนปจจัยที่เหมาะสม   การพิจารณาผูสืบตองานที่เหมาะสม จําเปนตองไดรับการ
วิเคราะหประเมินความเหมาะสม ทั้งทักษะประสบการณ ความรูความชํานาญ จําเปน ซ่ึงสํานักฯ ใชโอกาสการพิจารณาอัตรากําลัง
เตรียมการรองรับ ความเหมาะสมอาจเกิดจากการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือ จากการอาสาทาทาย  แตทั้งสองประเภทจะไดรับการ
พิจารณาสนับสนุนใหพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถ และเพิ่มพูนประสบการณ โดยใหรวมปฏิบัติงานในฐานะผูชวยในตําแหนงน้ันๆ 
เพื่อเรียนรูพัฒนาทักษะความสามารถ ที่เปน Tacit knowledge และใหโอกาสเรียนรูจากแหลงขอมูลที่ปฏิบัติ ในฐานะที่เปนแหลงรวม 
Explicit Knowledge ที่หนวยงานเชียวชาญเปนพิเศษ มีโอกาสฝกฝนเพิ่มพูนทักษะจนชํานาญ รุนตอรุน ในสวนของการเตรียมพัฒนาผูนํา 
สํานักฯ สนับสนุนใหผูนําของสํานักฯระดับตางๆ เขารับการอบรมสัมมนาผูบริหารดวย และไดเตรียมวางตัวตําแหนงผูชวยหัวหนากลุม
ภารกิจไวดวยเพื่อเตรียมพัฒนาความกาวหนาผูนํา 

5.2.ค (2) ประสิทธิผลของระบบการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Development Effectiveness) 

การอบรมโดยปกติจะมีการไดรับวุฒิบัตรแสดงความสําเร็จการเพิ่มพูนความรู เพื่อแสดงประสิทธิผล หรือการศึกษาตอ สามารถ
ประเมินความสําเร็จไดจากผลการศึกษา   สวนการศึกษาดูงาน สํานักฯกําหนดใหมีการสรุปรายงานใหที่ประชุมบุคลากรสํานักฯ รับทราบ  
และสารถซักถามใหผูที่ไปศึกษาอบรมถายทอดความรูประสบการณที่ไดรับมา   รวมทั้งสังเกตและประเมินจากความสามารถถายทอด

แผนภาพที่ 5.2 ข(1)-1  รูปมีกิจกรรมสนุกสนานรวมกัน วันปใหม 

 

แผนภาพที่ 5.2 ข(1)-2 กิจกรรมสงกรานต 
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ความรูใหมสูกลุมบุคลกรไดอยางมีปริทธิภาพ ในฐานะวิทยากรเรื่องน้ันๆ เปนตน หรือจากการนําความรูมาประยุกตกับงานในหนาที่ หรือ
สังเกตไดจากพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปหลังการสัมมนา เปนตน 

5.2.ค(3) ความกาวหนาในอาชีพของผูปฏิบัติงาน (Career Progression) 

สํานักฯไดวางบทบาทผูรับผิดชอบหลัก และรอง เพื่อเตรียมการใหบุคลากรไดมีโอกาสกาวหนาในสายงานทดแทนตําแหนงท่ีวางลง
โดยมองวาบุคลากรที่มีทักษะความชํานาญพิเศษและมีโอกาสส่ังสมประสบการณในงานที่ทําถือเปนสมรรถนะหลักที่สําคัญขององคกรอยาง
หน่ึงดวย และสํานักฯจะพิจารณาสนับสนุนเพิ่มพูนทักษะประสบการณอยางตอเน่ือง ผูที่สํานักฯเตรียมไวจะไดรับการสนับสนุนกอน และ
เปดรับอัตรากําลังใหมในระดับที่ต่ํากวาทดแทนจํานวนผูปฏิบัติที่วางลง โดยนัยน้ี สํานักฯ ตองแสดงใหบุคลากรผูปฏิบัติในสํานักฯทราบ 

 

แนวทางปฏิบัติโดยเปดเผย และ โปรงใส  ถาเปนการรับในตําแหนงที่วางลงโดยมีผูอาสาทาทายเขาดําเนินการ จํานวนมาก ก็จะ
ดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบปฏิบัติทางราชการอยางโปรงใสเปนธรรม 

โดยทั่วไป สํานักฯมีกิจกรรมการอบรมสัมมนาทุกป ปละหลายครั้ง เพื่อใหบุคลากร ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความรูประสบการณงาน
อาชีพ และเปนการถายทอดความรูจากบุคลากรรุนเกาสูบุคลากรรุนใหมอยางตอเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 5.2 ข(1)-1  อบรมวิจัย 

 

แผนภาพที่ 5.2 ข(1)-2   อบรมการเขียนผลงาน 
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หมวดท่ี 6  การมุงเนนกระบวนการ  
(Operations Focus) 

6.1  ระบบงาน (Work Systems)   

6.1. ก.  การออกแบบระบบงาน (Work System Design) 

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

แนวคิดในการออกแบบระบบงานของสํานักฯ ในเชิงเปาหมาย คือ การออกแบบระบบงานใหสามารถมุงสูการบรรลุวิสัยทัศนที่
กําหนดในระยะยาว และสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกรในระยะส้ัน โดยระบบใหญตองสามารถยืดหยุน
ในการปรับปรุงพัฒนาตัวระบบยอยไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในเชิงการนําสูการปฏิบัติ สํานักฯ ใหความสําคัญกับแนวคิดในเชิงเทคนิค
วิธีการ คือ 

(1) การนําเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงมาใชบริหารจัดการในองคกรแบบทั่วทั้งองคกร   
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อความยั่งยืนของระบบการใหบริการ  และพรอมที่จะรองรับการบริการทางการศึกษาที่มี

ขนาดใหญ ในฐานะศูนยกลางของการใหบริการ  การใหคณะกรรมการฝายแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย แนวคิดการใหบริการแบบ
รวมศูนย และการนําเทคโนโลยีมาใช แนวคิดในการใหบริการผานเทคโนโลยี  เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สามารถใชบริการไดสะดวก รวดเร็ว ไมเปนอุปสรรคดานสถานท่ี หรือ เวลา ในการบริการ  สามารถใชบริการทางไกลทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยไดสะดวกดวยมาตรฐานคุณภาพไมตางกัน  ระบบตองพรอมรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตได มีมาตรการปองกันความ
เส่ียงที่เปนระบบม่ันคง ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว  และเช่ือถือได   สํานักฯนําระบบเทคโนโลยีมาใชเปนเวลานานหลายปแลว การออกแบบ
ระบบและสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในระบบงานโดยรวม กอนจะมาถึงปจจุบันกระบวนการทํางานที่สําคัญของสํานักฯ ไดรับการ
วิเคราะหงานจากผูมีสวนไดสวนเสียอยางกวางขวาง มีการนําความตองการของผูใชบริการตางๆมาวิเคราะหจัดวางระบบกระบวนงานโดย
ผูเช่ียวชาญ  ผานการทดลองใชและปรับปรุงพัฒนาอยางรอบคอบ และผานกระบวนการกล่ันกรองระบบจากคณะกรรมการหลายฝาย จน
ไดระบบกระบวนการทํางานที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงกลุมงานตางๆ ทั้งในสํานักฯ และนอกสํานักฯ เขาดวยกันอยางสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกัน  มีการใชงานระบบเพื่อการใหบริการแบบบูรณาการรวมกันระหวางภารกิจตางๆในสํานักฯ และการประสานใชงาน
เชื่อมโยงรวมกับหนวยงานภายนอก เชน การประสานงานการรับสมัครระบบ Admissions การใชขอมูลผูสมัครสวนกลาง การบริหาร
จัดการขอมูลตารางสอนตารางสอบรวมกับคณะ การใชขอมูลรวมกับคณะวิชาและผูสอน  การใชขอมูลการสอบรับตรงใชขอมูลผลการเรียน
นักเรียนรวมกับโรงเรียน การใชขอมูลเชิงบริหารระหวางหนวยงานภายในสํานักฯดวยกัน เปนตน   การเขาใชระบบงานเปนไปตาม
ระดับชั้นของความลับการเขาถึงขอมูลตามมาตรการปองกันความเส่ียง    กระบวนการของระบบไดรับการออกแบบใหสามารถดําเนินการ
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกตอง มีระบบการตรวจสอบยืนยันกอนการนําไปเปนขอมูลสารสนเทศตามกระบวนการท่ี
ออกแบบใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพในปจจุบัน  เปนระบบกระบวนการทํางานที่สามารถรองรับงานทั้งในปจจุบันและที่อาจจะ
เกิดมีเก่ียวของเพิ่มเติมในอนาคต แตละระบบยอยที่สามารถเช่ือมโยงสอดประสานกันทํางาน สงผานงานตอเน่ืองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับปรุงพัฒนาเฉพาะสวนไดอยางคลองตัว      

(2) การทบทวนปรับปรุงพัฒนาระบบงานอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องทุกป    
นอกจากการมุงใชเทคโนโลยีแบบทั่วทั้งองคกรแลว สํานักฯ ยังมีแนวคิดในการทบทวนแผนปฏิบัติและทบทวนคุณภาพเพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนาระบบอยาสมํ่าเสมอตอเน่ืองทุกป เพื่อแกไขจุดออน และสงเสริมจุดแข็ง สํานักฯ เนนใชประโยชนจากวัฒนธรรมการมีสวน
รวมของบุคลากร และ การมุงเนนคุณภาพ จัดกิจกรรมทบทวนระบบแผนปฏิบัติงาน ทําการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)  
และกิจกรรมทบทวนระบบคุณภาพ (EdPEx) ทบทวน PL (ทบทวน ADLI และ LeTCI)   ทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
โดยการระดมสมองของคณะผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และ ผูชวยผูอํานวยการ ทกุฝาย  รวมกับ ผูบริหาร
ระดับกลาง  หัวหนากลุมภารกิจและหนวยงานเก่ียวของ โดยวิธี การประชุม คณะกรรมการประเมินและประกันคุณภาพ คณะกรรมการ
วางแผนและสารสนเทศ คณะกรรมการบริหาร การประชุมสัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็นผูปฏิบัติทุกคน เชน ประชุมสัมมนาแผน และ 
ระบบคุณภาพ นอกจากน้ี สํานักฯ ยังมี กิจกรรมการประชุมสรุประเมินผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรมหลักๆ เชน การแนะแนวสัญจร การ
จัดสอบ การกล่ันกรองหลักสูตร การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การใหบริการนักศึกษา  เพื่อการวางแผนปรับปรุงพัฒนา
ปรับปรุงจุดออนในการทํางาน และ สรางหรือพัฒนานวัตกรรมใหมขางหนาตอไป   
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เทคนิคที่ใช คือ  PDCA (Plan – Do – Check – Action) โดยผูรับผิดชอบดูแลระบบ และคณะกรรมการเก่ียวของ ที่ติดตามกํากับ
ดูแลปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอทุกรอบการทํางานในแตละป    

6.1.ก.(2) ขอกําหนดของระบบงาน (Work System Requirement) 

ระบบงานและกระบวนการทํางานของสํานักฯ ไดรับการออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อใหบริการตางๆของสํานักฯ สามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพสูง  สะดวกตอผูใช มีความถูกตอง รวดเร็วมี เชื่อถือได    การออกแบบระบบ มีขอกําหนดที่ตองพิจารณา
จากหลายปจจัย ทั้งสวนที่เปน ขอจํากัดของระบบ หรือ  แนวทางการขยายระบบ หรือ ปจจัยตางๆที่สงผลกระทบตอระบบ เพื่อการ
พัฒนาการใหบริการที่มี ความพรอม มาตรการปองกัน   ที่สํานักฯ มุงใหสําคัญ คือ ปจจัยขอกําหนดดานสมรรถนะหลักของสํานักฯ  เพื่อ 
การนําไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศน การวิเคราะหภาระงาน การวิเคราะหสถานการณ การวิเคราะหขอจํากัดอุปสรรคของระบบ ความเส่ียง
ของระบบ หรือการวิเคราะหปจจัยความตองการ ความคาดหวัง หรือปจจัยสนับสนุนอ่ืน  รวมทั้งขีดความสามารถในการทํางานของระบบที่
ตองพรอมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตได  เปนเรื่องที่ทีมพัฒนาระบบไดรับนโยบายใหตองพิจารณาวิเคราะหโดยรอบคอบ  ขอกําหนด
ดานสมรรถนะ เพื่อสนับสนุนใหระบบบรรลุเปาหมาย ที่สํานักฯเลือกใชประโยชน ไดแก 

1. สมรรถนะดานความพรอมดานปจจัยสนับสนุนทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความพรอมในการลงทุนกับเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ
สูงมาก ในการมุงสูวิสัยทัศนที่กําหนด   

2. สมรรถนะดานทักษะความชํานาญของผูปฏิบัติ เพื่อชวยสนับสนุนใหการพัฒนาขั้นตอนการทํางานของระบบเทคโนโลยี
สามารถทํางานทดแทนกําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ การที่เทคโนโลยีไดรับการโปรแกรมระบบดวยทักษะความสามารถที่ได
จากผูชํานาญการเฉพาะทางท่ีมากประสบการณเปนขอไดเปรียบของระบบที่เปนจุดแข็ง เม่ือตองเทียบกับเทคโนโลยีทํานอง
เดียวกันแตตางกันที่โปรแกรมการทํางานในระบบ   ซ่ึงเปนปจจัยที่เปนสมรรถนะที่ตองสงผานใหทีมวิศวกรระบบสามารถ
พัฒนาระบบใหมีเปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูง  และ  

3. สมรรถนะหลักดานเทคโนโลยีศักยภาพสูง   เพราะเปนการนําระบบมาใชแบบทั่วทั้งองคกรและยังมุงหวังใหสามารถรองรับ
การใหบริการขนาดใหญๆไดอยางมีประสิทธิภาพสูง จึงจําเปนตองที่ตองพุงเปาใหความสําคัญเทคโนโลยีทํานองเดียวกัน แต มี
ขีดความสามารถ และศักยภาพที่สูง รองรับไดทั้งปจจุบันและอนาคต และคุมคากับการลงทุน     เทคโนโลยีที่เลือกใชในสํานักฯ 
ไดรับการคัดกรองโดยทีมงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง เน่ืองเพราะเปนการลงทุนที่มีมูลคาสูง   สํานักฯ นับเปน
กลุมผูใชเทคโนโลยีน้ีในรุนแรกๆ ซ่ึงตอมาหลายสถาบันไดเริ่มนํามาใชเชนกัน     

6.1. ข.  การจัดการระบบงาน (Work System Management) 

6.1.ข.(1) การนําระบบการทํางานไปใช (WORK SYSTEM Implementation) 

ระบบการทํางานของสํานักฯ แบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ  

1. กลุมใหบริการทางการศึกษา ไดแก ระบบการทํางานที่ออกแบบเพื่อ การใหบริการดานรับเขาศึกษาและทะเบียนนักศึกษา  ดาน
การพัฒนากํากับดูแลมาตรฐานหลักสูตรรายวิชาและสนับสนุนสหกิจศึกษา   ดานบริการระบบทะเบียนวิชาเรียน  ดานบริการฐานขอมูล
และประมวลผลขอมูล   ดานบริการเอกสารรับรองนักศึกษาและงานพิธีปริญญาบัตร  (รายละเอียดขั้นตอนดังแสดงในขั้นตอนการทํางาน
ของแตละกระบวนงานของแตละกลุมปฏิบัติงานในกลุมภารกิจและหนวยงาน) 

2. กลุมใหการสนับสนุนการบริหารจัดการ  ไดแก  ระบบการทํางานที่ออกแบบเพื่อ การใหบริการและชวยอํานวยความสะดวกแก
ผูบริหาร ผูปฏิบัติ ผูมีสวนไดสวนเสีย ใหสามารถดําเนินการบริหารจัดการการดําเนินการของระบบในกลุมบริการทางการศึกษาขางตนได
อยางมีประสิทธิภาพ เชน ดานสารบรรณ ดานการเงินการพัสดุ ดานการวางแผน ดานการประกันคุณภาพ ดานสวัสดิการ ดานบริหารงาน
บุคคล ตลอดทั้งการบริหารจัดการทั่วไปอ่ืนๆ บัตร  (รายละเอียดขั้นตอนดังแสดงในขั้นตอนการทํางานของแตละกระบวนงานของแตละ
กลุมปฏิบัติงานในกลุมภารกิจและหนวยงาน) 

ทั้งสองกลุม ระบบไดออกแบบใหประสานงานเช่ือมโยงศักยภาพการทํางานระหวางกัน ใชวัสดุ/ครุภัณฑ/อุปกรณ/เคร่ืองมือ
จําเปนรวมกัน เพื่อมุงสูบรรลุวัตถุประสงคภารกิจและวิสัยทัศนรวมกัน  

ในการนําระบบมาใชงาน ดังไดกลาวแลววาสํานักฯ มีกิจกรรมทบทวนการทํางาน ทั้งในระดับกลุมกิจกรรม และ ในระดับการ
ทบทวนประจําป   ในปจจุบัน มีการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มเติมความสามารถของระบบในหลายกระบวนการทํางาน ดังแสดงใน 7.1 และ
เพิ่มการเชื่อมโยงเครือขายการทํางานของระบบเพื่ออํานวยประโยชนเพิ่มเติมแกทั้งนักเรียน นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสียทั่วไป ตลอด
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ทั้งผูปฏิบัติงาน ใหสามารถรวมใชประโยชนรวมกันไดอยางครอบคลุม สํานักฯม่ันใจในการใหบริการที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองใหมี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งๆขึ้นอยางสมํ่าเสมอ 

 

6.1.ข.(2) การควบคุมคาใชจาย (Cost Control) 

การที่ระบบออกแบบใหใชฐานขอมูลหลักรวมกัน ใชโปรแกรมบริหารจัดการรวมกันหรือและอนุญาตใหโปรแกรมบริหารจัดการงาน
หรือการใหบริการที่สัมพันธกันกับที่มีอยูเดิมสามารถเชื่อมโยงใชงานรวมกันได และอนุญาตใหผูบริหาร/ผูปฏิบัติและผูมีสวนไดสวนเสียที่มี
ความตองการที่จะรวมใชฐานขอมูลและหรือโปรแกรมจัดการงานรวมกัน สามารถใชและเขาถึงฐานขอมูลเพื่อการดําเนินการได ตามชั้น
ความลับของระบบที่กําหนดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลรวมกัน   เปนการปองกันการบริหารจัดการฐานขอมูลที่ซํ้าซอน ชวย
ลด และ ปองกันขอผิดพลาดของขอมูลที่มาจากตางแหลงขอมูล ที่แตกตางกันในระบบมาตรการจัดการความเปนปจจุบันของขอมูล การ
บริหารจัดการความเส่ียง การติดตามพัฒนาระบบ และอ่ืนๆ  ตัวระบบสามารถชวยใหสามารถบริหารจัดการคาใชจายไดคุมคาการลงทุน  

6.1. ค.  ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน (Emergency Readiness) 

ในดานระบบงาน ระบบงานของสํานักฯ ไดรับการออกแบบอยางรอบคอบรัดกุม การนําเอาระบบเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงมาใช 
ไดมีการวางมาตรการปองกันความปลอดภัยจากเหตุที่อาจคาดไมถึง และมีมาตรการฉุกเฉินรองรับที่สามารถใหบริการตอเน่ืองได โดยมี
ระบบสํารองฉุกเฉิน ทั้งระบบพลังงาน ระบบคอมพิวเตอรสํารอง ระบบขอมูลสํารอง ระบบสํารองอุปกรณและอะไหลในการซอมบํารุง จัด
ใหมีเจาหนาที่เฝาระวัง มีระบบปองกันตัวเองโดยซอฟทแวร  และมีคณะกรรมการที่เก่ียวของพรอมคอยแกไข ดังไดอธิบายแลวในหมวดที่ 4
 ในดานบุคลากรและทรัพยสิน สํานักฯใหความสําคัญกับระบบปองกันภัยบุคลากรภายในสํานักฯ และแกบุคลากรอ่ืนในอาคาร
สํานักงานดวย เชนระบบ รักษาความปลอดภัย ที่มีการจัดจางบริษัทเอกชนมาดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีอุปกรณปองกัน
อัคคีภัย มีการอบรมบคุลากรในอาคารเพื่อปองกันอัคคีภัยโดยวิทยากรผูชํานาญเฉพาะ มีคณะกรรมการและแผนปองกันอัคคีภัย มีการ
เรียนรูเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพรอมรับตอสภาวะฉุกเฉิน ทั้งที่อาจเกิดกับระบบงาน หรือกับผูปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 กระบวนการทํางาน (Work Processes) 

6.2.ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน (Work Process Design) 

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

แนวคิดที่คณะผูบริหารใหความสําคัญ คือเนน คุณภาพการใหบริการ  ที่สํานักฯจะตองบริหารจัดการใหเกิดขึ้นแกผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย    โดยกําหนดเปนวิสัยทัศน มุงสูการบริหารและพัฒนาวิชาการที่เปนเลิศ  เปนการพัฒนาการแบบไมหยุดนิ่ง   และเนน
การใชเทคโนโลยีแบบทั่วทั้งองคกร  เนนการทํางานที่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางานไดอยางคลองตัว  ดังกลาวถึงใน 6.1 
ขางตน กระบวนการทํางานตางๆ เม่ือมีการประเมินพบจุดออน หรือมองเห็นโอกาสการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจะไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเน่ืองไมหยุดน่ิง ซ่ึง บางกระบวนการทํางานสํานักฯไดพัฒนาข้ึนเปนนวัตกรรมเพิ่มเติมใหมภายหลัง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการทํางาน ใหผลการดําเนินการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังแสดงใน 7.1.(ข) เชน  

 การพัฒนาโปรแกรมรับสมัครที่ผานระบบ Internet    
 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF   
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 การพัฒนาโปรแกรมขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน   
 การเปดบริการธุรกรรมการเงินอํานวยความสะดวกผานเคานเตอรบริการใกลบานผูรบบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   
 การพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานขอมูลคุณภาพภายในของสํานักฯ   
 การพัฒนาปรับรูปแบบการประชุมกล่ันกรองหลักสูตรที่สามารถกล่ันกรองหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่

กําหนดคราวละจํานวนมาก 
 เพื่อความคลองตัวในการดําเนินการ  สํานักฯ มีการมอบอํานาจ ใหผูนําระดับสูง ทั้งรองผูอํานวยการ และผูชวย

ผูอํานวยการสํานักฯ และหัวหนากลุมภารกิจ บริหารจัดการบางกลุมกระบวนการเองเพื่อใหเกิดความคลองตัวได  

6.2.ก.(2) ขอกําหนดของกระบวนการทํางาน (Work Process Requirement) 

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการทํางานของสํานักฯ คือ การใหบริการทางการศึกษาหลักของสํานักฯที่ใชไดงาย สรางคุณคา
และความพึงพอใจใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได   โดยสํานักฯจะบริหารจัดการใหผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียไดรับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงอยางไมหยุดน่ิง เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนด     โดยที่สํานักฯกําหนดใหมี
กิจกรรมสํารวจวัด ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และทบทวนระบบคุณภาพ อยางตอเน่ือง ทุกป 

6.2.ข. การจัดการกระบวนการทํางาน (Work Process Management) 

6.2.ข.(1) การนํากระบวนการทํางานที่สําคัญไปใช (KEY WORK PROCESS Implementation) 

กระบวนการทํางานที่สําคัญที่สํานักฯใช คือ กระบวนการใหบริการดาน 
[1] การใหบริการดานการใหบริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
[2] การใหบริการดานการใหบริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
[3] การใหบริการดานระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรียน 

[4] การใหบริการรับรองสถานภาพนักศึกษาและศิษยเกา 

[5] การใหบริการดานขอมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา 

กระบวนการใหบรกิาร ดังกลาวขางตน เนนการมีขั้นตอนที่ส้ันและงาย และประกาศไวชัดเจน ณ จุดบริการ  (รายละเอียดดัง
ปรากฏในขั้นตอนการใหบริการของแตละกลุมภารกิจและหนวยงาน) ตัวชี้วัดที่สําคัญและผลการดําเนินการ ดังแสดงไวใน 7.1 การนํา
กระบวนการทํางานไปใชจะมีกิจกรรมประเมินผลการทํางานรายงานความคืบหนาหรือปญหาอุปสรรคเปนประจําทุกเดือน ในการประชุม
บุคลากรสํานักฯ และนําสูการพิจารณาสนับสนุนการสรางหรือพัฒนานวัตกรรม หรือเสนอแนะแนวทางแกปญหา เพื่อประโยชนในการ
ใหบริการที่จะสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามที่มุงหวัง 

ทุกกระบวนการลวนมีความสําคัญสูง เริ่มตั้งแต การใหบริการเตรียมผูที่จะเขามาเรียน คัดเลือกผูเรียน  ดูแลทะเบียนประวัติผูเรียน 
บริการอํานวยความสะดวกการลงทะเบียนเพิ่มถอนวิชาเรียน อํานวยความสะดวกตารางสอนตารางสอบ ประมวลผลการเรียน ตรวจสอบ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ประสานจัดงานรับพระราชทานปริญญาบัตร และ การดําเนินการบริการเอกสารสําคัญแสดงสถานภาพทาง
การศึกษา และแมกระทั่งกระบวนการประกันคุณภาพการใหบริการ   ในที่น้ีจะแสดงกระบวนการหลักที่สําคัญของสํานักฯ ที่มีผลตอการ
สรางคุณคาใหผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียการเรียนรูและความสําเร็จของผูเรียนผลตอบแทนดานการเงินความสําเร็จและความยั่งยืนของ
สถาบัน ดังน้ี 

ตารางที่ 6.2.ข.(1)-1   แสดงกระบวนการทํางานหลัก การสรางคุณคาใหผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การเรียนรูและความสําเร็จของผูเรียน ผลตอบแทนดาน
การเงิน ความสําเร็จและความยั่งยืนของสถาบัน 

กระบวนการทํางาน
หลักของสถาบัน 

การสรางคุณคาใหผูเรียนและผูมีสวนได
สวนเสีย 

การเรียนรูและความสําเร็จ
ของผูเรียน 

ผลตอบแทน
ดานการเงิน 

ความสําเร็จและความย่ังยืน
ของสถาบัน 

กระบวนการแนะแนว
การศึกษา 

(กระบวนการ
ประชาสัมพันธการตลาด) 

 เกิดการตื่นตัวแขงขันและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนของโรงเรียนตางๆ 

 เกิดความผูกพันและคานิยมตอ ม.
ขอนแกน 

 ไดขอมูลที่เชื่อถือไดที่
เก่ียวกับการเขาศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา 

 เกิดความม่ันใจในการ
เตรียมตัวเขาศึกษา 

 บริการไมหวัง
ผลตอบแทน 

 

 สรางสัมพันธตอเนื่อง/ความ
ผูกพันผูเรียนในอนาคต 
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กระบวนการทํางาน
หลักของสถาบัน 

การสรางคุณคาใหผูเรียนและผูมีสวนได
สวนเสีย 

การเรียนรูและความสําเร็จ
ของผูเรียน 

ผลตอบแทน
ดานการเงิน 

ความสําเร็จและความย่ังยืน
ของสถาบัน 

กระบวนการรับบุคล
เขาศึกษา 

 นักเรียน ผูปกครอง โรงเรียน ไดรับ
บริการคัดเลือกเขาศึกษาในคณะสาขาที่
ตองการ/คาดหวัง ที่สะดวก ใกลบาน ลด
คาใชจาย 

 คณะใน มข.และสถาบันที่รวม รับ ได
ผูเรียนตามที่คาดหวัง 

 ผูเรียนประสบความสําเร็จ
เขาศึกษาในคณะที่เลือก 

 การไดผูเรียนคุณภาพสูง 
สนับสนุนคุณภาพผลการ
เรียนรูและความสําเร็จของ
ผูเรียน 

 สรางรายได
ใหแกสํานักฯ
และ
มหาวิทยาลัย 

 การเพ่ิมทางเลือกที่
หลากหลาย ชวยสราง
ความสัมพันธและความ
ผูกพันผูเรียนกับสถาบัน 

กระบวนการระบบ
ทะเบียนเรียน 

 ความสะดวกในการลง ทะเบียน เพ่ิมถอน 
วิชาเรียน ของผูเรียนทุกกลุมทุกระดับ 

 ความสะดวกในการชําระเงิน 
  

 สนับสนุนการเรียนการ
สอน ในการวางแผน
การศึกษา 

 ลดเวลาและคาใชจายใน
การเดินทาง 

 สรางรายได
ใหแกสํานักฯ
และ
มหาวิทยาลัย 

 สรางสัมพันธตอเนื่อง /
ผูเรียนในปจจุบัน และศิษย
เกา 

 สรางความผูกพันกับผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

กระบวนการ
ประมวลผล 

 ผูเรียนไดรับผลการประเมินรวดเร็ว 
ถูกตอง เชื่อถือได 

 ผูปกครองติดตามพัฒนาการผูเรียนได 
 อํานวยความสะดวกผูสอน 

 สนับสนุนการเรียนการสอน  บริการไมหวัง
ผลตอบแทน 

 สามารถดําเนินการตอเนื่อง
และยั่งยืนอยางมี
ประสิทธิภาพแมบุคลากร
เก่ียวของมีการเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการกล่ันกรอง
หลักสูตร 

 คณะไดรับการตรวจกล่ันกรองหลักสูตร
ใหเปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. 

 สกอ. ไดรับการชวยกลั่น กรอง กอน
รับรองหลักสูตร 

 สรางความเชื่อมั่นใหผูเรียนที่ไดเรียนใน
หลักสูตรที่ผานการรับรองมาตรฐานแลว 

 หลักสูตรมีคุณภาพดีชวย
สงเสริมสนับสนุน
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน สงเสริมการเรียนรู
และความสําเร็จของผูเรียน 

 บริการไมหวัง
ผลตอบแทน 

 มหาวิทยาลัยไดรับการ
ยอมรับ ในเชิงวิชาการจาก
สาธารณะ ที่มีหลักสูตรมี
มาตรฐานสูง 

กระบวนการใหบริการ
เอกสารสําคัญแสดง
ถานภาพผูเรียน 

 ผูเรียนไดใชประโยชนจากเอกสารสําคัญ
เพ่ือการแขงขัน ในตลาดแรงงาน 

 ประหยัดเวลาทั้งผูเรียนและผูมีสวนได
สวนเสีย 

 เอกสารคุณภาพดี ใชเปนตนฉบับที่ตอง
เชื่อถือได 

 ขอรับไดงายและสะดวก 

 ใชประโยชนจากเอกสาร
เพ่ือการแขง  ขันใน
ตลาดแรงงาน และเพ่ือ
การศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้นอยางไดเปรียบ
(รวดเร็ว และเปนฉบับจริง
ที่นาเชื่อถือกวา) 

 สรางรายได
ใหแกสํานักฯ
และ
มหาวิทยาลัย 

 สรางความสัมพันธตอเนื่อง/
เปนความผูกพันผูเรียนใน
ปจจุบัน และศิษยเกา 

 สรางความผูกพันกับผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

กระบวนการประเมิน
และประกันคุณภาพ
ภายใน 

 ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความ
พึงพอใจ และม่ันใจในมาตรฐานระบบ
ประคุณภาพของสํานักฯ 

 การพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการทั้งระบบอยาง 
ตอเนื่องสงผลตอการ
สนับสนุนประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอน สงเสริม
การเรียนรูและความสําเร็จ
ของผูเรียน 

 สนับสนุนการ
สรางรายไดโดย
ออมจาก
คุณภาพการให 
บริการในทุก
กระบวนการ
สําคัญ 

 สนับสนุนความสําเร็จ 
 เปนบริการที่เปนระบบที่

ดําเนินการไดตอเนื่องและ
ยั่งยืน แมจะเปลี่ยนแปลงตัว
บุคคล 

 

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

สํานักฯ ใชบริการการสงมอบใน  2 ประเภท คือ   
1. วัตถุดิบ เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ สนับสนุนการปฏิบัติงาน  สวนหน่ึงเบิกจายจากพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย โดยการจัดหา

ผานพัสดุกลางรวมกัน  กับ  วิธีจัดซ้ือจัดหาเองตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดจากบริษัทหางรานที่ชนะการประกวดราคา หรือ
โดยวิธีพิเศษ  

2. สารสนเทศ เชน ขอมูลสารสนเทศ การแนะแนวการศึกษา  ขอมูลการจัดทําระเบียบการ การจัดทําคูมือนักศึกษา ระเบียบ
ปฏิบัติขอมูลขาวสารอ่ืนที่เก่ียวของ  จากหนวยงานที่เก่ียวของ   

ส่ิงที่สงมอบ จะสงผลอยางสําคัญตอ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงผูปฏิบัติ และระบบการทํางานของสํานักฯ  สําหรับ
วัตถุดิบ สํานักฯดําเนินการตรวจสอบและตรวจรับตามระเบียบปฏิบัติเพื่อใหไดวัตถุดิบตามคุณสมบัติที่กําหนด  กรณีไมเปนไปตาม
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คุณสมบัติที่กําหนดก็จะไมตรวจรับวัตถุดิบน้ัน   ในสวน สารสนเทศ บางสวนสํานักฯ รับมาโดยคงสภาพเดิมจากคณะ/หนวยงาน/
แหลงขอมูลสารสนเทศน้ันๆไวโดยไมเปล่ียนแปลงปรับปรุงแกไข เชนขอมูลแนะแนวการศึกษาจากแหลงตรง ขอมูลประวัตินักศึกษาจาก
เจาของประวัติ ขอมูลหลักสูตรที่ผานการรับรองแลว   และ บางสวนสํานักฯรับมาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทาน กอนนําไปใช อาจมี
การแกไขปรับปรุงหรือสรุปประมวลสรางใหม   กรณีปฏิบัติผิดจากที่กําหนดซํ้าๆ สามารถยกเลิกใชบริการเปล่ียนไปใชที่อ่ืนได 

 

6.2.ข.(3) การปรับปรุงกระบวนการทํางาน( PROCESS Improvement) 

สํานักฯ รับฟงเสียงความตองการ ความคาดหวัง จากผูรับบริการทั้งนักเรียน และ ผูมีสวนได สวนเสีย ตลอดทั้งผูปฏิบัติ  และ 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ที่ไดสะทอน โอกาสในการปรับปรุง (OFI: Opportunities for 
Improvement) สําหรับการปรับปรุงกระบวนการสงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาเพ่ือทําใหกระบวนการเหลาน้ีใหทันตอ
ความจําเปนและทิศทางการจัดการศึกษาอยูเสมอ โดยกําหนดรอบที่มีการปรับปรุงพัฒนาทุกรอบปการศึกษา 
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หมวดท่ี 7  ผลลัพธ  ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 

หมวดท่ี 7 ผลลัพธ 
(Results) 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและผลลัพธดานกระบวนการ  
(Student Learning and Process Outcomes)  

7.1. ก.  ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียน และ การมุงเนนกระบวนการ (PROCESS RESULTS) 

สํานักฯ เปนองคการกลุมสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ไมมีหลักสูตรและนักศึกษา
สังกัด มีเฉพาะ บริการสนับสนุนสงเสริมการเรียนรู  ซ่ึงเปนบริการหลักทางการศึกษาของสํานักฯ 5 ดาน (และมีโครงการสนับสนุนใหมี
หนวยสหกิจศึกษาเพื่อประสานงานกลางรวมกับคณะและตางสถาบันรวมดวยอีก 1 หนวยงานยอย ซ่ึงอยูระหวางการขอจัดตั้งเปนหนวยใน
กํากับของสํานักฯ) การอธิบายผลลัพธในหมวดที่ 7.1 ตามเกณฑ EdPEx ของสํานักฯ ในรายงานน้ี จะมุงเนนที่ กระบวนการ (PROCESS 

RESULTS) ดานการใหบริการการศึกษาหลักชองสํานักฯ ท่ีสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน โดยรายงาน ประสิทธิผลของการดําเนินการ 
(Operational EFFECTIVENESS) ของกระบวนการใหบริการหลักขางตน ที่สนับสนุนสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา ดังแสดงใน 7.1. ข. 

7.1. ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการดําเนินการ (Operational Process Effectiveness Results) 

7.1.ข(1) ประสิทธิผลของการดําเนินการ (Operational EFFECTIVENESS) 

ในตนปการศึกษา 2554 สํานักฯไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารวมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
(EdPEx) ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  โดยเปน หน่ึงใน 28 คณะ/หนวยงานของ 18 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จากคณะ/หนวยงานที่สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 75 คณะหนวยงานของ  38  สถาบันทั่วประเทศ   ในจํานวนที่ผานการ
คัดเลือกน้ี เปนคณะ/หนวยงานจากมหาวิทยาลัยขอนแกนจํานวน 7 คณะ/หนวยงาน   ประกอบดวย 1. คณะเกษตรศาสตร  2. คณะ
วิศวกรรมศาสตร 3. คณะศึกษาศาสตร  4. คณะแพทยศาสตร 5. คณะเภสัชศาสตร  6. คณะวิทยาการจัดการ และ 7. สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ  นับเปนความภาคภูมิใจยิ่งของสํานักฯรวมกับมหาวิทยาลัย สงผลใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาดานระบบประกันคุณภาพ 
และแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนการสรางและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดําเนินการการใหบริการหลักของสํานักฯ หลายประการ    

ในภาพรวมของการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการคณะและหนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับคุณภาพ 3 ป
ยอนหลัง (2553-2555) พบวาในกลุมหนวยงานสนับสนุน จํานวน 19 หนวยงาน  มีหนวยงานกลุมสนับสนุนไดรับผลการประเมินอยูใน
ระดับ ดีมาก  จํานวน  4  หนวยงาน  ในจํานวนน้ีสํานักฯ ไดรับการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติงานอยูในระดับ ดีมาก ดวย เปน
ลําดับที่ 3 ของกลุมสนับสนุน  เปนความภาคภูมิใจของบุคลากรสํานักฯทุกคน 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานกลุมสนับสนุน 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ 

เฉลี่ย 3 ป ระดับคุณภาพ 3 ป 
2551 2552 2553 2554 2555 

1 สํานักวิทยบริการ 4.3772 4.6793 4.8397 4.8085 4.9580 4.8085 ดีมาก 

2 ศูนยบริการวิชาการ 4.3565 4.1401 4.0822 4.6959 5.000 4.5927 ดีมาก 

3 กองกิจการนักศึกษา 4.3281 4.2488 4.7096 3.9882 ยังไมรายงาน 4.3489 ด ี

4 กองการเจาหนาที ่ 4.0626 4.1233 4.2635 4.7695 4.8730 4.6353 ดีมาก 

5 สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 3.4725 4.1801 4.4968 4.2884 4.7360 4.5071 ด ี
6 ตรวจสอบภายใน 4.4850 4.3410 4.4276 4.0476 4.8913 4.4555 ด ี

7 สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 4.0914 4.3201 4.4468 4.5689 3.5300 4.1819 ด ี

8 กองกลาง 4.2733 4.0201 4.5601 4.2141 4.5460 4.4401 ด ี
9 สํานักบริหารการวิจัย 4.3975 4.0571 4.3613 4.1002 ยังไมรายงาน 4.2308 ด ี

10 สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 4.3077 4.3054 4.3037 4.3751 4.8050 4.4946 ด ี

11 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 4.2620 4.1881 4.6164 4.4716 4.7420 4.6100 ดีมาก 
12 กองแผนงาน 4.1213 4.2211 4.3291 4.3112 4.8130 4.4844 ด ี

13 กองอาคารและสถานที ่ 4.0664 4.1393 4.1439 3.9806 4.4904 4.2050 ด ี

14 ศูนยคอมพิวเตอร 3.9878 4.1185 4.2336 4.4456 ยังไมรายงาน 4.3396 ด ี
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หนวยงาน 
ปงบประมาณ 

เฉลี่ย 3 ป ระดับคุณภาพ 3 ป 
2551 2552 2553 2554 2555 

15 สถาบันวิจัยและพัฒนา 3.9017 4.0501 3.7894 3.6202 3.0960 3.5219 พอใช 

16 สํานักวัฒนธรรม 2.3708 1.7929 3.4056 3.0151 3.9712 3.4640 พอใช 

17 กองคลัง 4.1958 4.1268 4.0596 4.0324 4.5460 4.2127 ด ี

ผลลัพธแสดงประสิทธิผลการดําเนินการในภาพรวมของสํานักฯ พิจารณาจากผลการใหบริการทางการศึกษาที่เปนบริการหลักของ
สํานักฯ และผลการประเมิน ตรวจประเมินภายในตามตัวช้ีวัด IQA-KKU ขอ 9.1 สวนหนึ่ง และตามตัวช้ีวัดผลลัพธที่สะทอนอัตลักษณ
และความทาทายของสํานักฯ รวมดวย ผลการใหบริการหลักที่สําคัญของสํานักฯ แตละดาน ดังแสดงขางลางตอไปน้ี 

ประสิทธิผลของการดําเนินการ บริการหลักที่สําคัญดานตางๆ ของสํานักฯ  

[1] ดานการใหบริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
รอยละความพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกวาปที่ผานมา และมีคาสูงกวาเปาหมายที่ทาทาย 

ดังแสดงในตารางที่7.1.ข(1)-3 ตลาดการใหบริการที่สําคัญของสํานักฯคือ กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือทุกจังหวัด ซ่ึงถือเปนกลุมเปาหมายที่จะเปนนักศึกษาในอนาคตของมหาวิทยาลัย   จํานวนผูสมัครสอบรายวิชาเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง มีจํานวนสูงเพิ่มขึ้นกวาปที่ที่ผานมาโดยลําดับ  และคอนขางสูงอยูที่ระดับ มากกวา 40,000 คน ตอป
อยางตอเน่ือง จนปจจุบัน  และคาดวาจะอยูที่ระดับน้ีตอไปอีกหลายป     นวัตกรรม สําคัญที่สํานักฯพัฒนาขึ้นเก่ียวกับเรื่องน้ี คือ 

 ระบบการรับเขาศึกษา on line เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูสมัครและโรงเรียนสามารถดําเนินการไดสะดวกรวดเร็ว ลดเวลา
และคาใชจาย (โปรแกรมการสมัครผานเครือขาย Internet ที่พัฒนาขึ้นเองน้ี ยังคงใชบริการอยูในปจจุบัน โดยพัฒนาปรับปรุง
ตอเน่ืองทุกป)   

 การเปดเครือขายใหตางสถาบันใชบริการรับสมัครรวมกับการรับสมัครโดยวิธีรับตรงของสํานักฯ  ซ่ึงอํานวยประโยชนใหตาง
สถาบันมีโอกาสรับนักเรียนในภูมิภาคอีสานเพิ่มขึ้น นักเรียนไดสิทธ์ิเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขึ้นจากการสมัครรับตรงของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และสํานักฯไดสนับสนุนนโยบายการใหบริการชุมชนวิชาการที่สําคัญของสํานักฯ  

 กิจกรรมแนะแนวสัญจร ที่ใหบริการแนะแนวเคล่ือนที่ถึงใกลบานนักเรียน 

                            ตารางที่ 7.1.ข(1)-2 อัตราสวนผูสมัครรับตรงและการแขงขัน 
ปการศึกษา จํานวนผูสมัคร (คน) จํานวนประกาศรับเขาศึกษา อัตราสวนการแขงขันท่ี 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 
2555 41,983 3,728 1:11.3 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-3 ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดําเนินการดาน การใหบริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2555 

ผล/ระดับ (Level) แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 

2553 2554 2555 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ขอมูลจาก 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 รอยละความพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

>85% NA 86.92% 88.59% + เปาหมาย รับเขาฯ สูงกวา 

2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการแนะแนวสัญจร 30,000 35,045 33,130 40,791 + เปาหมาย รับเขาฯ สูงกวา 
3 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการแนะแนวตลาด

นัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่ ศูนย ม.ขอนแกน  
30,000 32,702 33,191 20,115 + เปาหมาย รับเขาฯ สูงกวา 

4 จํานวนผูสมัครสอบรายวิชาที่มหาวิทยาลัย 
ขอนแกนจัดสอบ โดยวิธีรับตรง 

>40000 40,356 41,892 43,321 + เปาหมาย รับเขาฯ สูงกวา 

5 จํานวนตางสถาบันที่รวมเปนเครือขายรับเขา
ศึกษาผานกระบวนการรับตรง 

10 6 12 11 - เปาหมาย รับเขาฯ สูงกวา 

6 เกรดเฉลี่ยผูสอบผานคัดเลือกรับตรง >3.00 3.10 3.11 3.13 + เปาหมาย รับเขาฯ สูงกวา 
7 อัตราสวนเฉลี่ยจํานวนรับตอจํานวนผูสมัคร >1:10 1:10.7 1:10.3 1:11.3 - เปาหมาย รับเขาฯ สูงกวา 
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การใหบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีสวนที่ตองบริการผานระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่รวมบูรณาการกับการใหบริการ
ดานขอมูลสารสนเทศดวย และมีผลการประเมินเชิงระบบเทคโนโลยีที่ดี ดังแสดงใน ขอ [5] การใหบริการดานขอมูลสารสนเทศหลักสูตร
และนักศึกษา 

[2] การใหบริการดานมาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-4 ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดําเนินการดาน การใหบริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2555 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 

2553 2554 2555 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ขอมูล 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 รอยละความพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

>85% NA 88.09% 86.42% - เปาหมาย พัฒนา 
วิชาการ สูงกวา 

2 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแหงชาติเทียบ
กับหลักสูตรทั้งหมดที่มีตามแผน 

60% 3.00% 41.21% 94.01% + เปาหมาย 
พัฒนา 
วิชาการ สูงกวา 

3 จํานวนของหลักสูตรที่ผานการดําเนินการ
ของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

300 23 296 314 + 
เปาหมาย พัฒนา 

วิชาการ สูงกวา 

4 จํานวนคร้ังการจัดประชุมตอปการศึกษา 
40 18 36 47 + 

เปาหมาย พัฒนา 
วิชาการ สูงกวา 

 
รอยละความพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีคาต่ํากวาปที่ผานมาเล็กนอย แตพบวามีคาสูงกวาเปาหมายที่ทาทาย 

ดังแสดงในตารางที่7.1.ข(1)-4 
 

แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-1 จํานวนผูสมัครสอบรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยขอน 
แกนจัดสอบเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง 
จําแนกตามปการศึกษา ท่ีสํานักฯดําเนินการ 

 

40,356 

41,892 
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จํานวนผูสมัครรับตรง
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แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-2 แสดงจํานวนเครือขายตางสถาบันท่ีรวมรับ
สมัครรับตรงกับสํานักฯ 
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จํานวนสถาบันเขารวมเครือขาย
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แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-3 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมแนะแนวสัญจร 

 

33,297 35,045 33,130 
40,791 
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จํานวนผูเขารวมแนะแนวสัญจร

2552

2553

2554

2555

แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-4 เกรดเฉล่ียผูสอบผานคัดเลือกรับตรง 
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ตารางที่ 7.1.ข(1)-5  จํานวนหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติเปดที่ผานสํานักฯเพ่ือพิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ปการศึกษา 
จํานวน 

หลักสูตรสะสม
ที่คณะเสนอ 

เปาหมาย 
ในการพิจารณา

กลั่นกรอง 

จํานวนหลักสูตร
ที่ผานการ

กลั่นกรองจาก
สํานักฯ 

อัตราสวนหลักสูตร 
ที่ผานการ

กลั่นกรองจาก
สํานักฯ 

จํานวน 
หลักสูตรทั้งหมด 
สะสมตาม TQF 

จํานวนหลักสูตร
ที่สภา 

อนุมัติแลว 

อัตราสวนหลักสูตร 
ที่ผานสภาฯ 

ตอหลักสูตร TQF ทั้งหมด  
ณ ปการศึกษานั้น 

2552 6 100% 6 100% 6 3 50% 

2553 23 100% 23 100% 23 10 43.48% 

2554 296 100% 296 100% 296 122 41.21% 

2555 334 100% 334 100% 334 314 94.01% 

 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดใหทุกสถาบันอุดมศึกษา ใชเกณฑมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF)  มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับกลุมภารกิจพัฒนาวิชาการของสํานักฯ ได
ดําเนินการเรงรัดและสนับสนุนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามนโยบายคือทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จํานวน 334 หลักสูตรผานการ
กล่ันกรองตามเกณฑมาตรฐาน TQF ที่กําหนด นวัตกรรม สําคัญที่สํานักฯพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจน้ี คือ  
 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการ การขออนุมัติเปดหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ TQF สามารถ

อํานวยความสะดวกคณะหนวยงาน จัดทํา เอกสาร มคอ.2 มคอ.3 มคอ.4 และ มคอ.5 และกําลังอยูในระหวางการพัฒนาปรบัปรุง
ใหสามารถชวยการจัดทําเอกสาร ถึง มคอ.7  ตอไป www.TQF.kku.ac.th 

 ความถี่และรูปแบบการประชุมกล่ันกรอง คือ การเปล่ียนจากการประชุมพิจารณารวมกันเดือนละ 1-3  ครั้ง    เปนการ ประชุมถี่
ขึ้น แยกพิจารณาตามกลุมสาขา และ ประชุมนอกสถานที่แบบคราวละทุกหลักสูตรตอเน่ืองพรอมกันในกลุมที่เสนอ ทําใหสามารถ

 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-5 จํานวนหลักสูตรที่ผานการดําเนินการของ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรตามปการศึกษา 
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มหาวิทยาลัย ตามปการศึกษา 
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พิจารณาไดทั้งในเชิงการเปรียบเทียบและจํานวนที่เพิ่มขึ้นมาก (ดังแสดงใน แผนภาพที่ 7.1ข(1)-5  7.1ข(1)-6 และ 7.1ข(1)-7    
และตารางที่ 7.1ข(1)-5) 

[3] การใหบริการดานระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรียน 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถใชบริการระบบทะเบียนเรียนของสํานักฯ แบบ on line ไดทั้ง 100% ตั้งแตป
การศึกษา 2543 นักศึกษาทุกคนสามารถทําธุรกรรมในระบบผานเครือขายคอมพิวเตอรไดในทุกพื้นที่ที่มีเครือขายเชื่อมโยงกับสํานักฯได
เปนการใหบริการทั้งระบบของระบบทะเบียนเรียน ดวยกําลังคน เพียง 5 คน ตอจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตอปการศึกษา กวา 
40,000 คน ในเชิงเปรียบเทียบกับตางสถาบันที่ใหบริการลักษณะงานทํานองเดียวกัน จาการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนระหวางกัน พบวา
สํานักฯ ใชบุคลากรทํางานที่นอยกวาสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําอ่ืนที่มีจํานวนนักศึกษารับบริการจํานวนใกลเคียงกัน หรือมีจํานวนนักศึกษาที่
นอยกวา เปนการใชสมรรถนะดานเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง สมรรถนะดานผูปฏิบัติที่ชํานาญการและมีทักษะประสบการณสูง  สมรรถนะ
ดานงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการที่มีคุณภาพสูงและปองกันความเส่ียงการใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเก่ียวกับเรื่องน้ี 
 ระบบทะเบียนเรียน ON LINE   สํานักฯ เปนกลุมรุนแรกๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ที่นําระบบมาพัฒนาใช และพัฒนาปรับปรุงมา

อยางตอเน่ือง 
 ระบบชําระเงินผานธนาคารหรือไปรษณียหรือเคานเตอรบริการใกลบาน  ลดเวลาและคาใชจายและเพิ่มความสะดวกแก

ผูปกครอง 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-6 ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดําเนินการดาน การใหบริการระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรียน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2555 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 

2553 2554 2555 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ขอมูล 

ผลเปรียบเทียบ
(+/-) 

1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

>85% NA 86.02% 87.08% NA เปาหมาย 
ทะเบียน
เรียน 

สูงกวา 

2 จํานวนรายวิชาที่บริการระบบทะเบียน 
online แกนักศึกษาตอปการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี 

>5,000 5,167 4,809 5,831 - 
เปาหมาย 

ทะเบียน
เรียน 

สูงกวา 

3 จํานวนรายวิชาที่บริการระบบทะเบียน 
online แกนักศึกษาตอปการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

>4,000 3,763 3,761 4,273 - 
เปาหมาย 

ทะเบียน
เรียน 

สูงกวา 

4 จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตอป
การศึกษา ระดับปริญญาตรี 

>60,000 68,686 63,360 63,443 + 
เปาหมาย ทะเบียน

เรียน 
สูงกวา 

5 จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตอป
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

>15,000 17,869 17,530 17,476  
เปาหมาย ทะเบียน

เรียน 
สูงกวา 

7 อัตราสวนผูปฏิบัติ ตอ จํานวนนักศึกษาที่
รับบริการระบบทะเบียนเรียน 

1: 
14,000 

1: 
17,000 

1: 
14,000 

1: 
14,000 

- 
เปาหมาย ทะเบียน

เรียน 
ตามเปา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-9 จํานวนจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตอป
การศึกษา 
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ป.ตรี บัณฑิตศึกษา รวม

 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-10 จํานวนรายวิชาที่บริการระบบทะเบียน online 
แกนักศึกษาตอปการศึกษา 
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รอยละความพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกวาปที่ผานมา และมีคาสูงกวาเปาหมายที่ทา
ทาย ดังแสดงในตารางที่7.1.ข(1)-6  การใหบริการทางระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรของระบบทะเบียนเรียน มีการบูรณาการรวมกับ
บริการดานขอมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษาดวย และมีผลการประเมินเชิงระบบเทคโนโลยีที่ดี ดังแสดงใน ขอ [5] การใหบริการ
ดานขอมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา 

 
 [4] การใหบริการเอกสารสําคัญและงานดานปริญญาบัตร 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-7  ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดําเนินการดาน การใหบริการการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2555 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 

2553 2554 2555 
องคกร

เปรียบเทียบ 

ขอมูล
หนวยงา

น 

ผล 
เปรียบเทียบ 

(+/-) 

1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย 

>85% NA 83.89% 85.77% NA เปาหมาย บริการ สูงกวา 

2 จํานวนเอกสารสําคัญที่ออกใหผูรับบริการ >85,000 93,925 111,620 94,193 ++ เปาหมาย บริการ สูงกวา 

3 เวลาการใหบริการโดยเฉลี่ย 10 นาที/
ฉบับ 

10 นาที/
ฉบับ 

10 นาที/
ฉบับ 

10 นาที/
ฉบับ 

+ เปาหมาย บริการ + 

4 จํานวนผูรับปริญญาบัตร 9,302 8,768 9,880 9,301 + เปาหมาย บริการ + 

5 ผลประเมินการดําเนินการพิธีงาน
พระราชทานปริญญาบัตร 

5 3.80 4.0 4.0 + เปาหมาย บริการ ตามเปา 

6 จํานวนผูสําเร็จวิทยาลัยพยาบาลสถาบัน
สมทบที่ใชบริการงานดานปริญญาบัตร 

800 1,062 749 743 - เปาหมาย บริการ สูงกวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-1-11 จํานวนเอกสารสําคัญที่ออกใหผูรับบริการ 
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 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-12 ผลประเมินการดําเนินการพิธีงาน
พระราชทานปริญญาบัตร 
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 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-13 จํานวนรับปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัย ขอนแกน 
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 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-14 จํานวนผูสําเร็จวิทยาลัยการพยาบาล (สถาบัน
สมทบ) 
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สํานักฯใหบริการดานเอกสารสําคัญเพื่อรับรองสถานภาพ ตรวจสอบคุณวุฒิ ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และประสานงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ดวยบริการอํานวยความสะดวกแบบหลายชองทางสําหรับผูรับบริการทั้งกลุมนักศึกษา ในและนอกมหาวิทยาลัย และ ศิษย
เกา ทุกกลุม ทุกระดับการศึกษา  ผูรับบริการสามารถใชบริการผานเครือขาย Internet ไปรษณีย หรือที่เคานเตอรบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Services) ที่สามารถใหบริการดวนได ภายในไมเกิน 10 นาที ตอฉบับ และเปดใหบริการเต็มที่โดยบริการระหวางพักกลางวัน
ทุกวัน และบริการเพิ่มเติมในวันเสารดวย เพื่ออํานวยความสะดวกและชวยเพิ่มความไดเปรียบเชิงแขงขันใหกับผูรับบริการ ที่สามารถไดใช
ประโยชนเอกสารไดรวดเร็ว สะดวก แมอยูในชวงเวลาหยุดราชการปกติทั่วไป  รอยละความพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
พบวามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกวาปที่ผานมา และมีคาสูงกวาเปาหมายที่ทาทาย ดังแสดงในตารางที่7.1.ข(1)-7  นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเก่ียวกับ
เรื่องน้ี คือ 

 การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop services)   สํานักฯ ใหบริการเอกสารที่จุดบริการในสํานักฯแบบเบ็ดเสร็จ ที่ผูรับบริการ
สามารถยื่นบริการที่จุดเดียว แลวสามารถทําธุรการเอกสาร และการเงินได ณ จุดบริการ โดยระบบจะประสานเชื่อมโยงและ
ดําเนินการผานเครือขายคอมพิวเตอร ณ จุดบริการ แทนนักศึกษา ที่แตเดิมเคยตองกําเนินการผานหลายจุดหลายขั้นตอน บริการ
ทั้งเอกสารสําคัญ และ เก่ียวกับการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต เปนบริการที่ไดรับการประเมินยอมรับจากคณะกรรสการตรวประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับมหาวิทยาลัย และไดรับการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 ระบบ Smart Card  เปนบริการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา แทนบัตรแบบเดิม ซ่ึงบัตรรุนใหมซ่ึงสามารถเก็บบันทึกขอมูลสวนตัว
ของผูถือบัตร  ลดเวลาและคาใชจายและเพิ่มความสะดวกแกผูปกครอง พัฒนาตามความตองการผูรับบริการและผูมมีสวนไดสวน
เสียจากระบบบารโคด มาเปนระบบ Smart Card  ที่เพียงเก็บขอมูลเล็กนอยและพัฒนาเปนสามารถเก็บขอมูลเพื่อวัตถุประสงคที่
เพิ่มขึ้น 

 บริการข้ึนทะเบียนบัณฑิต on line  เพื่ออํานวยความสะดวกบัณฑิตทุกพื้นทีที่สามารถใชเครือขายคอมพิวเตอรได 
 บริการส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูมารับบริการที่จุดรับบริการ เชน เครื่องจัดคิวการรับบริการ ที่พักผอนระหวางรอ ส่ือส่ิงพิมพ 
โทรทัศน เปนตน 

 การใหบริการสถาบันสมทบดานงานปริญญาบัตรวิทยาลัยการพยาบาล 

การใหบริการดานเอกสารสําคัญและดานงานปริญญาบัตรตองอาศัยขอมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษาผานระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่บูรณาการรวมกับกลุมภารกิจประมวลผล และมีผลการประเมินเชิงระบบเทคโนโลยีที่ดี ดังแสดงใน  ขอ [5] การ
ใหบริการดานขอมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา 

[5] การใหบริการดานขอมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-8  ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดําเนินการดาน การใหบริการการรายงานผลทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2555 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 

2553 2554 2555 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ขอมูล 

ผล 
เปรียบเทียบ 

(+/-) 

1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

>85% NA 85.25% 87.08% NA NA 
ประมวล 

ผล 
สูงกวา 

2 จํานวนการบันทึกคะแนนรายวิชา 
ปริญญาตรีตอป 

400,000 501,526 387,950 402,032 + เปาหมาย ประมวล 
ผล 

สูงกวา 

3 จํานวนการบันทึกคะแนนรายวิชา
บัณฑิตศึกษาตอป 

48,000 50,393 47,343 42,016 - เปาหมาย ประมวล 
ผล 

ตํ่ากวา 

4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ (IQA-KKU ขอที่ 7.3) 

5 3 5 5 NA เปาหมาย ประมวล 
ผล 

NA 

 

สํานักฯ ใหบริการแกทุกสาขาวิชา และทุกระดับการศึกษา ในฐานะศูนยกลางขอมูลสารสนเทศระบบทะเบียนเรียน โดยอํานวย
ความสะดวกดวยโปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูลรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย   งานบริการการศึกษาของทุกคณะสาขาวิชาสามารถเขาใช
บริการฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรวมกับสํานักฯได โดยอาจมีขอจํากัดดานการเขาถึงขอมูลสําคัญบางสวนตาม
มาตรการรักษาความปลอดภัย และมาตรการปองกันความเส่ียง และสนับสนุนบริการฐานขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานการบริหารจัดการงาน
ของบุคลากรในสํานักฯ ผานเครือขายคอมพิวเตอรสํานักฯ เชน บริการระบบการจัดสอบคัดเลือกเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง  ระบบประเมินผล
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การดําเนินการ Online ระบบการเก็บรวมรวมขอมูลการประกันคุณภาพ E-QA ของสํานักฯ เปนตน  รอยละความพึงพอใจผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ในการใหบริการดานขอมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา พบวามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกวาปที่ผานมา และมีคาสูงกวา
เปาหมายที่ทาทาย ดังแสดงในตารางที่7.1.ข(1)-8  งานบริการดานน้ีตองรับผิดชอบงานดานประมวลผลทั้งขอมูลของนักศึกษา และขอมูล
เพื่อการบริหารและตัดินใจที่สําคัญของผูบริหาร และเพื่อสนับสนุนบูรณาการใหขอมูลการดําเนินการแกภารกิจบริการดานอ่ืนๆของสํานักฯ 
ตองมีการเฝาตดิตามบํารุงรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานสมํ่าเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจตอการใหบริการระบบงานคอมพิวเตอร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ่ือสนับสนุนการใหบริการหลักทางการศึกษาดานตางๆของสํานักฯ ภารกิจงานการใหบริการดานขอมูลสารสนเทศ
หลักสูตรและนักศึกษา มีการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานบริการหลักทางการศึกษา
แตละดานของสํานักฯอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงใหแตละระบบการใหบริการสามารถใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น  ผลการติดตามประเมินผลดังแสดงใน แผนภาพที่ 7.1ข(1)-17 ถึง แผนภาพที่ 7.1ข(1)-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-15 จํานวนการบันทึกคะแนนรายวิชาตอป 
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จํานวนการบันทึกคะแนนรายวิชาตอป

ป.ตรี บัณฑิตศึกษา รวม

แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-16 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ ตามเกณฑ IQA-KKU 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
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 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-17  
     การจัดรูปแบบ website งายตอการใชงาน 
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 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-18  
     การสืบคนขอมูลงายและสะดวก 
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 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-19  
    คําอธิบาย คําแนะนําการใหบริการตางๆชัดเจน 
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 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-20  
     การเขาถึงดาวนโหลดขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
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 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-21 เว็บไซตใหบริการตรง
ตามความตองการ ทันเวลาและสําเร็จตามประสงค 

     การสืบคนขอมูลงายและสะดวก 
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 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-22 ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอการใหบริการของระบบทะเบียนฯ 

       คําอธิบาย คําแนะนําการใหบริการตางๆ
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[6] การใหบริการดานสหกิจศึกษา 
ตารางที่ 7.1.ข(1)-98  ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดําเนินการดานระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2555 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 

2553 2554 2555 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ขอมูลปที่
ผานมา 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 มีการอบรมเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาสหกิจศึกษากอนออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

ปละไม
นอยกวา 1

คร้ัง 
1 1 1 NA เปาหมาย กลุมสหกิจ

ศึกษา 
ตามเปา 

2 มีการปจฉิมนิเทศโดยการการนําเสนอ
ผลงานสหกิจศึกษาที่เปนโครงงานหรือ
วิจัยของนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ปละไม
นอยกวา 1

คร้ัง 
1 1 1 NA เปาหมาย กลุมสหกิจ

ศึกษา 
ตามเปา 

 จัดอบรมสรางความรู ความเขาใจ ใหกับบุคลากรที่ทํางานเก่ียวของดานสหกิจศึกษา  และการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาสห
กิจศึกษา กอนออกปฏิบัติงาน  ณ สถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-17 รูปสัมมนาสหกิจศึกษา 
 

 

แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-18 รูปสัมมนาสหกิจศึกษา 
 

 

 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-23 การใหบริการของ
ระบบทะเบียนประวัติ สถานภาพนักศึกษา 

     การจัดรูปแบบ website งายตอการใชงาน 
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 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-24 การใหบริการ
ลงทะเบียน/เพิ่ม/ถอนรายวิชา 

     การสืบคนขอมูลงายและสะดวก 
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 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-25 การใหบริการดาน
การประมวลผล/รายงานผลการเรียน 

       คําอธิบาย คําแนะนําการใหบริการตางๆ
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 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-26 การใหบริการเอกสาร
สําคัญตาง  ๆ

       คําอธิบาย คําแนะนําการใหบริการตางๆ
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7.1.ข(2) การเตรียมพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 

ดังกลาวแลวใน หมวดที่ 2 ที่สํานักฯ กําหนดใหมีแผนการเตรียมความพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉิน ทําใหแตละกลุมภารกิจสามารถ
ดําเนินการลุลวงตามแผนที่กําหนดได ดังแสดงใน 7.1ข (1) ขางตน ซ่ึงผลการบรรลุดังกลาวสวนหน่ึงมาจากการบรรลุความสําเร็จของ 
กระบวนการพัฒนาแผน   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และ ระบบบริหารความเส่ียง รวมดวย ระบบดังกลาว
ไดรับการติดตามใหความสําคัญสมํ่าเสมอตามเกณฑ IQA-KKU ของมหาวิทยาลัย ดังแสดงใน ตารางที่ 7.1.ข (2)-1 และแผนภาพที่ 7.1.
ข (2)-1  

ตารางที่ 7.1.ข (2)-1  ตัวชี้วัดการเตรียมพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉิน  

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2555 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 

2553 2554 2555 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ขอมูล 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 กระบวนการพัฒนาแผน (IQA-KKU 1.1) 5 5 5  + เปาหมาย ประมวลผล ตามเปา 
2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตัดสินใจ (IQA-KKU 7.3) 
5 5 5  + เปาหมาย ประมวลผล ตามเปา 

3 ระบบบริหารความเสี่ยง  (IQA_KKU 7.4) 5 5 5  + เปาหมาย ประมวลผล ตามเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. ค.  ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปใช (Strategy Implementation Results) 

ดังไดกลาวแลวใน หมวดที่ 1 ขอ 1.1.ข(2) เรื่องการทําใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง และ กระบวนการทบทวนการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และ  หมวดที่ 2 ขอ 2.1.ก(1)  ที่ขั้นตอนวางแผนของสํานักฯ นําเอา กระบวนการ PDCA มาใชในกล
ยุทธการพัฒนาแผน  ผลจากการทบทวนคุณภาพ และ แผนปฏิบัติควบคูกันอยางสมํ่าเสมอตอเน่ือง สําหรับการพัฒนาผลของประสิทธิผล
ในการดําเนินการของสํานักฯในบริการหลักเพื่อมุงสูการบรรลุวัตถุประสงคและวิสัยทัศน    ทําใหเกิด ผลลัพธที่พัฒนาข้ึน และเกิดการ
สรางและพัฒนา นวัตกรรม สนับสนุนใหเกิดผลลัพธดังแสดงแลวใน  7.1.ข(1) ขางตน 

แผนภาพที่ 7.1.ข(2)-1 การเตรียมพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉิน 
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การเตรียมพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉิน

กระบวนการพัฒนาแผน

ขอมูลสารสนเทศการ
ตัดสินใจ

การบริหารความเสี่ยง

 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-17 รูปสัมมนาสหกิจศึกษา 
 

 

แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-18 รูปสัมมนาสหกิจศึกษา 
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7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา (Customer-Focused Outcomes)  

7.2. ก.  ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (Student and STAKEHOLDER-Focus Results) 

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

สํานักฯ ทําการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการของสํานักฯ ในภาพรวม อยูในระดับสูงมากอยางตอเน่ือง และมีแนวโนมทีไ่มต่ํากวาเดิม เม่ือพิจารณาใน
รายกลุม พบวา อยูในระดับดีถึงดีมาก และเม่ือพิจารณาเทียบกับผลการดําเนินการในปที่ผานมา พบวามีแนวโนมในเชิงบวกที่นาพึงพอใจ 
ดังแสดงใน แผนภาพที่ 7.2.ก (1)-1 และ แผนภาพที่ 7.2.ก (1)-2 ไมพบวามีคํารองเรียนในปการศึกษาน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7.1.ก(2)-2  ตัวชี้วัดความพึงพอใจ  

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2555 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 

2553 2554 2555 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ขอมูล 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 ความพึงพอใจภาพรวม >85.00% 86.10% 86.40% 86.52% + เปาหมาย บริหารทั่วไป สูงกวา 

2 กลุมภารกิจบริหารทั่ว  >85.00% NA 86.04% 82.19% + เปาหมาย บริหารทั่วไป ต่ํากวา 
3 กลุมภารกิจพัฒนาวิชาการ+

สหกิจศึกษา 
>85.00% NA 88.09% 86.42% + เปาหมาย บริหารทั่วไป สูงกวา 

4 กลุมภารกิจทะเบียนเรียน >85.00% NA 86.02% 87.78% + เปาหมาย บริหารทั่วไป สูงกวา 
5 กลุมภารกิจรับเขาศึกษา >85.00% NA 86.92% 88.59% + เปาหมาย บริหารทั่วไป สูงกวา 
6 กลุมภารกิจประมวลผล >85.00% NA 85.25% 87.08% + เปาหมาย บริหารทั่วไป สูงกวา 
7 กลุมภารกิจบริการ >85.00% NA 83.89% 85.77% + เปาหมาย บริหารทั่วไป ต่ํากวา 

หมายเหตุ  
1. การวิจัยสถาบันเร่ืองความพึงพอใจของผูรับบริการของสํานักฯ ไดปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําสํานักฯ ประจําป พ.ศ. 

2552-2554 เพ่ือใหมีรูปแบบการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
สําหรับป พ.ศ. 2555 ที่สะทอนภาพการพัฒนางานในแตละกลุมภารกิจ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาองคกรในภาพรวมตอไป 

2. ประเมินจากแบบสอบถามจํานวน 530 ชุด  

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 7.2.ก(1)-1 ความพึงพอใจในภาพรวมของผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย ตอสํานักฯ จําแนกตามป
การศึกษา 
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แผนภาพที่ 7.2.ก(1)-2 ความพึงพอใจในภาพรวมของของผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสียตอกับสํานักฯ จําแนกตามปการศึกษา
และตามกลุมนักศึกษา อาจารย และงานบริการ
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แผนภาพที่ 7.2.ก (1)-2 รอยละความพึงพอใจผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกตามภารกิจหลักของสํานักฯ 
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เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแตละกลุมภารกิจ พบวา การใหบริการในกลุมรับบุคคลเขาศึกษาไดรับความพึงพอใจสูงสุด 
รองลงมาคือ กลุมภารกิจทะเบียนเรียน กลุมภารกิจรับเขาศึกษา กลุมภารกิจทะเบียนเรียน กลุมภารกิจประมวลผล และไดรับความพึง
พอใจนอยที่สุด คือ กลุมภารกิจบริการ  บริการดานสหกิจศึกษายังรวมพิจารณารวมกับกลุมบริการดานพัฒนาวิชาการ 

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

สํานักฯยังไมมีการทําวิจัยสถาบันโดยตรงเพื่อวัดความผูกพันผูรับบริการ แตผลจากการสังเกตพฤติกรรมผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย ในโอกาสมาใชบริการ หรือเขารวมกิจกรรมรวมกัน  รวมทั้งสังเกตจากผลลัพธการดําเนินการ ใน 7.1 พบพฤติกรรม และ ผล
การดําเนินการที่ สะทอนความผูกพัน ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่แสดงออกถึงคานิยม ความพึงพอใจในบริการและส่ิงอํานวย
ความสะดวก เชน ที่พักผอนระหวางรับบริการ บริการ WIFI ทีวี นํ้าเย็น เครื่องจัดบัตรคิว ส่ิงพิมพ  ในบรรยากาศอบอุนเปนกันเอง  ของ
ผูรับบริการที่ผูกพันในการใชบริการ   การติดตอสัมพันธ ในระหวางการบริการแนะแนวที่บูธแนะแนว ขอมูลที่สะทอนพฤติกรรมของ
นักเรียนที่จะมาเปนนักศึกษาในอนาคต  เชน กิจกรรมแนะแนวตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา แนะแนวสัญจร ท่ียังมีจํานวนผูสนใจเขา
รวมกิจกรรมไมตํ่ากวาเดิม  จํานวนผูสมัครท่ียังคงมีจํานวนท่ีไมลดลง ดังแสดงใน 7.1.ข(1)  ผูสมัครท่ีมีผลการเรียนดีข้ึนเร่ือยๆ  ท่ี
สะทอนถึงการดึงความสนใจจากนักเรียนกลุมเกงเพิ่มข้ึน  การเลือกใชบริการผาน face book กับบุคลากรสํานักฯ ที่สะทอนความผูกพัน
ใกลชิดในการรับบริการ  การใชบริการแมอยูนอกเวลาราชการปกต ิเชนชวงเวลาพักกลางวัน หรือ วันเสาร เปนเครื่องชี้บงความผูกพันที่พบ
ไดทั่วไป ดังแสดงดวยภาพขางลางน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติ (Workforce-Focused Outcomes)  

7.3. ก.  ผลลัพธดานผูปฏิบัติ (Workforce Results) 

7.3.ก (1) ขีดความสามารถและอัตรากําลังของผูปฏิบัติ (Workforce Capability and Capacity) 

ขีดความสามารถและอัตรากําลังของผูปฏิบัติของสํานักฯ ดังแสดงแลวในบทนํา:โครงรางองคกร ใน 1.ก(3)  แสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของทักษะประสบการณ ที่สูงมาก ดวยการส่ังสมประสบการณตรงที่ยาวนาน มีอายุงานเฉล่ียที่สูง ที่สามารถเปนผูใหคําแนะนํา

แผนภาพที่ 7.2.ก (2)-1 นักเรียนรวมกิกรรมแนะแนวสัญจร 
 

 

แผนภาพที่ 7.2.ก (2)-2 แนะแนวสัญจร 

 

แผนภาพที่ 7.2.ก (2)-3 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 

 

แผนภาพที่ 7.2.ก (2)-4 พิธีเปดโครงการแนะแนวตลาดนัดหลักสูตรฯ 
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ปรึกษาในเรื่องที่ทําไดอยางมีประสิทธิภาพสูง  ซ่ึงสํานักฯ ถือเปน สมรรถนะหลัก อยางหน่ึงของสํานักฯ   และดังไดกลาวแลวใน หมวดที่ 2 
ใน 2.1 ข(2)-1  สํานักฯมีความทาทายเชิงกลยุทธ ดานทรัพยากรบุคคลที่ที่มุงสนับสนุน ใหเพิ่มพูนความรู/แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ
และพัฒนาศักยภาพการใหบริการเพื่อพรอมรับการเปล่ียนแปลง  สํานักฯ จึงจัดใหมีการประชุมสัมมนาทบทวนระบบประกันคุณภาพ ให
บุคลากรทุกคน ไดแลกเปล่ียนเรียนรูทักษะประสบการณเชิงคุณภาพ โดยการเชิญวิทยากรภายนอกจากแหลงขอมูลที่เปนองคกรแหงหาร
เรียนรูเรื่องประกันคุณภาพ มาใหความรู พัฒนาศักยภาพเพื่อการทํางาน รวมทั้งใชบุคลากรภายในที่ไดรับการอบรมเรื่องน้ีมาถายทอด
ความรูอยางสมํ่าเสมอเปนโครงการประจําในแผนปฏิบัติการทุกป (รายละเอียดในรายงานประจําป) ซ่ึงบุคลากรของสํานักฯเขารวมทุกคน    
และสํานักฯยังสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนที่สนใจสามารถเขารวมการอบรมสัมมนา หรือ ไปศึกษาดูงานตางหนวยงาน ทั้งในและ
ตางประเทศ  หรือทําโครงการวิจัยที่สนใน โดยสํานักฯสนับสนุนทุนวิจัย 

ตารางที่ 7.3.ก(1)-1  ตัวชี้วัดการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร  

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2555 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 

2553 2554 2555 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ขอมูล 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 โครงการวิจัยสถาบัน >8 เร่ือง 5 5 5 + เปาหมาย บริหารทั่วไป ตามเปา 

2 รอยละของบุคลากรเขารวมโครงการ
โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักฯ 

>90% 100% 100% 100% 
 
+ 

เปาหมาย บริหารทั่วไป สูงกวาเปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.ก(2) บรรยากาศของผูปฏิบัติ (Workforce Climate) 

ผลลัพธดานบรรยากาศการทํางาน รวมถึงสุขอนามัย ความปลอดภัยของสถานที่ทํางานรวมทั้งการใหบริการและสิทธิประโยชน
ของผูปฏิบัติงาน  สํานักฯใหความสําคัญและจัดอํานวยความสะดวกไวครบถวนทั้งความพรอมวัสดุ อุปกรณประกอบการทํางานที่ใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร บรรยากาศความสะดวกสบายในสถานที่ทํางาน สถานที่พักผอนในชวงเวลาพัก สถานที่ออกกําลังกาย สถานที่พัก
รอของผูรับบริการ ที่ใหความสะดวกสบายเพื่อทําใหเกิดความประทับใจแกผูมาใชบริการและแกผูปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

นักฯเนนใหบริการดานน้ีเปนพิเศษ สถานที่ทํางานไดรับการปรับใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม บรรยากาศอบอุนเปนกันเอง จัดใหมีส่ิง
อํานวยความสะดวกสบายแกผูรับบริการ ที่มีคุณภาพ เชน ทีวี เครื่องปรับอากาศ บริการส่ิงพิมพ คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ Internet จุด
บริการเชื่อมตอ Internet ไรสาย หองนํ้าชายหญิง และคนพิการ ที่สะอาดไดรับการปรับปรุงใหม กําหนดเปนพื้นที่ปลอดบุหรี่ ปองกัน
มลพิษ รักษาความสะอาด รวมถึงสุขอนามัยที่ดี   จัดใหมีบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลทําความ

แผนภาพที่ 7.3.ก(1)-1 โครงการวิจัยสถาบัน 
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แผนภาพที่ 7.3.ก(1)-2 รอยละของบุคลากรเขารวมโครงการโครงการ

สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานักฯ 
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สะอาดสถานที่ทํางานและสถานที่ใหบริการตลอดชวงเวลาราชการ มีบริการลิฟต มีบริการที่จอดรถขนาดใหญ จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย
สําหรับบุคลากร และสถานที่พักผอนในชวงพักพรอมมูลที่สรางความประทับใจแกทั้งผูรับบริการและผูปฏิบัติงานของสํานักฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.ก (3) ความผูกพันของผูปฏิบัติ (Workforce Engagement)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธดานความผูกพันของผูปฏิบัติงานกับสํานักฯ และความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน สํานักฯ สนับสนุนใหจัดทําวิจัย
สถาบัน เพื่อติดตามศึกษาตรวจประเมินความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลกร (สายสนับสนุน) เริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่
ผานมา  ผลจากการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบวา ความพึงพอใจ และความผาสุกในภาพรวมเปน 85.59% ถือวาอยูในระดับ
ที่นาพึงพอใจมาก  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวาไมแตกตางกันนัก  (มีคาสูงกวาเดิมเพียงเล็กนอย) เม่ือพิจารณาในประเด็น
หลัก 5 ประเด็น พบวา ดานที่มีคาการประเมินที่สูงขึ้น คือ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานผูนํา ดานหนาที่ความรับผิดชอบ ดานสวัสดิการ 
ดานผลการปฏิบัติงานยังคงใกลเคียงเดิม สะทอนความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผูนํา และการสรางจิตสํานึกในความ
รับผิดชอบในงานที่ตนไดรับมอบหมาย  เปนสมรรถนะหลักที่เปนขอไดเปรียบของสํานักฯ กลาวคือ บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานสูง และเปนความสุขความพึงพอใจของบุคลากรดวย กับทั้ง บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะความรูความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้น  เปน
ส่ิงที่ทําใหสํานักฯม่ันใจไดวา สํานักฯจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และมีความยั่งยืน เพราะประสิทธิภาพและความรับผิดชอบที่สูงของบุคลากร ดัง
แสดงในแผนภาพที่ 7.3.ก(3)-1 

 

แผนภาพที่ 7.3.ก(3)-1 แสดงความพึงพอใจ/ความผาสกุของผูปฏิบัติงานของสํานักฯ 
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7.3.ก (4) การพัฒนาผูปฏิบัติ (Workforce Development) 
ดังไดกลาวแลวใน หมวดที่ 2 ใน 2.1 ข(2)-1  สํานักฯมีความทาทายเชิงกลยุทธ ดานทรัพยากรบุคคลที่ที่มุงสนับสนุน ใหเพิ่มพูน

ความรู/แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณและพัฒนาศักยภาพการใหบริการเพื่อพรอมรับการเปล่ียนแปลง  สํานักฯ จึงจัดใหมีการ
ประชุมสัมมนาทบทวนระบบประกันคุณภาพ ใหบุคลากรทุกคน ไดแลกเปล่ียนเรียนรูทักษะประสบการณเชิงคุณภาพ โดยการเชิญวิทยากร
ภายนอกจากแหลงขอมูลที่เปนองคกรแหงหารเรียนรูเรื่องประกันคุณภาพ มาใหความรู พัฒนาศักยภาพเพื่อการทํางาน รวมทั้งใชบุคลากร
ภายในที่ไดรับการอบรมเรื่องน้ีมาถายทอดความรูอยางสมํ่าเสมอเปนโครงการประจําในแผนปฏิบัติการทุกป (รายละเอียดในรายงาน
ประจําป) ซ่ึงบุคลากรของสํานักฯเขารวมทุกคน    และสํานักฯยังสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนที่สนใจสามารถเขารวมการอบรมสัมมนา หรือ 
ไปศึกษาดูงานตางหนวยงาน ทั้งในและตางประเทศ  หรือทําโครงการวิจัยที่สนใน โดยสํานักฯสนับสนุนทุนวิจัย 

ตารางที ่7.3.ก(4)-1  ตัวชี้วัดการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร  

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2555 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 

2553 2554 2555 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ขอมูล 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 โครงการวิจัยสถาบัน >8 เร่ือง 5 5 5 + เปาหมาย บริหารทั่วไป ตามเปา 

2 รอยละของบุคลากรเขารวมโครงการ
โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักฯ 

>90% 100% 100% 100% + เปาหมาย บริหาร สูงกวา 

3 การพัฒนาคณะหนวยงานสูองคกรแหง
การเรียนรู (IQA-KKU-ขอ 7.2) 

5 3 4 5 + เปาหมาย บริหาร สูงกวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 73.ก(4)-1 โครงการวิจัยสถาบัน 
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แผนภาพที่ 7.3.ก(4)-2 รอยละของบุคลากรเขารวมโครงการโครงการ

สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานักฯ 
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แผนภาพที่ 7.3.ก(4)-3 การพัฒนาคณะหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
ของสํานักฯ 
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สํานักฯมีความเชื่อม่ันวา บุคลากรของสํานักฯ ทุกกลุมทุกระดับเปนตัวจักรที่สําคัญที่จะชวยเปนผูขับเคล่ือนบริการของสํานักฯ
ตอไปไดอยางยั่งยืน  แมวาอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลง ผูบริหารหรือระบบความชวยเหลือทางเทคโนโลยีในอนาคตบาง  โดยที่การพัฒนาผู
ปฏิบัติอยูอยางสมํ่าเสมอจะชวยพัฒนาองคการที่ยั่งยืนดวยเหตุผลสําคัญ 2 ประการ คือ 

1. เกิดการพัฒนาองคความรูและทักษะของทีมงานอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  องคกรจะมีผูปฏิบัติ
ที่มีศักยภาพสูงที่ไดรับพัฒนาทักษะอยางตอเน่ือง ทําให สํานักฯ มีทีมงานผูปฏิบัติที่มีศักยภาพในระดับแนวหนาอยูเสมอ 

2. เปนการพัฒนาความผูกพันอยูอยางสมํ่าเสมอทางหนึ่ง  ซึ่งจะยอนกลับมาพัฒนาองคการไดอยางไมจํากัด  ดวยบุคลกร
ผูมีประสิทธิภาพสูงและจงรักภักดีตอองคการ 

สํานักฯ จึงมีการประชุมสัมมนาผูปฏิบัติงานของสํานักฯเปนประจําทุกป ปละหลายครั้ง มีการสนับสนุนใหบุคลกรเขารับการ
อบรมเพิ่มพูนความรูความสามารถ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจําปของสํานักฯ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักฯมีการจัดกิจกรรมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันและระหวางตางหนวยงาน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู Tacit 
knowledge ระหวางกัน ซ่ึงเปนทักษะประสบการณที่สํานักฯมุงหวังใหมีการถายทอดสงผานตอกันรุนตอรุน  และมีโครงการ/กิจกรรมให
จัดทําเอกสารสรุปรวบรวมความรู ขอมูลสารสนเทศที่เปน แนวปฏิบัติ ที่บุคากรสํานักฯ มีทักษะ ความชํานาญ และ ที่ ไดจาการถายทอด
หรือการระดมความคิดจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในดานภารกิจงานบริการที่สํานักฯ รับผิดชอบ เพื่อรวบรวบเปนแหลงขอมูลเพื่อ
เผยแพร หรือบริการแกผูตองการใชประโยชนแหลงความรูที่สํานักฯ ชํานาญการ เชน เอกสารรวบรวมกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ สําหรับ
นักศึกษา แนวปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุงใหม ขั้นตอนแนวปฏิบัติกรรมการรับบุคคลเขาศึกษา  
ขั้นตอนแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการแตละฝายในการเตรียมงานพิธีพรราชทานปริญญาบัตร คูมือการจัดสอบ รับตรง และ Admissions  
แนวปฏิบัติการใชระบบทะเบียน มติที่ประชุมที่สําคัญ นโยบายที่สําคัญ ตัวอยางหลักสูตร หรือ โปรแกรมชวยงานการจัดทําเอกสาร
หลักสูตร ระเบียบการสําหรับนักเรียน  ขอมูลแนะแนวการศึกษา เปนตน  ซ่ึงเปน องคความรู ที่เปน Explicit knowledge เพื่อ
การศึกษาที่สํานักฯมีทักษะความชํานาญและสามารถใหคําแนะนําปรึกษาในฐานะเปนองคกรแหงการเรียนรูเร่ืองดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชประโยชน ในกลุมผูเรียน อาจารยผูสอน ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ทั่วไปตามแตกรณี ผูสนใจอาจศึกษาหรืออางอิง
ใชประโยชนในการทํางาน ใหบริการตอยอด หรือเพื่อการวิจัย สํานักฯ เปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัย ที่ไดรับการติดตอขอเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานของสํานักฯ บอยๆ ทั้งจากหนวยงานในมหาวิทยาลัยและจากองคการภายนอก นับเปนหลักฐานยืนยันการเปนแหลงเรียนรูที่
สําคัญแหงหน่ึง และการเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่สําคัญ   ผลการประเมิน ตามเกณฑ IQA-KKU ขอ  7.2  ตาราง 
7.3ก(4)-1 

แผนภาพที่ 7.2.ก (4)-1 อบรมการวิจัยสถาบัน แผนภาพที่ 7.2.ก (4)-2 อบรมการวิจัยสถาบัน 

แผนภาพที่ 7.2.ก (4)-3 อบรมการการเขียนผลงานวิชาการ แผนภาพที่ 7.2.ก (4)-4 อบรมบรมการจัดการความรู 
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7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและธรรมาภิบาล (Leadership and Governance Outcomes)  

7.4. ก.  ผลลัพธดานการนําองคการ ธรรมาภิบาล และ ความรับผิดชอบตอสังคม 
          (Leadership, Governance and Societal Responsibility Results) 

7.4.ก(1) การนําองคกร (Leadership) 
 

จากการที่สํานักฯไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ(EdPEx) จากสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ในตนป การศึกษา 2554 สงผลสํานักฯ มีการทบทวนระบบคุณภาพ และแผนปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดทิศทางองคกร มีการปรับ
วิสัยทัศน วัตถุประสงค พิจารณาความไดเปรียบ สมรรถนะ และความทาทาย และ ไดดําเนินการอยางจริงจัง ดังไดอธิบายแลว ใน โครงราง
องคกร และในหมวดที่ 1 การนําองคกร หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ  เนนระบบเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของกระบวนการปฏิบัติงาน  
แมวาทุกตัวชี้วัดจะมีความสําคัญ แต ผูอํานวยการและผูบริหารระดับสูงยังไดใหความสนใจเพิ่มพิเศษกับ ตัวชี้วัดบางตัว ไดแก  

 รอยละระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  เพราะภารกิจหลักของสํานักฯ คือการใหบริการทางการศึกษา ที่ตองบริการให
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจที่สุด ดังแสดงใน 7.2.ก (1) 

 กระบวนการวางแผน  เพื่อความชัดเจนในการมุงสูการบรรลุวิสัยทัศนของสํานักฯ และของมหาวิทยาลัยรวมกัน  ผลการ
ดําเนินการดังแสดงใน ตารางที่ 7.4.ก(1)-1   

 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  เพื่อเปนปจจัยสนับสนุนใหแตละโครงการประสานสอดคลองกันบรรลุสูเปาหมายได
โดยไมเปนอุปสรรค 

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลการผลประเมินในอดีต และ เพื่อมุงสูความสําเร็จ
เบื้องหนาตามโอกาสที่ทาทายดานประกันคุณภาพการใหบริการของสํานักฯ อยางจริงจัง  ในดานประกันคุณภาพ สํานักฯ คือ
หนวยงานหน่ึงที่อยูกลุมแรกๆที่พรอมรับนวัตกรรมทางคุณภาพเสมอ แมแตในรายงานประเมินตนเองฉบับน้ี สํานักฯ ก็อาสา
รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ EdPEx ป 2011-2012 ลาสุด เน่ืองเพราะในชวงตนปการศึกษา 2554 สํานักฯ ไดรับคัดเลือก
เขากลุมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษา ซ่ึงโครงการใหการอบรมตามเกณฑ EdPEx ป 2011-2012 

ผลการสํารวจรอยละความความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ดังแสดงแลวใน 7.2.ก(1) และ 7.1.ข(1)   สําหรับระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  ไดแสดงผลไวใน 7.5 ผล
การดําเนินการดังกลาวสําหรับปการศึกษา 2555 น้ี ไดผลเปนที่นาพอใจ       ในรอบปงบประมาณ 2556 และในรอบผลการดําเนินการใน
รอบปการศึกษา 2555 สํานักฯกําหนดแผนโครงการที่สําคัญเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย จํานวน 24  
โครงการ และดวยความรวมมือดวยดียิ่งจากทุกฝาย สามารถดําเนินการแลวเสร็จไดทุกโครงการตามแผน  คิดเปน 100% เม่ือเปรียบเทียบ
กับผลการดําเนินการในปที่ผานมา พบวามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ  ดังแสดงในตารางที่ 7.4.ก(1)-1  และ แผนภาพที่ 7.4.ก(1)-1  

 ตารางที่ 7.4.ก(1)-1   แสดงผลการดําเนินการดานการนําองคการ  

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2555 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 

2553 2554 2555 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ขอมูลกลุม
ภารกิจ 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 5 5 5 + เปาหมาย บริหารทั่วไป ตามเปา 
2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้

การปฏิบัติงานของสํานักฯ 
100% 100% 100% 100% + เปาหมาย บริหารทั่วไป ตามเปา 

3 ภาวะผูนําของคณะกรรมการบริหารสูงสุด
และผูบริหารทุกระดับของคณะหนวยงาน 

5 5 5 5 + เปาหมาย บริหารทั่วไป ตามเปา 

ผลการดําเนินการดานกระบวนการพัฒนาแผนของสํานักฯ สํานักฯเนนใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน เพื่อ
ปลูกฝงใหบุคลากรทุกระดับเกิดความรูสึกเปนเจาของแผนงานรวมกัน การที่สํานักฯมีจํานวนบุคลากรไมมากนักฯ จึงสามารถดําเนินการ
ประชุมสัมมนาเพื่อการทบทวนแผนปฏิบัติการ กรอบแนวนโยบาย แผนระบบประกันคุณภาพ และวิเคราะหจุดแข็งจุดออน และพิจารณา 
OFI จากผลการประเมินที่ผานมา เพื่อใชในการพัฒนาแผนภายใตกรอบแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและของสํานักฯ โดยที่บุคลกรของ
สํานักฯ ทุกคนสามารถมีสวนรวมไดอยางเต็มที่ รวมกับคณะกรรมการ และกับผูบริหารระดับสูง คือรองอธิการบดีฝายวิชาการฯ ที่กํากับ
ดูแลสํานักฯ ที่ใหความสําคัญเขารวมกิจกรรมพัฒนาแผนของสํานักฯดวยอยางสมํ่าเสมอมาทุกปการศึกษา   
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ผลการการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน แผน และการทบทวน OFI สํานักฯ จะดําเนินการคัดกรองผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการฝายแผนของสํานักฯ (ผูบริหารสูงสุดรวมเปนคณะกรรมการดวย) และจัดทําแผนพัฒนาของสํานักฯ ในรอบปการศึกษาตอไป
อยางตอเน่ือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.ก(2) ธรรมาภิบาล (Governance) 

ผลลัพธปจจุบันและแนวโนมของผลลัพธดานธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบดานการเงินทั้งภายในและภายนอก  สํานักฯมี
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณที่เขมแข็ง ซ่ึงไดรับผลการประเมินระดับดีมาก ดังไดกลาวแลวใน ขอ 7.3 มีผลลัพธดานงบประมาณ
การเงินและการตลาด  ซ่ึงมีตัวชี้วัดดานระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ที่มีผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพ IQA-KKU ในระดับ
ดีมาก   และเมือเม่ือพิจารณาจากผลการตรวจประเมินภายในของมหาวิทยาลัย  สํานักฯไดรับการประเมินผลในเกณฑ ‘ผาน’ จากคณะ
ตรวจประเมินภายในของมหาวิทยาลัย มาโดยตอเนื่อง ทุกป   ในปที่รายงานน้ี สํานักฯ ไดสํารวจระดับความเชื่อม่ันดานธรรมาภิบาลของ
สํานักฯ โดยสํารวจจากผูปฏิบัติทั้งหมดของสํานักฯ ที่มีตอ ผูอํานวยการสํานักฯ และ คณะผูบริหารระดับสูง ปรากฏผลดังแสดงใน ตารางที่ 
7.4.ก(1)-1   

 

 

 

แผนภาพที่ 7.3.ก(4)-3 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีการ
ปฏิบัติงานของสํานักฯ 

 

 

100.00% 100% 100%

50.00%

100.00%

2553 2554 2555

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามแผน

2553
2554
2555
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ตารางที่ 7.4.ก (2)-1 

หลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผูอํานวยการสํานักฯ ภาพรวมผูบริหารทั้งชุด 

1 การยึดหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.59 4.59 

2 การยึดหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.57 4.46 

3 การยึดหลักการมีสวนรวม (Participation) 4.56 4.56 

4 การยึดหลักความโปรงใส (Transparency) 4.59 4.43 

5 การยึดหลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4.70 4.69 

6 การยึดหลักความรับผิดชอบ (Accountability) 4.72 4.72 

7 การยึดหลักนิติธรรม ((Rule of Law) 4.70 4.74 

8 การยึดหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 4.74 4.69 

9 การยึดหลักความเสมอภาค (Equity) 4.56 4.54 

10 การยึดหลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 4.41 4.41 

 เฉลี่ยรวม 4.61 4.58 

7.4.ก(3) กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และ การรับรองมาตรฐาน (Law, Regulation, and Accreditation) 

สํานักฯเปนหนวยงานที่ตองดําเนินการตามกฎระเบียบตางๆ โดยเครงครัด ไมสามารถบิดพล้ิวได ระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่ได
ประกาศใชตอสาธารณะ สํานักฯจะถือปฏิบัติเปนวัฒนธรรมของสํานักฯ  มาตรฐานการใหบริการตางๆ ที่ผูรับบริการพึงไดรับจะไดรับการ
รักษาสิทธิประโยชนตามระเบียบปฏิบัติอยางเต็มที่โดยไมเลือกปฏิบัติ  หากพบวาไมถูกตองสํานักฯ เปดโอกาสใหผูเสียสิทธเรียกรอง
ตรวจสอบได   สํานักฯ จะรับผิดชอบดําเนินการใหตามสิทธิประโยชนที่พึงไดรับน้ันๆ อยางเต็มที่   และ ถามีเงื่อนไขที่ปฏิบัติไมไดเพราะขัด
ตอระเบียบปฏิบัติ สํานักฯจะยึดถือตามระเบียบปฏิบัติน้ัน และไมยกเวนแมกับผูเก่ียวของกับบุคลากรของสํานักฯเอง  โดยไมเลือกปฏิบัติ  
ยกตัวอยาง เชน การดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง หรือการใหบริการระบบทะเบียนเรียน เปนตน 

การดําเนินการเก่ียวกับการรองมาตรฐานความปลอดภัย สํานักฯ ดําเนินการผานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดย
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานรับรองโดยเครงครัด เชนมาตรการปองกันอัคคีภัย เปนตน ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ IQA-KKU ขอ
ที่ 7.4 ดังแสดงใน ตารางที่ 7.4.ก(3)  และ แผนภาพที่ 7.4.ก (3)-1 และ แผนภาพที่ 7.4.ก (3)-2 

ตารางที่ 7.4.ก(3)-1   แสดงผลการดําเนินการดานการนําองคการ  

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2555 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 

2553 2554 2555 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ขอมูลกลุม

ภารกิจ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 

1 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 5 5 5 + ตนเอง บริหารทั่วไป ตามเปา 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.ก(4) จรรยาบรรณ (Ethics) 

 บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนาที่ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึง
ประกอบดวย จรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอหนวยงาน จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน  

 

แผนภาพที่ 7.4.ก (3)-1 กิจกรรมฝกซอมปองกันอัคคีภัย แผนภาพที่ 7.4.ก (3)-2 กิจกรรมฝกซอมปองกันอัคคีภัย 
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จรรยาบรรณตอนักเรียน นักศึกษา และผูรับบริการ   จรรยาบรรณตอประชาคมและสังคม  และ จรรยาบรรณตอวิชาชีพ   สํานักฯ เปดให
ผูเก่ียวของทุกฝายสามารถตรวจสอบการประพฤติตามจรรายบรรณของบุคลากรสํานักฯทุกคนในการใหบริการตลอดชวงปการศึกษา 2554 ไม
พบวามีขอรองเรียนใด สํานักฯ ม่ันใจวาบุคลากรทุกคนไดประพฤติปฏิบัติโดยชอบดวยจรรยาบรรณของบุคลากรของมหาวิทยาลัยแลว  

7.4.ก (5) สังคม (Society) 

 ในดานความรับผิดชอบตอสังคม ผลลัพธตอความรับผิดชอบดังกลาว สะทอนใหเห็นไดจาก การนํานโยบายกระจายโอกาสทาง
การศึกษาไปสูการปฏิบัติจริงจังในกลยุทธการใหบริการชุมชนเปาหมายของสํานักฯ อันไดแก นักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ผานโครงการกิจกรรมแนะแนวสัญจร ที่ออกใหบริการถึงโรงเรียนตางๆในภาคตะวันออกเฉยงเหนือ  การจัดสอบคัดเลือกใกลบานผูสมัคร 
ในทุกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การใชเทคโนโลยีใหบริการชุมชนหางไกลเพื่อลดความสูญเปลา ในดานคาใชจาย ดานเวลา  สํานักฯ 
ใหความสําคัญในเรื่องน้ี และกําหนดเปนแผนปฏิบัติประจําทุกปการศึกษา  เพื่อสนับสนุนชุมชนสําคัญของสํานักฯ โดยสมํ่าเสมอโดยตลอด
และตอเน่ือง และเพื่อสรางความรวมมือและความผูกพันสามารถคงอยูไดยาวนานตลอดไป  ผลการดําเนินการเพื่อประโยชนชุมชนวิชาการ
ของสํานักฯ อีกประกาที่สําคัญคือ การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู   เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียทั่วไป สามารถเขาใชองคความรูที่สํานักฯเชี่ยวชาญ เชน ขอมูลขาวสารสารสนเทศการแนะแนวการศึกษา ขอมูลระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือก  ขอมูลคูมือการจัดสอบ  คูมือการขอเปดหลักสูตร เอกสารหลักสูตร  ตัวอยางเอกสารรายวิชา  คูมือแนวปฏิบัติการ
ดําเนินการของฝายตางๆในการเตรียมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  คูมือนักศึกษา ระเบียบปฏิบัติ มติในเชิงนโยบาย เพื่อการ
อางอิงใชปฏิบัติงาน เปนตน องคความรูเหลาน้ีไดรับการปรับปรุงตอเน่ืองสมํ่าเสมอ เปนขอมูลจากแหลงที่เชื่อถือได ใชเปนขอมูลเพื่อการ
อางอิง   ผลการดําเนินการดานการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู   ดังแสดงใน ตารางที่ 7.3.ก (4)-1 ในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆเพื่อการใหบริการสังคม สํานักฯจะมีการประเมินความคิดเห็นตอการดําเนินการ และประเมินผลการดําเนินการกิจกรรมน้ันๆ เพื่อ
เตรียมไวพิจารณาปรับปรุงการใหบริการในรอบปตอๆไป 

7.5  ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด (Budgetary, Financial, and Market Outcomes)  

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

7.5.ก(1) การดําเนินการดานงบประมาณ การเงิน (Budgetary, Financial Performance) 

สํานักฯมีความเขมแข็งทางปจจัยสนับสนุนทางการเงินที่ถือเปนสมรรถนะหลักดานหน่ึงของสํานักฯ ซ่ึงเปนความพรอมที่
เขมแข็งอยางตอเน่ือง ดังแสดงใน แผนภาพที่ 7.5.ก (1)-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธการดําเนินการดานงบประมาณการเงินของสํานักฯ  การควบคุมตนทุน  ความเขมแข็งดานการเงิน    สํานักฯ มีแผนกล
ยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักฯ และสามารถดําเนินการไดครบถวนตามแผนปฏิบัติการ (รายละเอียดในรายงาน
ประจําป และฝายแผน) มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส
ตรวจสอบได สํานักฯมีระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน มีการนํา
ขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของสํานักฯอยางตอเน่ือง มีระบบการ
ตรวจสอบติดตามการใชเงินของสํานักฯใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑของมหาวิทยาลัย และผานตามเกณฑอยางสมํ่าเสมอ มีการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการดานการเงินตามเกณฑตัวชี้วัด IQA-KKU ขอที่ 8.1 ผลการดําเนินการของสํานักฯ อยูที่ระดับ 4-5 คะแนน 
และไดประเมินตนเองไวที่ระดับ 5 คะแนน ดังแสดงใน ตารางที่ 7.5.ก (1)-1 
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แผนภาพที่ 7.2.ก (1)-1 ความเขมแข็งทางสมรรถนะหลักดานการเงินของสํานักฯ 
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ตารางที่ 7.5.ก(1)-1  ตัวชี้วัดดานการเงินและงบประมาณ ตามเกณฑ IQA-KKU ขอ 8.1  

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2555 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 

2553 2554 2555 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ขอมูล 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(IQA-KKU ขอ 8.1) 

5 5 5 5 + ตนเอง 5 ตามเปา 

7.5.ก(2) การดําเนินการดานตลาด (Market Performance) 

ดานการตลาด สามารถพิจารณาผลลัพธในการดําเนินไดจากผลของการเขารวมเปนเครือขายในการรับบุคคลเขาศึกษาของตาง
สถาบัน ดังแสดงแลวใน 7.1.ข (1)    มหาวิทยาลัย สนับสนุนเชิงนโยบายขยายสัดสวนจํานวนรับจากตางภูมิภาคเพิ่มขึ้นในระบบการรับตรง 

ผลการดําเนินการดานการตลาด สํานักฯไดขยายตลาดการใหบริการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง 
ระดับปริญญาตรี จากเดิมใหบริการนักเรียนเฉาะในจังหวัดตางๆ ทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนการขยายบริการสูภูมิภาค
ตางๆ ทั่วประเทศ สวนหน่ึง และ การขยายตลาดความรวมมือในโครงการรับตรง ที่เปดใหตางสถาบันอุดมศึกษาในตางภูมิภาคเขารวม
กระบวนการรับสมัครสอบคัดเลือกดวย   การขยายตลาดน้ี เปนโครงการความรวมมือระหวางสถาบัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปน
ความรวมมือที่ มหาวิทยาลัยขอนแกนรับสมัครนักเรียนใหกับตางสถาบัน และ ละตางฝายตางรับสมัครใหแลกเปล่ียนกัน ในชวง
ปการศึกษา  2555 มีตางสถาบันเขารวมเครือขายจํานวน 11 สถาบัน (สํานักฯ พิจารณาปรับลดลง 1 สถาบันตามการพิจารณา
กล่ันกรองคุณภาพของคณะกรรมการรับบุคคลเขาศึกษา) ในจํานวน 11 สถาบันที่คัดกรองไว ไดแก 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยนครพนม  

ความรวมมือน้ี เปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหนักเรียนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงความรวมมือดังกลาวเริ่มขยาย
ตลาดความสนใจจากตางสถาบันเพิ่มขึ้น ปจจุบันมีสถาบันติดตอขอเขารวมโครงการ แตเปนชวงเวลาที่ลาชากวาปฏิทินดําเนินการปกติ ทํา
ใหตองรอไวในปการศึกษาถัดไป นโยบายน้ีเปนนโยบายการสรางความเขมแข็งใหชุมชนประการหน่ึงดวย 
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สรุปการประเมินตนเอง ตามเกณฑ EdPEx 
หมวดที่ 1  การนําองคการ 

1.1 การนําองคการโดยผูนําระดับสูง 

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจหลัก  

2. ผูปฏิบัติงาน ใหความสําคัญการพัฒนาบุคลากร การแลกเปล่ียนเรียนรูสมรรถนะ ความไดเปรียบทางสมรรถนะของผูปฏิบัติ 

3. ผูมีสวนไดสวนเสีย ใหความสําคัญเครือขายความรวมมือ 

4. การส่ือสารและผลการดําเนินการขององคการ  สํานักฯเนนการส่ือสารสองทาง ทั้งแบบทางการผานการประชุมและไมเปน
ทางการผานการสนทนาในวงสนทนาทั่วไป 

5. การช้ีนําของผูนําระดับสูง เนนการสรางความชัดเจนรวมกัน ทั้งวิสัยทัศน พันธกิจหลัก คานิยม วัฒนธรรม จุดประสงค แผนปฏิบัติ
บริการหลัก  ที่บุคลากรทุกคนมีสวนรวมปรับปรุงพัฒนา แบงปนความรูทักษะประสบการณรวมกันอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง โดย
มีผูบริหารระดับสูงของสํานักฯ และของมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมดวย 

 

ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีบริการการศึกษาหลัก ที่เปนภารกิจหลักทีชั่ดเจนพรอมกระบวนการทํางานที่สําคัญในการใหบริการการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนผลสําเร็จของผูเรียน 

2 มีวัฒนธรรมองคการ ท่ีเนนคุณภาพการใหบริการ และวัฒนธรรมการมีสวนรวม  ที่สนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงาน 

3 มีความไดเปรียบที่เขมแข็งดาน  บุคลากรที่มีทักษะประสบการณสูง   ที่ถือไดวาเปนสมรรถนะหลักขององคกรสวนหน่ึง 

4 มีสวนตลาด (นักเรียน-ผูเรียนในอนาคต) และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (เครือขายผูประสานงาน และคณะกรรมการที่
เกี่ยวของ) ที่เขมแข็ง และมีสัญญาณการพัฒนาความผูกพันที่ดีตอกัน 

5 บุคลากรของสํานักฯไดรับการสนับสนุนและพัฒนาอบรมสม่ําเสมอ มีสวัสดิการด ีมีแรงจูงใจที่ดีในการทํางาน 

6 มีแผนกลยุทธที่ถายทอดมาจากแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยที่สอดคลองชัดเจน ที่มีการทบทวนพัฒนาควบคูกับการทบทวน
คุณภาพ อยางสมํ่าเสมอทุกป และบุคลากรมีทุกคนมีสวนรวมพรอมผูบริหารระดับสูง โดยมีการนําขอมูลที่เก่ียวของมา
พิจารณาทบทวนอยางจริงจัง 

7 มีระเบียบปฏิบัติชัดเจนและเขมแข็ง (เงื่อนไขขอบังคับที่ดี และ ชัดเจน) 

 

ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ความทาทายกับตางสถาบัน ที่มีภารกิจคลายคลึงกัน  

2 การขยายตลาดสูตางภูมิภาค การสรางความเขมแข็งแกชุมชน (โรงเรียน ครูอาจารย นักเรียน และ ผูปกครอง) 

3 แผนปฏิบัติที่จะสนับสนุนความทาทาย  สํานักฯไดรับโอกาสทาทายจากการไดรับโอกาสคัดเลือกเขาโครงการตอยอด
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (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 ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปน
ระบบที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของ

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอ

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอ

แสดงใหเห็นวามีแนวทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวมของ

แสดงใหเห็นวามแีนวทางอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนด
โดยรวมของหัวขออยาง
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สวนท่ี 3  ประเมินตนเอง    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555 

ประเมินตนเอง ตามเกณฑ EdPEx    ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 

 

 
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% 

หัวขอ ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ  

ขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

หัวขอ  สมบูรณ  

       
D 

 

ไมมีการนําแนว 
ทาง ไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถาย 
ทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
เพียงอยูในข้ันเริ่มตนใน
เกือบทุกสวนหรือ
หนวย งาน ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการบรรลุ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอน้ัน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ ถึงแมวา
บางสวนหรือบาง
หนวยงานเพิ่งอยูในข้ัน
เริ่มตน 
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติเปนอยางดี 
ถึงแมการปฏิบัติอาจ
แตกตางกันในบางสวน
หรือบางหนวยงาน  
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อไปปฏิบัติเปน
อยางดีโดยไมมคีวาม
แตกตางของการปฏิบัติ
อยางมีนัยสําคัญ  
 

มีการนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณ
โดยไมมีจุดออนหรือความ
แตกตางที่สําคัญระหวางสวน
หรือหนวยงาน 

       
L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปญหา  
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลง
จากการตั้งรับปญหา
มาเปนแนวคิดใน
การปรับปรุงแบบ
พื้นๆ 
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี
แนวทางอยางเปน
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรูใน
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน และ
ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย
ใชขอมูลจริง และมีการ
เรียนรูในระดับ สถาบันซ่ึง
รวมถึงนวัตกรรม  เปน
เครื่องมือสําคัญในการ
จัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาอันเปนผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห 
และการเรียนรูระดับองคกร  

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช
ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน
ระดับถาบันผาน นวัตกรรม  
เปนเครื่อง มือสําคัญที่ใชทั่วทั้ง
องคกรในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา
และนวัตกรรมทั่วทั้งองคกร อัน
เปนผลเน่ืองมาจากการ
วิเคราะหและแบงปน  

       
I ไมแสดงใหเห็นวามีความ

สอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกันในระดับสถาบัน
แตละสวนหรือหนวยงาน
ดําเนินการอยางเอกเทศ 

มีแนวทางที่สอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน
กับสวนหรือหนวยงาน
อื่น โดยสวนใหญเกิด
จากการรวมกัน
แกปญหา 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว
ในโครงรางองคกรและ
เกณฑหมวดอื่น ๆ  

แนวทางมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครง
รางองคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงราง
องคกรและเกณฑหมวด  
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอยาง
สมบูรณกับความตองการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครง
รางองคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

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

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม  

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. ระบบธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่มีสายงานกํากับดูแลและการจัดการที่ดี และ คลองตัว 

2. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม  การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติอยางโปรงใสเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

3. บริการทางการศึกษา บริการหลักที่สําคัญของสํานักฯ ที่ใหบริการแกนักเรียน (นักศึกษาในอนาคต) นักศึกษาปจจุบัน และ 
ศิษย  

4. ผลกระทบเชิงลบ  การดําเนินการที่อาจเกิดผลกระทบทางลบ และ แนวทางแกไข และปองกัน 
 
 
 

45%  

45%

40%  

40%  

35-40%  



สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) หนา  85

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจําปการศึกษา 2555 สวนท่ี 3  ประเมินตนเอง 

ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  ประเมินตนเอง ตามเกณฑ EdPEx  
 
ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีระบบงานที่มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน ผูบริหารแตละฝายคอยกํากับดูแลในแตละฝายตามที่ผูอํานวยการมอบหมายอยาง
โปรงใสเปนธรรม 

2 ผูนํามีวิสัยทัศน และใหการสนับสนุนสงเสริมอยางเต็มที่ 

3 มีระเบียบปฏิบัติในกระบวนการทํางานที่เปนหลักยึดที่ชัดเจนเขมแข็ง เปนระเบียบกลางเก่ียวกับการศึกษาที่ใชบังคับกับ
ทุกคณะ และถือปฏิบัติมาอยางเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4 มีความพรอมดานบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการใหบริการการศึกษา ทั้งแกคณะสาขาวิชา และชุมชนโรงเรียนภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 

ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ขยายตลาดการบริการชุมชนเปาหมาย และขอบเขตความรวมมือ (โรงเรียน นักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย) 

2 พัฒนาและรักษาความไดเปรียบสมรรถนะหลักดานบุคลากรใหเขมแข็งอยูเสมอ และพรอมมีตัวแทนสืบตอ เพื่อสรางความ
ยั่งยืนใหองคการ 

 

 
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 ไมมีแนวทางอยาง
เปนระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปนระบบที่
ตอบสนองตอขอกําหนด
พื้นฐานของหัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบ สนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอ
ขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ  

       
D 

 

ไมมีการนําแนว 
ทาง ไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถาย ทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน
ข้ันเริ่มตนในเกือบทุกสวน
หรือหนวย งาน ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการบรรลุขอ 
กําหนดพื้นฐานของหัวขอ
น้ัน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ ถึงแมวา
บางสวนหรือบาง
หนวยงานเพิ่งอยูในข้ัน
เริ่มตน 
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติเปนอยางดี 
ถึงแมการปฏิบัติอาจ
แตกตางกันในบางสวน
หรือบางหนวยงาน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อไปปฏิบัติเปน
อยางดีโดยไมมีความ
แตกตางของการปฏิบัติ
อยางมีนัยสําคัญ  
 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพือ่
นําไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไมมี
จุดออนหรือความแตกตางที่
สําคัญระหวางสวนหรือหนวยงาน 

       
L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปญหา  
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปญหามา
เปนแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี
แนวทางอยางเปน
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรูใน
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน และ
ปรับปรุงอยางเปนระบบ
โดยใชขอมูลจริง และมีการ
เรียนรูในระดับสถาบันซ่ึง
รวมถึงนวัตกรรม  เปน
เครื่อง มือสําคัญในการ
จัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาอันเปนผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห  
และการเรียนรูระดับองคกร

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช
ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน
ระดับสถาบันผาน นวัตกรรม  
เปนเครื่อง มือสําคัญที่ใชทั่วทั้ง
องคกรในการจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร อันเปนผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะหและ
แบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี
ความสอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับสถาบัน  

มีแนวทางที่สอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
สวนหรือหนวยงานอื่น 
โดยสวนใหญเกิดจากการ

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว

แนวทางมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครง

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงราง
องคกรและเกณฑหมวด

แนวทางมีบูรณาการอยางสมบูรณ
กับความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงรางองคกร
และเกณฑ 

45% 

45% 

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% 

แตละสวนหรือ
หนวยงาน
ดําเนินการอยาง
เอกเทศ  

รวมกันแกปญหา 
 

ในโครงรางองคกรและ
เกณฑหมวดอื่น ๆ  
 

รางองคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 

อื่น ๆ  
 

หมวดอื่น ๆ 
 

       

สรุปชวง
คะแนน 

      

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

 
 

การประเมินตนเอง 
หมวดที่ 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ 

2.1 การจัดทํากลยุทธ   

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. กระบวนการจัดทํากลยุทธ  มีวิธีการกําหนดกลยุทธที่ใหบุคลากรของสํานักฯทุกคนเขารวมประชุมสัมมนา มีคณะกรรมการ
พัฒนาแผนกล่ันกรอง มีระบบทบทวนแผน ทบทวนคุณภาพ ใหพรอมทั้งรุกและรับ 

2. ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ   เชน การใชประโยชนจากเทคโนโลยี  จากทักษะประสบการณตรงที่ส่ังสมยาวนานและเช่ียวชาญ
พิเศษของบุคลากร และความพรอมในปจจัยสนับสนุน 

3. สมรรถนะหลักขององคการ ความพรอมของเทคโนโลยีที่มีศักยภาพขีดความสามารถสูง บุคลากรมีประสบการณความ
เชี่ยวชาญในงานสูง   กลยุทธที่สําคัญของสํานักฯ  ใช การพัฒนาบุคลากร ควบคูกับ การพัฒนากระบวนการทํางาน ภายใต
กรอบคุณภาพ ที่เปนนวัตกรรม EdPEx เพื่อนําสูความยั่งยืนของสํานักฯ 

4. บริการทางการศึกษาที่เปสงเสริมการเรียนรู 

 

ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 สํานักฯมีขนาดองคการที่พอเหมาะไมใหญ หรือเล็กจนเกินไป  ทําใหบุคลากรท้ังหมดสามารถเขารวมกิจกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธ และมีสวนสําคัญตั้งแตเริ่มกระบวนการวางแผนถึงการนําสูการปฏิบัติจริงที่บุคลากรมีสวนเปนผูรวม
รับผิดชอบ  

2 สํานักฯ มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เก่ียวของหลายชุด ทําใหไดรับประโยชนจากขอเสนอแนะที่หลากหลาย เพื่อ
พิจารณาหาสมดุลความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันที่มีคุณภาพ 

3 สํานักฯมีความพรอมในดานปจจัยสนับสนุนทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง  และความพรอมในปจจัยสนับสนุนที่
ไดเปรียบ 

 
ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 แผนปฏิบัติที่จะสนับสนุนความทาทาย  สํานักฯไดรับโอกาสทาทายจากการไดรับโอกาสคัดเลือกเขาโครงการตอยอด
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) ของ สกอ.  ความไมชัดเจนของตัวช้ีวัด ที่สําคัญ 

2  ความชัดเจนของแผนสํารอง  

3 ไมพบวาสํานักฯไดนําผลของคูแขงตางสถาบันมาเปรียบเทียบ 

35%  

35-45% 
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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% 

A ไมมีแนวทางอยาง
เปนระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปนระบบที่
ตอบสนองตอขอกําหนด
พื้นฐานของหัวขอ 

แสดงใหเห็นวามี
แนวทางอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิ 
ผลที่ตอบสนองตอขอ 
กําหนด พื้นฐานของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอ
ขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนด โดยรวม
ของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขอ อยางสมบูรณ  

       
D 

 

ไมมีการนําแนว 
ทาง ไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถาย ทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน
ข้ันเริ่มตนในเกือบทุกสวน
หรือหนวย งาน ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการบรรลุ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอน้ัน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ ถึงแมวา
บางสวนหรือบาง
หนวยงานเพิ่งอยูในข้ัน
เริ่มตน 
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติเปนอยางดี 
ถึงแมการปฏิบัติอาจ
แตกตางกันในบางสวน
หรือบางหนวยงาน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อไปปฏิบัติเปน
อยางดีโดยไมมีความ
แตกตางของการปฏิบัติ
อยางมีนัยสําคัญ  
 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพือ่
นําไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไมมี
จุดออนหรือความแตกตางที่สําคัญ
ระหวางสวนหรือหนวยงาน 

       
L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปญหา  
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปญหามา
เปนแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี
แนวทางอยางเปน
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรูใน
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน 
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และมีการเรียนรูในระดับ
สถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรม  เปนเครื่องมือ
สําคัญในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเปนผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห 
และการเรียนรูระดับ
องคกร  

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช
ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน
ระดับถาบันผาน นวัตกรรม  เปน
เครื่อง มือสําคัญที่ใชทั่วทั้งองคกร
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองคกร อันเปนผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะหและแบงปน  

       
I ไมแสดงใหเห็นวามี

ความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แตละ
สวนหรือหนวยงาน
ดําเนินการอยาง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
สวนหรือหนวยงานอื่น 
โดยสวนใหญเกิดจากการ
รวมกันแกปญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว
ในโครงรางองคกรและ
เกณฑหมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครง
รางองคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงราง
องคกรและเกณฑหมวด
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอยางสมบูรณ
กับความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงรางองคกร
และเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

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

 

45% 

45% 

40% 

30.0%  

30-45% 
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2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. การถายทอดลงสูการปฏิบัติ ที่จริงจัง สํานักฯมีการถายทอดแผนทั้งในรูปแบบของการมอบหมายส่ังการโดยสายงานบังคับ
บัญชา และ โดยการลงนามรับรองการปฏิบัติราชการกับผูบริหารระดับสูงของสํานักฯ  คําส่ังมอบหมายงานเปนทางการถึงตัว
บุคคลผูปฏิบัติ 

2. แผนปฏิบัติการ ที่สําคัญและตัวชี้วัดที่สอดคลอง 

3. การปฏิบัติตามแผน ที่เนนการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการโครงการตามเวลาท่ีกําหนด 

4. การคาดการณเปรียบเทียบผลการกับคาเปาหมายที่เทียบเคียง  เนนทาทายกับเปาหมายเกณฑคุณภาพสูงสุด IQA-KKU 
และความสอดคลองกับเกณฑ EdPEx ที่เปนนวัตกรรมทางการประกันคุณภาพที่ทาทาย 

 

ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีสายงานการมอบหมายงานที่ชัดเจน 

2 มีการถายทอดเปนการรับรองระหวางกลุมภารกิจกับผูบริหารสูงสุด 

3 มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนที่กลุมภารกิจและบุคลากรผูปฏิบัตมีิความชัดเจนที่จะปฏิบัติ 

4 มีความพรอมดานบุคลากรผูปฏิบัติตามแผนที่มีศักยภาพสูง มีทักษะปะสบการณตรง และมีความชํานาญสูง และมีความ
รับผิดชอบสูงในการปฏิบัติงานใหลุลวง  

5 มีคณะกรรมการที่เก่ียวของชวยใหคําแนะนําชี้แนะชวยเหลือหรือแกไขปญหาที่สามารถแกไขลุลวงไดในกลุมภารกิจ 

6 ผลปฏิบัติงานที่ปรากฏ ไดผลลัพธในระดับสูงเปนที่พึงพอใจ 
 

ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ไมพบการเทียบเคียงคูแขงตางสถาบัน 
 

 
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 ไมมีแนวทางอยาง
เปนระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปนระบบที่
ตอบสนองตอขอกําหนด
พื้นฐานของหัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอ
ขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ  

       
D 

 

ไมมีการนําแนว 
ทาง ไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
เพียงอยูในข้ันเริ่มตนใน
เกือบทุกสวนหรือ
หนวยงาน ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการบรรลุ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอน้ัน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ ถึงแมวา
บางสวนหรือบาง
หนวยงานเพิ่งอยูในข้ัน
เริ่มตน 
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติเปนอยางดี 
ถึงแมการปฏิบัติอาจ
แตกตางกันในบางสวน
หรือบางหนวยงาน  
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อไปปฏิบัติเปน
อยางดีโดยไมมีความ
แตกตางของการปฏิบัติ
อยางมีนัยสําคัญ  
 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพือ่
นําไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไมมี
จุดออนหรือความแตกตางที่
สําคัญระหวางสวนหรือหนวยงาน 

       
L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปญหา  
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปญหามา
เปนแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี
แนวทางอยางเปน
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรูใน
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

มีกระบวนการประเมิน 
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และมีการเรียนรูในระดับ
สถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรม  เปนเครื่องมือ

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช
ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน
ระดับถาบันผาน นวัตกรรม  เปน
เครื่อง มือสําคัญที่ใชทั่วทั้งองคกร
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน

40% 

 40% 



สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) หนา  89

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจําปการศึกษา 2555 สวนท่ี 3  ประเมินตนเอง 

ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  ประเมินตนเอง ตามเกณฑ 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% 

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สําคัญ  
 

สําคัญในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเปนผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห 
และการเรียนรูระดับองคกร

ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองคกร อันเปนผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะหและแบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี
ความสอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับสถาบัน  
แตละสวนหรือ
หนวยงาน
ดําเนินการอยาง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
สวนหรือหนวยงานอื่น 
โดยสวนใหญเกิดจากการ
รวมกันแกปญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว
ในโครงรางองคกรและ
เกณฑหมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครง
รางองคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงราง
องคกรและเกณฑหมวด
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอยางสมบูรณ
กับความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงรางองคกร
และเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % 35 % ............ % 80.00 % ............ % 

 
 

การประเมินตนเอง 
หมวดที่ 3  การมุงเนนลูกคา 

3.1  เสียงของลูกคา 

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. การรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย อดีต อนาคต และของคูแขง วิธีการรับฟง การจัดการขอมูลสารสนเทศ การใช 

2. บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ 

3. ผูมีสวนไดสวนเสีย และ สวนตลาด ในอดีต อนาคต และของคูแขง 

4. ขอรองเรียน ความไมพึงพอใจ 

5. ความพึงพอใจ ความผูกพัน 

 

ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีชองทางการรับฟงเสียงของผูรับบริการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

2 มีระบบการทบทวนแผนที่ตองนําขอมูลเสียงของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางาน
ทุกรอบการทํางานที่สําคัญน้ันๆ  เชนกระบวนการรับสมัครรับตรง กระบวนการสนับสนุนการขอเปดหลักสูตรรายวิชา 
กระบวนการตารางสอนตารางสอบ กระบวนการดานการจัดงานพิธีการรับปริญญา กระบวนการพัฒนาแผน  

3 มีการสนับสนุนการทําวิจัยรับฟงเสียงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมํ่าเสมอตอเน่ือง 

4 มีการนําไปใชในกระบวนการพัฒนาแผนเปนประจํา 

35% 

30%  

30-40% 



สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)หนา 90

สวนท่ี 3  ประเมินตนเอง    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555 

ประเมินตนเอง ตามเกณฑ EdPEx    ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 

 

ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ไมพบชองทางการประเมินผลความพึงพอใจการดําเนินงานผาน website 

2 การประชุมพิจารณาขอมูลสารสนเทศ ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาดรวมกัน ของสํานักฯ  ไมไดมีผลการกําหนดกลุม
ในสวนของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียในอนาคตวาเปนอยางไร 

3 สํานักฯ ยังไมไดกําหนดคูแขง ทําใหขาดคูแขงที่สําคัญ 

4 ไมชัดเจนวา สํานักฯนําผลจากการรวบรวมขอมูลผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย ไปดําเนินการอยางไร (โดยปกติขอมูลที่ไดจะ
ถูกพิจารณาในคณะกรรมการที่เก่ียวของเพื่อการเตรียมการเรื่องน้ันๆ ในปการศึกษาถัดไป เปนปกติ และ สุดทายไดรับการ
นําไปประมวลเปนขอมูลประกอบในกระบวนการพัฒนาแผน ผูชี้แจงอาจตกหลนขอมูลสวนน้ีไป) 

 

 
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 ไมมีแนวทางอยาง
เปนระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปนระบบที่
ตอบสนองตอขอกําหนด
พื้นฐานของหัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบ สนอง
ตอขอกําหนด โดยรวม
ของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ  

       
D 

 

ไมมีการนําแนว 
ทาง ไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียง
เล็กนอย 

การนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน
ข้ันเริ่มตนในเกือบทุกสวน
หรือหนวยงาน ซ่ึงเปนอุป 
สรรคตอการบรรลุขอกํา 
หนดพื้นฐานของหัวขอน้ัน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ ถึงแมวา
บางสวนหรือบาง
หนวยงานเพิ่งอยูในข้ัน
เริ่มตน 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
เปนอยางดี ถึงแมการ
ปฏิบัติอาจแตกตางกันใน
บางสวนหรือบาง
หนวยงาน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อไปปฏิบัติเปน
อยางดีโดยไมมีความ
แตกตางของการปฏิบัติ
อยางมีนัยสําคัญ  
 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไมมี
จุดออนหรือความแตกตางที่
สําคัญระหวางสวนหรือหนวยงาน 

       
L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปญหา  
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปญหามา
เปนแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี
แนวทางอยางเปน
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรูใน
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน และ
ปรับปรุงอยางเปนระบบ
โดยใชขอมูลจริง และมีการ
เรียนรูในระดับสถาบันซ่ึง
รวมถึงนวัตกรรม  เปน
เครื่อง มือสําคัญในการ
จัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาอันเปนผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห 
และการเรียนรูระดับองคกร

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช
ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน
ระดับถาบันผาน นวัตกรรม  เปน
เครื่อง มือสําคัญที่ใชทั่วทั้งองคกร
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองคกร อันเปนผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะหและแบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี
ความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แตละ
สวนหรือหนวยงาน
ดําเนินการอยาง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
สวนหรือหนวยงานอื่น 
โดยสวนใหญเกิดจาก
การรวมกันแกปญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไวใน
โครงรางองคกรและ
เกณฑหมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครง
รางองคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงราง
องคกรและเกณฑหมวด
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอยางสมบูรณ
กับความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงรางองคกร
และเกณฑหมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % 40 % ............ % ............ %[yo ............ % 

45% 

40%  

 35% 

30%  

30-45% 
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3.2   ความผูกพันของลูกคา 

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ และ 

2. ผูมีสวนไดสวนเสียและสวนตลาด  การดึงดูดกลุมใหม และการขยายความสัมพันธกลุมปจจุบัน  

3. การสงเสริมผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  กลไกในการสงเสริม 

4. วัฒนธรรมการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีการใหไดกลุมใหม และวธีการรักษากลุมปจจุบันไว 

5. ความผูกพันของลูกคา ความคงอยู ความจงรักภักดี ความเต็มใจสนับสนุน 
 

ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัย 

2 กระบวนการประชาสัมพันธการตลาด ดานการแนะแนวการศึกษาสัญจร  กิจกรรมตลสดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ทีมงาน
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ มีทักษะประสบการณตรงและความชํานาญสูง 

3 ความพรอมดานปจจัยสนับสนุน (การเงิน  วัสดอุุปกรณ) 

4 เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่บูรณาการขอมูลเชื่อมโยงกันทั้งภายในและภายนอกสํานักฯ  สามารถใหบริการเชื่อมโยงคณะ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย และคูความรวมมือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่สามารถเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว  

5 มีแผนปฏิบัติการสนับสนุนที่ประสานสอดคลองกันดี 

6 สถานที่ อุปกรณอํานวยความสะดวก ส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ ดีและพรอม 

7 การปฏิบัติตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ปรับปรุงพัฒนาทุกรอบการทบทวนแผน 

8 สามารถใหบริการไดหลากหลายชองทางตามความสะดวกของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

9 มีเปดบริการแบบเบ็ดเสร็จในวันเสารใหผูรับบริการเอกสารเพ่ิมความสะดวกแกผูรับบริการ 
 

ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ไมแสดงรายละเอียดทางเลือกการใหบริการที่หลากหลายวาทําอยางไร (เปนการเขียนที่ไมไดเนนไว ในปน้ีไดเนนไวแลว) 

2 ควรแสดงตัวเลขการประเมินความพึงพอใจของสถาบันที่เขารวมโครงการรับตรง (งานวิจัยสถาบันแสดงเปนภาพรวม) 
 

 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 ไมมีแนวทางอยาง
เปนระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปนระบบที่
ตอบสนองตอขอกําหนด
พื้นฐานของหัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐาน
ของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกํา หนดโดยรวม
ของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนว ทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองตอ
ขอกํา หนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ  

       
D 

 

ไมมีการนําแนว 
ทาง ไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
เพียงอยูในข้ันเริ่มตนใน
เกือบทุกสวนหรือ
หนวยงาน ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการบรรลุ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอน้ัน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ ถึงแมวา
บางสวนหรือบาง
หนวยงานเพิ่งอยูในข้ัน
เริ่มตน 
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติเปนอยางดี 
ถึงแมการปฏิบัติอาจ
แตกตางกันในบางสวน
หรือบางหนวยงาน  
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อไปปฏิบัติเปน
อยางดีโดยไมมีความ
แตกตางของการปฏิบัติ
อยางมีนัยสําคัญ  
 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไมมี
จุดออนหรือความแตกตางที่สําคัญ
ระหวางสวนหรือหนวยงาน 

       

40% 

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% 

L ไมแสดงใหเห็นวามี
แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปญหา  
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปญหามา
เปนแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี
แนวทางอยางเปน
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรูใน
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน 
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และมีการเรียนรูในระดับ
สถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรม  เปนเครื่องมือ
สําคัญในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเปนผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห 
และการเรียนรูระดับองคกร

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช
ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน
ระดับถาบันผาน นวัตกรรม  เปน
เครื่อง มือสําคัญที่ใชทั่วทั้งองคกร
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองคกร อันเปนผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะหและแบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี
ความสอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับสถาบัน  แต
ละสวนหรือ
หนวยงาน
ดําเนินการอยาง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
สวนหรือหนวยงานอื่น 
โดยสวนใหญเกิดจากการ
รวมกันแกปญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว
ในโครงรางองคกรและ
เกณฑหมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครง
รางองคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงราง
องคกรและเกณฑหมวด
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอยางสมบูรณ
กับความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงรางองคกร
และเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % 35 % ............ % 75.00 % ............ % 

 
การประเมินตนเอง 

หมวดที่ 4  การวัด วิเคราะห และหารจัดการความรู 

4.1  การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร 

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. การวัดผลการดําเนินการ การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ของสํานักฯ  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล การเลือกขอมูลสําคัญสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนากลยุทธ และพัฒนา 
นวัตกรรมของสํานักฯ 

 
โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

3. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ ของสํานักฯ 

4. การปรับปรุงผลการดําเนินการเพื่อการพัฒนามุงสูวิสัยทัศนสํานักฯ 

5. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และ แผนปฏิบัติการ ของสํานักฯ 

 

ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีการทบทวนพัฒนาแผนปฏิบัติการ และทบทวนการประกันคุณภาพจริงจังทุกป ทบทวน PL (ADLI , LeTCI) โดยมีคณะ
ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเขารวมดวย 

30% 

30%  

30-40% 
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ลําดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

2 มีคณะกรรมการที่เก่ียวของเฉพาะทางในแตละกระบวนการทํางานที่สําคัญ เชน กรรมการอํานวยการรับบุคคลเขาศึกษา 
คณะกรรมการระบบทะเบียนเรียน คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร คณะกรรมการแผนคณะกรรมการบริหาร และอ่ืนๆ 
จํานวนมาก ทุกคณะกรรมการมีการประชุมพิจารณาปญหาและใหขอเสนอแนะที่สํานักฯเรียนรูและนํามาปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการทํางาน โดยมีฝายเลชานุการที่เปนบุคลากรของสํานักฯ ประมวลสรุปความเห็นเพื่อการทบทวนเปนประจํา
สมํ่าเสมอ 

3 มีโครงการอบรมสัมมนารวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสีย เปนวัฒนธรรมปกติของสํานักฯ 

4 มีโครงการกิจกรรมเขาถึงนักเรียน โรงเรียน ผูปกครอง เพื่อการประมวลสรุปผลการดําเนินการเปนประจํา 

5 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพสูง  

6 มีระบบฐานขอมูลทางการศึกษา ทั้งทะเบียนประวัตินักศึกษา หลักสูตร รายวิชา ขอมูลการรับสมัคร การสอบคัดเลือกที่เปน
แหลงขอมูลอางอิง 

7 มีขอมูล ระเบียบปฏิบัติ มติที่ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการอางอิงที่เชื่อถือไดและเปนปจจุบัน 

 

ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ไมชัดเจนเรื่องความเช่ือมโยงของขอมูลและไดนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
(ความจริงฐานขอมูลมีการเช่ือมโยงกัน เชน ฐานขอมูลสวนตัวนักศึกษา เชื่อมโยงฐานขอมูลหลักสูตรรายวิชา ฐานขอมูลการ
ลงทะเบียนวิชาเรียน ฐานขอมูลประมวลผล ฐานขอมูล GPAX นักเรียนที่เปนนักศึกษาแรกเขา การเงิน การบริการการศึกษา
กับคณะสาขาวิชา หรือแมแตฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพกับกลุมภารกิจตางๆ ของสํานักฯ แตอาจมีขอจํากัดดานสิทธ์ิ
การเขาถึงขอมูลบาง แตสํานักฯสามารถแสดงใหดูได อาจไมไดขอใหแสดงใหด)ู 

2 ไมพบวาสํานักฯเรียงลําดับเรื่องที่ตองปรับปรุงอยางไร   (ไมเขียนไวในแผน แตเปนมติที่ประชุมกรรมการจัดทําแผน ให
จัดลําดับเอกสารประกอบการประชุมใหม ควรพบไดในมติ หรือเอกสารประกอบการประชุมเรื่องน้ันๆ) 

 

 
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 ไมมีแนวทางอยาง
เปนระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปนระบบที่
ตอบสนองตอขอกําหนด 
พื้นฐานของหัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอ
ขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเหน็วามีแนวทางอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ  

       
D 

 

ไมมีการนําแนว 
ทาง ไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียง
เล็กนอย 

การนําแนวทางไปถาย ทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน
ข้ันเริ่มตนในเกือบทุกสวน
หรือหนวย งาน ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการบรรลุ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอน้ัน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ ถึงแมวา
บางสวนหรือบาง
หนวยงานเพิ่งอยูในข้ัน
เริ่มตน 
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติเปนอยางดี 
ถึงแมการปฏิบัติอาจ
แตกตางกันในบางสวน
หรือบางหนวยงาน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อไปปฏิบัติเปน
อยางดีโดยไมมีความ
แตกตางของการปฏิบัติ
อยางมีนัยสําคัญ  
 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไมมี
จุดออนหรือความแตกตางที่สําคัญ
ระหวางสวนหรือหนวยงาน 

       
L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปญหามา
เปนแนวคิดในการ

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี
แนวทางอยางเปน
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรูใน

มีกระบวนการประเมิน และ
ปรับปรุง อยางเปนระบบ
โดยใชขอมูลจริง และมีการ
เรียนรูในระดับ สถาบันซ่ึง

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช
ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน
ระดับถาบันผาน นวัตกรรม  เปน

45% 

 45% 



สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)หนา 94

สวนท่ี 3  ประเมินตนเอง    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555 

ประเมินตนเอง ตามเกณฑ EdPEx    ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 

 

 
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% 

ปญหา  
 

ปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

กระบวนการที่สําคัญ  
 

ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สําคัญ  
 

รวมถึงนวัตกรรม เปน
เครื่องมือ สําคัญในการ
จัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาอันเปนผล
เน่ืองมา จากการวิเคราะห 
และการเรียนรูระดับองคกร 

เครื่อง มือสําคัญที่ใชทั่วทั้งองคกร
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองคกร อันเปนผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะหและแบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี
ความสอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับสถาบัน  
แตละสวนหรือ
หนวยงาน
ดําเนินการอยาง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
สวนหรือหนวยงานอื่น 
โดยสวนใหญเกิดจาก
การรวมกันแกปญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไวใน
โครงรางองคกรและ
เกณฑหมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครง
รางองคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงราง
องคกรและเกณฑหมวด
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอยางสมบูรณ
กับความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงรางองคกร
และเกณฑหมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

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

4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู 

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. การจัดการขอมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู ของสํานักฯ ใหเปนปจจุบันและพรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพเสมอ  

2. การพัฒนาขอมูลสารสนเทศที่สอดคลองจําเปนกับความตองการของ ผูปฏิบัติ ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย คูความรวมมือ
ตางๆ ของสํานักฯ การ 

3. จัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู ของสํานักฯ ใหมีเชื่อถือได การดูแลปกปอง
ขอมูลใหมีความปลอดภัย พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดการขอมูลและพรอมใหบริการใชขอมูลสารสนเทศที่เขาถึงไดงายตามสิทธ์ิการเขาใช แก ผูสนใจ ผูปฏิบัติ ลูกคา ผูมี
สวนไดสวนเสีย คูความรวมมือตางๆ ของสํานักฯ 

 
ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ไดรับการวิเคราะหออกแบบระบบและใชในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองคการ และมีความยืดหยุนที่
สามารถรองรับการขยายตัว และมีความยืดหยุนสูงเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  ทําใหมีขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาที่เปนศูนยกลางที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 

2 เปนแหลงรวมองคความรูดานระเบียบขอบังคับคําส่ังหรือมติที่เปนแนวปฏิบัติที่สําคัญทางการศึกษา กับทั้งเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการยกรางระเบียบปฏิบัติเหลาน้ัน ที่สามารถใชเปนเอกสารเพื่อการอางอิงใชประโยชนได เพื่อใชในการเรียนการ
สอน การวิจัย การปฏิบัติงานของผูมีสวนไดสวนเสีย  

3 สามารถผลิตเอกสารสําคัญที่เปนขอมูลสารสนเทศสวนบุคคลเพื่อประโยชนการนําไปใชในตลาดแรงงาน หรือ เพื่อการ
แขงขันเขาศึกษาตอระดับสูง ไดอยางมีประสิทธิภาพสูง รวดเร็วภายใน 10 นาทีตอรายการเอกสารโดยเฉล่ีย 

4 บุคลากรมีความรูความสามารถระดับชํานาญการพิเศษที่สามารถเปนแหลงความรู (Explicit knowledge) ที่สามารถให
ขอมูลสาสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 

 

35% 

35%  

35-45% 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจําปการศึกษา 2555 สวนท่ี 3  ประเมินตนเอง 

ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  ประเมินตนเอง ตามเกณฑ EdPEx  
 
ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

5 เปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานใกลชิดผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่กําหนดระดับนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัย ที่เปน
แหลงขอมูลสารสนเทศสําคัญทางการศึกษา 

 
ลําดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 การเขาถึงขอมูลควรลงลึกถึงจุดที่ผูมีสวนไดสวนเสียตองการมากเพ่ิมขึ้น อีก   

 
 

 
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 ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปน
ระบบที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอ
ขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามี
แนวทางอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิผล
ที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ
อยางสมบูรณ  

       
D 

 

ไมมีการนําแนว 
ทาง ไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถาย 
ทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
เพียงอยูในข้ันเริ่มตนใน
เกือบทุกสวนหรือ
หนวย งาน ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการบรรลุ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอน้ัน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ ถึงแมวา
บางสวน หรือบาง
หนวยงานเพิ่งอยูในข้ัน
เริ่มตน 
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
เปนอยางดี ถึงแมการ
ปฏิบัติอาจแตกตางกันใน
บางสวนหรือบาง
หนวยงาน  
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อไปปฏิบัติ
เปนอยางดีโดยไมมี
ความแตกตางของการ
ปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญ  
 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไมมี
จุดออนหรือความแตกตางที่สําคัญ
ระหวางสวนหรือหนวยงาน 

       
L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปญหา  
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลง
จากการตั้งรับปญหา
มาเปนแนวคิดใน
การปรับปรุงแบบ
พื้นๆ 
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี
แนวทางอยางเปน
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรูใน
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน 
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และมีการเรียนรูในระดับ
สถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรม เปนเครื่อง มือ
สําคัญในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเปนผลเน่ือง 
มาจากการวิเคราะห 
และการเรียนรูระดับ
องคกร  

มีกระบวนการประเมินและปรับปรุง
อยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง 
และมีการเรียนรูในระดับถาบันผาน 
นวัตกรรม  เปนเครื่อง มือสําคัญที่
ใชทั่วทั้งองคกรในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร อันเปนผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะหและ
แบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี
ความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แตละ
สวนหรือหนวยงาน
ดําเนินการอยาง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน
กับสวนหรือหนวยงาน
อื่น โดยสวนใหญเกิด
จากการรวมกัน
แกปญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว
ในโครงรางองคกรและ
เกณฑหมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครง
รางองคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการ
กับความตองการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไวใน
โครงรางองคกรและ
เกณฑหมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอยางสมบูรณ
กับความตองการของสถาบัน ตามที่
ระบุไวในโครงรางองคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       

45% 

 40% 

35% 

30%  
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สวนท่ี 3  ประเมินตนเอง    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555 

ประเมินตนเอง ตามเกณฑ EdPEx    ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 

 

 
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% 

สรุปชวง
คะแนน 

      

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

 
การประเมินตนเอง 

หมวดที่ 5  การมุงเนนผูปฏิบัติงาน 

5.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน (Workforce Environment) 

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง ทักษะความสามารถ ของกําลังคนที่มีอยู ของสํานักฯ วิธีประเมินของสํานักฯ 

2. สมรรถนะ ของผูปฏิบัติของสํานักฯ ที่ไดเปรียบหนวยงานที่ใหบริการคลายกัน เชนเม่ือเทียบกับผูปฏิบัติกับคณะตางๆ 

3. การเตรียมความพรอม และ การใหสิทธิประโยชน การรักษาไวของ ผูปฏิบัติงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย ของสํานักฯ 

4. บรรยากาศการทํางาน ความสะดวกสบายในสภาพแวดลอมที่ทํางาน ความมีสุขอนามัย ความปลอดภัย และ การมีระบบ
ปองกันภัย ที่ดีมี 

 
ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 สํานักฯมีวิธีการในการรักษาบุคลากร ใหคงอยูกับสํานักฯโดยการยึดม่ันในระเบียบปฏิบัติที่โปรงใสเปนธรรมตามวัฒนธรรม
ของสํานักฯ นอกเหนือจากสวัสดิการ การอํานวยความสะดวก การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และการใหผล
ประโยชนตอบแทนในกิจกรรมพิเศษตางๆ สงเสริมการมีสวนรวมสรางความผูกพันในกลุมผูปฏิบัติงานอยางไมเปนทางการ 
ทําใหเกิดความรักผูกพันฉันพี่นอง เอ้ืออาทรตอกัน    เปดโอกาสใหผูปฏิบัติทุกระดับสะทอนความคิดที่หลากหลาย 

2 สํานักฯเตรียมผูปฏิบัติงานใหพรอมรับตอความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังที่กําลังเปล่ียนโดยสนับสนุนให
บุคลากรมีการถายทอดประสบการณงานระหวางกัน หรือเรียนรูจากการปฏิบัติงานขามกลุม มีระบบงานหลักงานรอง เพื่อ
ทดแทนกันและกันเม่ือจําเปน  บุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งงานหลักงานรอง  มีระบบรางวัล 
หรือคาตอบแทน หรือผลประโยชนตามระเบียบราชการเพื่อลดผลกระทบการบริหารบุคคล 

 

ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ยังไมชัดเจนวาสํานักฯแสดงมีวิธีการในการประเมินทักษะและสมรรถนะของบุคลากรอยางไร 

2 ไมชัดเจนวาสํานักฯ ไดสอบถามความตองการของผูปฏิบัติงานแตละกลุมในแผนการพัฒนาบุคากร 
 

 
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 ไมมีแนวทางอยาง
เปนระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปนระบบที่
ตอบสนองตอขอกําหนด
พื้นฐานของหัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอ
ขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเหน็วามีแนวทางอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ  

       

30-45% 

45% 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจําปการศึกษา 2555 สวนท่ี 3  ประเมินตนเอง 

ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  ประเมินตนเอง ตามเกณฑ 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% 

D 
 

ไมมีการนําแนว 
ทาง ไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน
ข้ันเริ่มตนในเกือบทุกสวน
หรือหนวยงานซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการบรรลุขอกํา 
หนดพื้นฐานของหัวขอน้ัน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ ถึงแมวา
บางสวนหรือบาง
หนวยงานเพิ่งอยูในข้ัน
เริ่มตน 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติเปนอยางดี 
ถึงแมการปฏิบัติอาจ
แตกตางกันในบางสวน
หรือบางหนวยงาน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อไปปฏิบัติเปน
อยางดีโดยไมมีความ
แตกตางของการปฏิบัติ
อยางมีนัยสําคัญ  
 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไมมี
จุดออนหรือความแตกตางที่
สําคัญระหวางสวนหรือหนวยงาน 

       
L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปญหา  
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปญหามาเปน
แนวคิดในการปรับปรุง
แบบพื้นๆ 
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี
แนวทางอยางเปน
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรูใน
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง 
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน 
และปรับปรุง อยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และมีการเรียนรูในระดับ
สถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรม  เปนเครื่องมือ
สําคัญในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเปนผลเน่ืองมา 
จากการวิเคราะห และการ
เรียนรูระดับองคกร  

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช
ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน
ระดับถาบันผาน นวัตกรรม  เปน
เครื่อง มือสําคัญที่ใชทั่วทั้งองคกร
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองคกร อันเปนผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะหและแบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี
ความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบันแตละ
สวนหรือหนวยงาน
ดําเนินการอยาง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
สวนหรือหนวยงานอื่น 
โดยสวนใหญเกิดจากการ
รวมกันแกปญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว
ในโครงรางองคกรและ
เกณฑหมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครง
รางองคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงราง
องคกรและเกณฑหมวด
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอยาง
สมบูรณกับความตองการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไวในโครงราง
องคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

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

5.2  การผูกใจผูปฏิบัติงาน (Workforce Engagement) 

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. การสรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดความผูกพัน (รางวัล คาตอบแทนพิเศษ ตําแหนงหนาที่การงานที่เหมาะสม) 

2. การสรางคุณคาของผูปฏิบัติงาน สํานักฯ 

3. การสนับสนุนผูปฏิบัติงาน (สนับสนุนทรัพยากรจําเปน) ใหมี ผลการดําเนินการที่ด ี  

4. การพัฒนาผูปฏิบัติงานและผูนํา (ศึกษา อบรม ดูงาน เพิ่มพูนทักษะประสบการณ)  และการเตรียมผูนําทดแทน (การเตรียม
ผูนํา ระดับผูชวยเพื่อการสํารองทดแทน และการสนับสนุนความกาวหนา)  

5. การติดตามประเมินความพึงพอใจ และ ความผูกพันของผูปฏิบัติงาน ที่สํานักฯจัดเปนการวิจัยสถาบันที่ตอเน่ืองเปนประจํา
ทุกป 

 
 

 45% 

35% 

30%  

30-45% 
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ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 สํานักฯมีวัฒนธรรมองคการที่ดีในการมีสวนรวมของบุคลากร ทําใหไดประโยชนจากหลากหลายวิธีคิดของผูปฏิบัติงาน
สามารถมีโอกาสสรางความผูกพันไดงายกวา   

2 มีการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศในการทํางานอยางมีความสุข พัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ สงเสริมการ
สรางความผาสุก และ ความผูกพัน  

 

ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 วิธีการประเมินความผูกพันของผูปฏิบัติงานของสํานักฯยังไมใชระดับชั้นของความผูกพันของ 
 

 
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 ไมมีแนวทางอยาง
เปนระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปนระบบที่
ตอบสนองตอขอกําหนด
พื้นฐานของหัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่อบสนอง 
ตอขอ กําหนดพื้นฐาน
ของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ  

       

D 
 

ไมมีการนําแนว 
ทาง ไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถาย ทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน
ข้ันเริ่มตนในเกือบทุกสวน
หรือหนวยงาน ซ่ึงเปนอุป 
สรรคตอการบรรลุขอ กํา 
หนดพื้นฐานของหัวขอน้ัน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
ถึงแมวาบางสวนหรือ
บางหนวยงานเพิ่งอยูใน
ข้ันเริ่มตน 

มีการนําแนวทางไปถาย 
ทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเปน
อยางดี ถึงแมการปฏิบัติ
อาจแตกตางกันในบาง 
สวนหรือบางหนวยงาน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อไปปฏิบัติเปน
อยางดีโดยไมมีความ
แตกตางของการปฏิบัติ
อยางมีนัยสําคัญ  
 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไมมี
จุดออนหรือความแตกตางที่สําคัญ
ระหวางสวนหรือหนวยงาน 

       
L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปญหา  
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการต้ัง
รับปญหามาเปนแนวคิด
ในการปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี
แนวทางอยางเปนระบบ
ในการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการที่
สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรูใน
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน และ 
ปรับปรุงอยางเปนระบบโดย
ใชขอมูลจริง และมีการ
เรียนรูในระดับสถาบันซ่ึง
รวมถึงนวัตกรรม  เปน
เครื่องมือสําคัญในการจัดการ
มีหลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเปนผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะห และการเรียนรู
ระดับองคกร  

มีกระบวนการประเมินและปรับปรุง
อยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง 
และมีการเรียนรูในระดับถาบันผาน 
นวัตกรรม  เปนเครื่อง มือสําคัญที่
ใชทั่วทั้งองคกรในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร อันเปนผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะหและ
แบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี
ความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบันแตละ
สวน หรือหนวยงาน
ดําเนินการอยาง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกันกับสวน
หรือหนวยงานอื่น โดยสวน
ใหญเกิดจากการรวมกัน
แกปญหา 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไวใน
โครงรางองคกรและ
เกณฑหมวดอื่น ๆ  

แนวทางมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงราง
องคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงราง
องคกรและเกณฑหมวดอื่น 
ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอยางสมบูรณ
กับความตองการของสถาบัน ตามที่
ระบุไวในโครงรางองคกรและเกณฑ
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

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

 

45% 

40% ถถ5

35%  

30%  

30-45% 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจําปการศึกษา 2555 สวนท่ี 3  ประเมินตนเอง 

ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  ประเมินตนเอง ตามเกณฑ EdPEx  
 

การประเมินตนเอง 
หมวดที่ 6  การมุงเนนกระบวนการ 

6.1  การออกแบบระบบงาน   

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. การออกแบบระบบงาน 

2. กระบวนการทํางานที่สําคัญ 

3. การใชขอมูล ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย คูความรวมมือ เพื่อการออกแบบระบบงานของสํานักฯ 

4. ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน ของการใหบริการของสํานักฯ 
 

ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 สํานักฯมีการกําหนดกระบวนงานหลักที่มีการสรางคุณคาใหผูเรียน ผูรับบริการไดอยางชัดเจน และสอดคลองไปในทาง
เดียวกับแผนกลยุทธและเปาหมาย 

2 มีมาตรการแกไขปองกันตอภาวะฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น 

 

ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ยังไมปรากฏวา สํานักฯมีการวิเคราะหเพื่อออกแบบกระบวนงานหลัก ใหมีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอความตองการ
ของผูรับบริการ/ผูเรียน โดยเฉพาะระยะเวลาของกระบวนงานหลัก 

 

 
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 ไมมีแนวทางอยาง
เปนระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
แนวทางอยางเปนระบบที่
ตอบสนองตอขอกําหนด
พื้นฐานของหัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐาน
ของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวมของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขออยางสมบูรณ  

       
D 

 

ไมมีการนําแนว 
ทาง ไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูใน
ข้ันเริ่มตนในเกือบทุกสวน
หรือหนวยงาน ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการบรรลุ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอน้ัน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ ถึงแมวา
บางสวนหรือบาง
หนวยงานเพิ่งอยูในข้ัน
เริ่มตน 
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติเปนอยางดี 
ถึงแมการปฏิบัติอาจ
แตกตางกันในบางสวน
หรือบางหนวยงาน  
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อไปปฏิบัติเปน
อยางดีโดยไมมีความ
แตกตางของการปฏิบัติ
อยางมีนัยสําคัญ  
 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพือ่
นําไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไมมี
จุดออนหรือความแตกตางที่
สําคัญระหวางสวนหรือหนวยงาน 

       
L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปญหา  
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปญหามา
เปนแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี
แนวทางอยางเปน
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรูใน
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สําคัญ  

มีกระบวนการประเมิน 
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และมีการเรียนรูในระดับ
สถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรม  เปนเครื่องมือ
สําคัญในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเปนผลเน่ืองมา 

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใช
ขอมูลจริง และมีการเรียนรูใน
ระดับถาบันผาน นวัตกรรม  เปน
เครื่อง มือสําคัญที่ใชทั่วทั้งองคกร
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองคกร อันเปนผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะหและแบงปน  

45% 

 45% 



สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)หนา 100
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ประเมินตนเอง ตามเกณฑ EdPEx    ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 

 

 
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% 

 จากการวิเคราะห และการ
เรียนรูระดับองคกร  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี
ความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แตละ
สวนหรือหนวยงาน
ดําเนินการอยาง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
สวนหรือหนวยงานอื่น 
โดยสวนใหญเกิดจากการ
รวมกันแกปญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว
ในโครงรางองคกรและ
เกณฑหมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครง
รางองคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงราง
องคกรและเกณฑหมวด
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอยางสมบูรณ
กับความตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครงรางองคกร
และเกณฑหมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

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

6.2   กระบวนการทํางาน 

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอน้ีมา 4 - 5 ปจจัย 

1. การออกแบบกระบวนการทํางาน 

2. การควบคุมจัดการกระบวนการทํางาน 

3. การปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางาน 

4. การเรียนรูและสรางนวัตกรรม 

 

ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 สํานักฯ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการทํางานทุกระบบงานเพื่อประกอบการทํางานที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

2 สํานักฯ มีการเรียนรู และสรางนวัตกรรม ที่ดี 

 

ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ยังไมชัดเจนวา สํานักฯไดสํารวจและวิเคราะหเพื่อการออกแบบกระบวนงานหลัก จากผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย 

2 ยังไมชัดเจนวา สํานักฯไดออกแบบกระบวนงานอยางไร เพื่อใหการออกแบบน้ันมีประสิทธิภาพและมีความคุม 
 

 
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 ไมมีแนวทางอยางเปน
ระบบใหเห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนว 
ทางอยางเปนระบบที่
ตอบสนองตอขอกําหนด
พื้นฐานของหัวขอ 

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนว 
ทางอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขอ  

แสดงใหเห็นวามีแนวทาง
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขอ  

แสดงใหเหน็วามีแนวทางอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ
อยางสมบูรณ  

       

 40% 

40%  

 40-45% 

45% 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจําปการศึกษา 2555 สวนท่ี 3  ประเมินตนเอง 

ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  ประเมินตนเอง ตามเกณฑ 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% 

D 
 

ไมมีการนําแนว 
ทาง ไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กนอย 

การนําแนวทางไปถาย 
ทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
เพียงอยูในข้ันเริ่มตนใน
เกือบทุกสวนหรือ
หนวยงาน ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการบรรลุ
ขอกําหนดพื้นฐานของ
หัวขอน้ัน  

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ ถึงแมวา
บางสวนหรือบาง
หนวยงานเพิ่งอยูในข้ัน
เริ่มตน 
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติเปนอยางดี 
ถึงแมการปฏิบัติอาจ
แตกตางกันในบางสวน
หรือบางหนวยงาน  
 

มีการนําแนวทางไป
ถายทอดเพื่อไปปฏิบัติ
เปนอยางดีโดยไมมี
ความแตกตางของการ
ปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญ  
 

มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไมมี
จุดออนหรือความแตกตางที่สําคัญ
ระหวางสวนหรือหนวยงาน 

       
L ไมแสดงใหเห็นวามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปญหา  
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลง
จากการตั้งรับปญหา
มาเปนแนวคิดใน
การปรับปรุงแบบ
พื้นๆ 
 

แสดงใหเห็นวาเริ่มม ี
แนวทางอยางเปน
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรูใน
ระดับสถาบันซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สําคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน 
และปรับปรุงอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลจริง 
และมีการเรียนรูในระดับ
สถาบนัซ่ึงรวมถึง
นวัตกรรม เปนเครื่องมือ
สําคัญในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเปนผลเน่ือง   
มาจากการวิเคราะห 
และการเรียนรูระดับ
องคกร  

มีกระบวนการประเมินและปรับปรุง
อยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และ
มีการเรียนรูในระดับถาบันผาน 
นวัตกรรม  เปนเครื่อง มือสําคัญที่ใช
ทั่วทั้งองคกรในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร อันเปนผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะหและ
แบงปน  

       

I ไมแสดงใหเห็นวามี
ความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แตละ
สวนหรือหนวยงาน
ดําเนินการอยาง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน
กับสวนหรือหนวยงาน
อื่น โดยสวนใหญเกิด
จากการรวมกัน
แกปญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว
ในโครงรางองคกรและ
เกณฑหมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคลองกับความ
ตองการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวในโครง
รางองคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการ
กับความตองการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไวใน
โครงรางองคกรและ
เกณฑหมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอยางสมบูรณ
กับความตองการของสถาบัน ตามที่
ระบุไวในโครงรางองคกรและเกณฑ 
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % 35 % ............ % ............ % 90.00 % 

 

 

การประเมินตนเอง 
หมวดที่ 7  ผลลัพธ 

7.1  ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและผลลัพธดานกระบวนการ  
(Student Learning and Process Outcomes)  

 
 

40%  

 35% 

30%  

 30-45% 
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สวนท่ี 3  ประเมินตนเอง    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555 

ประเมินตนเอง ตามเกณฑ EdPEx    ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 

 

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. ผลลัพธดานบริการการศึกษาหลัก ของสํานักฯ ในดานตางๆ เชน การรับสมัครสอบคัดเลือก  การออกขอสอบ การ
ตรวจขอสอบ การกล่ันกรองหลักสูตรรายวิชาที่ไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  การบริการดานระบบทะเบียนเรียน  
การบริการดานเอกสารสําคัญที่มีประสิทธิภาพ ที่เปนสมรรถนะที่ไดเปรียบ   เปนสวนเสริมสรางความนาเชื่อถือใหสังคม
ยอมรับ 

 
โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

2. ตัววัดหรือตัวบงช้ีที่สําคัญ  ที่สํานักฯใช ทั้งจาก IQA-KKU และจากผลการดําเนินการอ่ืนๆที่สะทอนอัตลักษณของสํานักฯ 

3. ผลการดําเนินการ เพื่อการเปรียบเทียบ ทั้งกับตัวเอง และ กับคูแขงตางหนวยงาน  

4. ประสิทธิผลของการดําเนินการ ที่มีพัฒนาการที่ดี และมีแนวโนมดีขึ้น 
 

ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีผลการปฏิบัติการที่กาวกระโดด 

2 ปจจัยสนับสนุนที่จําเปนมีความพรอม 

3 บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ทักษะประสบการณระดับเชี่ยวชาญ 

4 กระบวนการทํางานที่เปนระบบชัดเจนมีประสิทธิภาพสูง 

5 มีเทคโนโลยีสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพสูงที่เปนสมรรถนะที่เปนขอไดเปรียบ และสามารถบูรณาการใชไดทั่วทั้งสํานักฯ 

6 มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ และสามารถอํานวยความสะดวกผูรับบริการสวนใหญที่ไมตองเลือก
สถาบันหางไกล 

7 ผูรับบริการมีคาใชจายไมสูงมากเม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนําอ่ืน 
 

ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 การพัฒนาผลการดําเนินการไปสูจุดสูงสุดของตัวช้ีวัดตามเกณฑ IQA-KKU ทุกตัวชี้วัดที่ใชกับสํานักฯ 

2 การพัฒนาตัวชี้วัดที่สะทอนอัตลักษณของสํานักฯ 

3 การไดรับคัดเลือกเขาโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเเลิศ (EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE 
EXCELLENCE : EdPEx)  โอกาสทีท่าทายการปรับปรุงระบบคุณภาพของสํานักฯ 

4 การพัฒนาการทํางานเทียบกับการดําเนินการของตางสถาบันในกลุมงานที่คลายคลึงกัน 

 
 

 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 ไมมีการรายงานผล
การดําเนินการของ
สถาบัน และ/ หรือ
มีผลลัพธที่ไมดีใน
เรื่องที่รายงานไว 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน
เพียงบางเรื่อง และเริ่มมี
ระดับผลการดําเนินการที่
ดีในบางเรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับ
ผลการดําเนินการที่ดี
ในบางเรื่องที่สําคัญตอ
สถาบัน ตามที่ระบุไว
ในขอกําหนดของ
หัวขอ 

มีการรายงานถึงระดับผล
การดําเนินการที่ดีใน
เกือบทุกเรื่องที่มคีวาม 
สําคัญตอสถาบัน ตามที่
ระบุไวในขอกําหนดของ
หัวขอ 

Le มีการรายงานผลการ
ดําเนินการที่ดีถึงดีเลิศใน
เรื่องที่มีความสําคัญตอ
ขอกําหนดของหัวขอเปน
สวนใหญ 

มีการรายงานผลการดําเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอ
ขอกําหนดของหัวขอเปน 
สวนใหญ 

       
T 

 

ไมมีการรายงาน
ขอมูลที่แสดง
แนวโนม หรือมี
ขอมูลที่แสดง
แนวโนมในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนม
ของขอมูลบางเรื่อง  บาง
เรื่องแสดงแนวโนมในทาง
ลบ 

มีการรายงานแนวโนม
ของขอมูลบางเรื่อง  
และขอมูลสวนใหญที่
แสดงน้ันมีแนวโนมที่ดี  

แสดงถึงแนวโนมที่ดี
อยางชัดเจนในเรื่องตาง 
ๆ ที่มีความสําคัญ ตอ
การบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

สามารถรักษาแนวโนมทีด่ี
อยางตอเน่ืองในเรื่องสําคัญ
ที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบันไวไดเปนสวนใหญ 

สามารถรักษาแนวโนมที่ดีไวได
อยางตอเน่ืองในเรื่องสําคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

       

45%

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% 

C ไมมีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไมมี หรือไมมีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินการใน
ปจจุบันในบางเรื่องดี 
เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/
หรือระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบ
แนวโนมและ ระดับผลการ
ดําเนินการในปจจุบันเปน
จํานวนมากหรือสวนมาก
กับตัวเปรียบเทียบ และ/
หรือระดับเทียบเคียง
รวมทั้งแสดงถึงความเปน
ผูนําในเรื่องตาง ๆ และมี
ผลการดําเนินการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเปนผูนําในวง
การศึกษาและเปนระดับเทียบเคียง
ใหสถาบันอื่นในหลายเรื่อง 

       

I ไมมีการรายงาน
ผลลัพธในเรื่องที่มี
ความสําคัญตอการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ
เพียงบางเรื่องที่มี
ความสําคัญตอการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ
ในหลายเรื่องที่มี
ความสําคัญตอการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน
ในขอกําหนดที่สําคัญ
เปนสวนใหญ  เกี่ยวกับ
ผูเรียน ผูมีสวนไดสวน
เสีย ตลาด และ
กระบวนการ 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันใน
ขอกําหนดที่สําคัญเปนสวน
ใหญ  เกี่ยวกับผูเรียน ผูมี
สวนไดสวนเสีย ตลาด
กระบวนการ และแผน 
ปฏิบัตกิารรวมทั้งการคาด 
การณผลการดําเนินงานใน
อนาคตในบางเรื่องดวย 

มีการรายงานผลการดําเนินการ
ของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญ
ทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผูเรียน ผูมี 
สวนไดสวนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และแผน 
ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ
คาดการณผลการดําเนินงานใน
อนาคต 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

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

 

7.2  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา (Customer-Focused Outcomes)  

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. ผลลัพธดานการเนนลูกคาดานบริการการศึกษา  

2. บริการหลักทางการศึกษา 

3. แนวโนมผลการดําเนินการ   

4. ความพึงพอใจ และ ความผูกพัน สํานักฯมุงม่ันที่จะสรางความพึงพอใจและความประทับใจแกผูรับบริการ ที่วัดไดไมนอยกวา
รอยละ 85   มุงม่ันใหบริการที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคอีสานการและตางภูมิภาค มุงม่ันใหบริการเอกสารสําคัญเพื่อประโยชนใน
การแขงขันในตลาดแรงงานของผูเรียน    

 
ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ความพรอมในเทคโนโลยี 

2 ความพรอมในบุคลากรที่มีคุณภาพและแรงจูงใจที่ด ี

3 ความพรอมในปจจัยสนับสนุน 

4 ความพรอมในแผนปฏิบัติและการสนับสนุนเชิงนโยบาย 
 
 

30% 

30%

30-45%



สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)หนา 104

สวนท่ี 3  ประเมินตนเอง    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555 

ประเมินตนเอง ตามเกณฑ EdPEx    ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 

 

ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 การพัฒนาที่ไปสูจุดสูงสุดของเกณฑ 
 
 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 ไมมีการรายงานผล
การดําเนินการของ
สถาบัน และ/ หรือ
มีผลลัพธที่ไมดีใน
เรื่องที่รายงานไว 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน
เพียงบางเรื่อง และเริ่มมี
ระดับผลการดําเนินการที่
ดีในบางเรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับ
ผลการดําเนินการที่ดี
ในบางเรื่องที่สําคัญตอ
สถาบัน ตามที่ระบุไว
ในขอกําหนดของ
หัวขอ 

มีการรายงานถึงระดับผล
การดําเนินการที่ดีใน
เกือบทุกเรื่องที่มี
ความสําคัญตอสถาบัน 
ตามที่ระบุไวใน
ขอกําหนดของหัวขอ 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการที่ดีถึงดีเลิศใน
เรื่องที่มีความสําคัญตอ
ขอกําหนดของหัวขอเปน
สวนใหญ 

มีการรายงานผลการดําเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอ
ขอกําหนดของหัวขอเปนสวนใหญ 

       
T 

 

ไมมีการรายงานขอ 
มูลที่แสดงแนวโนม 
หรือมีขอมูลที่แสดง
แนวโนมในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนม
ของขอมูลบางเรื่อง  บาง
เรื่องแสดงแนวโนมในทาง
ลบ 

มีการรายงานแนวโนม
ของขอมูลบางเรื่อง  
และขอมูลสวนใหญที่
แสดงน้ันมีแนวโนมที่ดี  

แสดงถึงแนวโนมที่ดี
อยางชัดเจนในเรื่องตาง 
ๆ ที่มีความสําคัญตอ
การบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

สามารถรักษาแนวโนมที่ดี
อยางตอเน่ืองในเรื่องสําคัญ
ที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบันไวไดเปน     สวน
ใหญ 

สามารถรักษาแนวโนมที่ดีไวได
อยางตอเน่ืองในเรื่องสําคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

       
C ไมมีการรายงาน

สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไมมี หรือไมมีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินการใน
ปจจุบันในบางเรื่องดี 
เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/
หรือระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนวโนม
และ ระดับผลการดําเนินการ
ในปจจุบันเปนจํานวนมาก
หรือสวนมากกับตัวเปรียบ 
เทียบ และ/หรือระดับเทียบ 
เคียงรวมทั้งแสดงถึงความ
เปนผูนําในเรื่องตาง ๆ และ
มีผลการดําเนินการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเปนผูนําในวง
การศึกษาและเปนระดับ
เทียบเคียงใหสถาบันอื่นในหลาย
เรื่อง 

       

I ไมมีการรายงาน
ผลลัพธในเรื่องที่มี
ความสําคัญตอการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ
เพียงบางเรื่องที่มี
ความสําคัญตอการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ
ในหลายเรื่องที่มี
ความสําคัญตอการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน
ในขอกําหนดที่สําคัญ
เปนสวนใหญ  เกี่ยวกับ
ผูเรียน ผูมีสวนไดสวน
เสีย ตลาด และ
กระบวนการ 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันใน
ขอกําหนดที่สําคัญเปนสวน
ใหญ  เกี่ยวกับผูเรียน ผูมี
สวนไดสวนเสีย ตลาด
กระบวนการและแผนปฏิบัติ
การรวมทั้งการ คาดการณ
ผลการดําเนินงานในอนาคต
ในบางเรื่องดวย 

มีการรายงานผลการดําเนินการ
ของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญ
ทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผูเรียน ผูมี 
สวนไดสวนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งภาพรวมการคาดการณผล
การดําเนินงานในอนาคต 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

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

 

7.3  ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติ (Workforce-Focused Outcomes)  

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน  

2. ความผูกพันของผูปฏิบัติงานกับสํานักฯ  

45%

40%

20%

30%

20-45%
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โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

3. ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานของสํานักฯ 

4. บรรยากาศการทํางาน 

5. สิทธิประโยชนของผูปฏิบัติงาน 
 
 

ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีการพัฒนาบุคลากรสมํ่าเสมอและเขมแข็ง 

2 มีการจัดการ สถานที่ วัสดุอุปกรณในการทํางาน ปจจัยสนับสนุนที่พอเพียง มีสวัสดิการที่ดี 

3 มีการจัดโครงการศึกษาอบรม ดูงาน สมํ่าเสมอ ทั้งในและตางประเทศ ใหบุคลากรมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ 

4 มีการยกยองชมเชย และใหรางวัลบุคลากรที่สรางคุณประโยชนใหแกสํานักฯ 

5 มีการทําวิจัยสถาบันตรวจสอบระดับความพึงพอใจและความผาสุขของบุคลากร 
 
ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 พัฒนาระบบการใหรางวัล บุคลากรที่สรางคุณประโยชนแกสํานักฯ ใหเดนชัดขึ้น 

2 ฟงเสียงบุคากรเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ ธรรมาภิบาล ใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม 

 
 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 ไมมีการรายงานผล
การดําเนินการของ
สถาบัน และ/ หรือ
มีผลลัพธที่ไมดีใน
เรื่องที่รายงานไว 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน
เพียงบางเรื่องและเริ่ม
มีระดับผลการดําเนิน 
การที่ดีในบางเรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผล
การดําเนินการที่ดีในบาง
เรื่องที่สําคัญตอสถาบัน 
ตามที่ระบุไวใน
ขอกําหนดของหัวขอ 

มีการรายงานถึงระดับผล
การดําเนินการที่ดีในเกือบ
ทุกเรื่องที่มีความ สําคัญตอ
สถาบัน ตามที่ระบุไวใน
ขอกําหนดของหัวขอ 

Le มีการรายงานผลการ
ดําเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่อง
ที่มีความสําคัญตอขอกําหนด
ของหัวขอเปนสวนใหญ 

มีการรายงานผลการดําเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอ
ขอกําหนดของหัวขอเปน 
สวนใหญ 

       
T 

 

ไมมีการรายงานขอ 
มูลที่แสดงแนวโนม 
หรือมีขอมูลที่แสดง
แนวโนมในทางลบ 

มีการรายงานแนว 
โนมของขอมูลบาง
เรื่อง  บางเรื่องแสดง
แนวโนมในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนม
ของขอมูลบางเรื่อง  
และขอมูลสวนใหญที่
แสดงน้ันมีแนวโนมที่ดี  

แสดงถึงแนวโนมที่ดี
อยางชัดเจนในเรื่องตาง 
ๆ ที่มีวามสําคัญตอการ
บรรลุพันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโนมที่ดี
อยางตอเน่ืองในเรื่องสําคัญที่
จะบรรลุพันธกิจของสถาบันไว
ไดเปน     สวนใหญ 

สามารถรักษาแนวโนมที่ดีไวได
อยางตอเน่ืองในเรื่องสําคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

       
C ไมมีการรายงาน

สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไมมี หรือไมมี
การรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินการใน
ปจจุบันในบางเรื่องดี 
เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนว โนม
และ ระดับผลการดําเนินการใน
ปจจุบันเปนจํานวนมากหรือ
สวนมากกับตัวเปรียบ เทียบ 
และ/หรือระดับเทียบเคียง
รวมทั้งแสดงถึงความเปนผูนํา
ในเรื่องตาง ๆ และมีผลการ
ดําเนินการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเปนผูนําในวง
การศึกษาและเปนระดับ
เทียบเคียงใหสถาบันอื่นในหลาย
เรื่อง 

       
I ไมมีการรายงาน

ผลลัพธในเรื่องที่มี
ความสําคัญตอการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธเพียงบาง
เรื่องที่มี
ความสําคัญตอการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ
ในหลายเรื่องที่มี
ความสําคัญตอการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันใน
ขอกําหนดที่สําคัญเปน
สวนใหญ  เกี่ยวกับผูเรียน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด 
และกระบวนการ 

มีการรายงานผลการดําเนิน 
การของสถาบันในขอกําหนดที่
สําคัญเปนสวนใหญ  เกี่ยวกับ
ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตลาดกระบวนการ และแผน 
ปฏิบัติการรวมทั้งการคาด 

มีการรายงานผลการดําเนินการของ
สถาบันในขอกําหนดที่สําคัญ
ทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผูเรียน ผูมี สวน
ไดสวนเสีย ตลาด ระบวนการ และ
แผนปฏิบัติการรวม ทั้งภาพรวม
การคาด การณผลการดําเนินงาน

45%

40%

20%
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สวนท่ี 3  ประเมินตนเอง    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555 

ประเมินตนเอง ตามเกณฑ EdPEx    ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 

 
 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% 

การณผลการดําเนินงานใน
อนาคตในบางเรื่องดวย 

ในอนาคต 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

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

7.4  ผลลัพธดานการนําองคการและธรรมาภิบาล (Leadership and Governace Outcomes)  

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. ผลลัพธดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบตอสังคม  

2. ผลลัพธที่สําคัญดานธรรมาภิบาล 

3. การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 
 

ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีวิสัยทัศน แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ ที่ชัดเจน 

2 มีการผลักดันสนับสนุนการปฏิบัติการที่บรรลุตามแผนปฏิบัติการทุกแผน/โครงการ 

3 สํานักฯ ใหความสําคัญกับ ธรรมาภิบาล การเคารพกฎระเบียบที่เครงครัด การบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อความปลอดภัย 
และใหสวัสดิการที่ดีแกบุคลกรสํานักฯ และผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ในบริเวณอาคารที่ตั้งสํานักฯ 

4 สํานักฯใหความสําคัญกับชุมชนวิชาการภายนอกสมํ่าเสมอ 

 

ลําดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 เพิ่มระดับความสําคัญของระบบธรรมาภิบาล ใหมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 

2 เพิ่มระดับความสําคัญของการรับผิดชอบตอชุมชนภายนอก 
 
 

 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 ไมมีการรายงานผล
การดําเนินการของ
สถาบัน และ/ หรือ
มีผลลัพธที่ไมดีใน
เรื่องที่รายงานไว 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของ
สถาบัน เพียงบาง
เรื่อง และเริ่มมีระดับ
ผลการเนินการที่ดีใน
บางเรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผล
การดําเนินการที่ดีในบาง
เรื่องที่สําคัญตอสถาบัน 
ตามที่ระบุไวใน
ขอกําหนดของหัวขอ 

มีการรายงานถึงระดับผล
การดําเนินการที่ดีในเกือบ
ทุกเรื่องที่มีความสําคัญตอ
สถาบัน ตามที่ระบุไวใน
ขอกําหนดของหัวขอ 

Le มีการรายงานผลการ
ดําเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่อง
ที่มีความสําคัญตอขอกําหนด
ของหัวขอเปนสวนใหญ 

มีการรายงานผลการดําเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอ
ขอกําหนดของหัวขอเปน 
สวนใหญ 

       
T 

 

ไมมีการรายงานขอ 
มูลที่แสดงแนว โนม 
หรือมีขอมูลที่แสดง
แนวโนมในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนม
ของขอมูลบางเรื่อง  
บางเรื่องแสดง
แนวโนมใน ทางลบ 

มีการรายงานแนวโนม
ของขอมูลบางเรื่อง  
และขอมูลสวนใหญที่
แสดงน้ันมีแนวโนมที่ดี  

แสดงถึงแนวโนมที่ดี
อยางชัดเจนในเรื่องตาง 
ๆ ที่มีความสําคัญตอการ
บรรลุพันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโนมที่ดี
อยางตอเน่ืองในเรื่องสําคัญที่
จะบรรลุพันธกิจของสถาบันไว
ไดเปน     สวนใหญ 

สามารถรักษาแนวโนมที่ดีไวได
อยางตอเน่ืองในเรื่องสําคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

       
 

30%

20-45%

45%

40%
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจําปการศึกษา 2555 สวนท่ี 3  ประเมินตนเอง 

ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  ประเมินตนเอง ตามเกณฑ 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% 

C ไมมีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไมมี หรือไมมี
การรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินการใน
ปจจุบันในบางเรื่องดี 
เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนวโนม
และ ระดับผลการดําเนินการใน
ปจจุบันเปนจํานวนมากหรือ
สวนมากกับตัวเปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับเทียบเคียง
รวมทั้งแสดงถึงความเปนผูนํา
ในเรื่องตาง ๆ และมีผลการ
ดําเนินการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเปนผูนําในวง
การศึกษาและเปนระดบัเทียบเคียง
ใหสถาบันอื่นในหลายเรื่อง 

       

 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 ไมมีการรายงาน
ผลลัพธในเรื่องที่มี
ความสําคัญตอการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธเพียงบาง
เรื่องที่มี
ความสําคัญตอการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ
ในหลายเรื่องที่มีความ 
สําคัญตอการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันใน
ขอกําหนดที่สําคัญเปน
สวนใหญ  เกี่ยวกับ
ผูเรียน ผูมีสวนไดสวน
เสีย ตลาด และ
กระบวนการ 

มีการรายงานผลการดําเนิน 
การของสถาบันในขอกําหนด
ที่สําคัญเปนสวนใหญ  เกี่ยว 
กับผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตลาดกระบวนการและแผน 
ปฏิบัติการรวมทั้งการคาด 
การณผลการดําเนินงานใน
อนาคตในบางเรื่องดวย 

มีการรายงานผลการดําเนินการ
ของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญ
ทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผูเรียน ผูมี
สวน ไดสวนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ
รวมทั้ภาพรวม การคาดการณผล
การดําเนินงานในอนาคต 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

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

 

7.5  ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด (Budgetary, Financial, and Market Outcomes)  

โปรดระบุ  ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธกับหัวขอนี้มา 4 - 5 ปจจัย 

1. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 

ลําดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีระบบดานการเงินที่มีประสิทธิภาพ ดําเนินการผานเครือขายคอมพิวเตอร 

2 ไดรับการตรวจสอบการใชจายเงินจากหนวยงานภายนอก ระดับมหาวิทยาลัยสม่ําเสมอทุกป และผานเกณฑตรวจสอบ 
 

ลําดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ยังตองมุงมั่นไปใหถึงจุดสูงสุดของเกณฑการตรวจประเมินภายใน  IQA-KKU  และเปนไปตามเกณฑ 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 ไมมีการรายงานผล
การดําเนินการของ
สถาบัน และ/ หรือมี
ผลลัพธที่ไมดีในเรื่องที่

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน
เพียงบางเรื่อง และเริ่ม
มีระดับผลการดําเนิน 

มีการรายงานถึงระดับ
ผลการดําเนินการที่ดีใน
บางเรื่องที่สําคัญตอ
สถาบัน ตามที่ระบุไวใน

มีการรายงานถึงระดับผล
การดําเนินการที่ดีในเกือบ
ทุกเรื่องที่มีความสําคัญ
ตอสถาบัน ตามที่ระบุไว

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการที่ดีถึงดีเลิศใน
เรื่องที่มีความสําคัญตอ
ขอกําหนดของหัวขอเปน

มีการรายงานผลการดําเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอ
ขอกําหนดของหัวขอเปน 
สวนใหญ 

20%

30%

20-45%
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สวนท่ี 3  ประเมินตนเอง    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2555 

ประเมินตนเอง ตามเกณฑ EdPEx    ตามเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 

 
 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% 

รายงานไว การที่ดีในบางเรื่อง ขอกําหนดของหัวขอ ในขอกําหนดของหัวขอ สวนใหญ 

       
T 

 

ไมมีการรายงานขอมูล
ที่แสดงแนวโนม หรือมี
ขอมูลที่แสดงแนวโนม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนม
ของขอมูลบางเรื่อง  
บางเรื่องแสดงแนวโนม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโนม
ของขอมูลบางเรื่อง  
และขอมูลสวนใหญที่
แสดงน้ันมีแนวโนมที่ดี  

แสดงถึงแนวโนมที่ดี
อยางชัดเจนในเรื่อง
ตาง ๆ ที่มีความสําคัญ
ตอการบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโนมที่
ดีอยางตอเน่ืองในเรื่อง
สําคัญที่จะบรรลุพันธกิจ
ของสถาบันไวไดเปน     
สวนใหญ 

สามารถรักษาแนวโนมที่ดีไวได
อยางตอเน่ืองในเรื่องสําคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

       
C ไมมีการรายงาน

สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไมมี หรือไมมีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินการใน
ปจจุบันในบางเรื่องดี 
เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนว 
โนมและระดับผลการ
ดําเนินการในปจจุบันเปน
จํานวนมากหรือสวนมาก
กับตัวเปรียบเทียบ และ/
หรือระดับเทียบเคียง
รวมทั้งแสดงถึงความเปน
ผูนําในเรื่องตาง ๆ และมี
ผลการดําเนินการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเปนผูนําในวง
การศึกษาและเปนระดับเทียบเคียง
ใหสถาบันอื่นในหลายเรื่อง 

       
I ไมมีการรายงานผลลัพธ

ในเรื่องที่มีความสําคัญ
ตอการบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ
เพียงบางเรื่องที่มี
ความสําคัญตอการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ
ในหลายเรื่องที่มีความ 
สําคัญตอการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบัน
ในขอกําหนดที่สําคัญ
เปนสวนใหญ  เกี่ยวกับ
ผูเรียน ผูมีสวนไดสวน
เสีย ตลาด และ
กระบวนการ 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการของสถาบันใน
ขอกําหนดที่สําคัญเปน
สวนใหญ  เกี่ยวกับผูเรียน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด
กระบวนการ และแผน 
ปฏิบัติการรวมทั้งการ 
คาด การณผลการ
ดําเนินงานในอนาคต ใน
บางเรื่องดวย 

มีการรายงานผลการดําเนินการ
ของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญ
ทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผูเรียน ผูมี 
สวนไดสวนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งภาพรวมการคาดการณผล
การดําเนินงานในอนาคต 

       
สรุปชวง
คะแนน 

      

สรุป
คะแนน 

............ % ............ % 35 % ............ % ............ % ............ % 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
ตามเกณฑ EdPEx (ผลรวมคะแนน) 

 

หัวขอ คะแนนประเมินตนเอง(%) 

หมวด 1  

1.1 40.00% 

1.2 40.00% 

หมวด 2  

2.1 40.00% 

2.2 35.00% 

หมวด 3  

3.1 45.00% 

3.2 35.00% 

หมวด 4  

4.1 40.00% 

4.2 35.00% 

หมวด 5  

5.1 40.00% 

5.2 35.00% 

หมวด 6  

6.1 40.00% 

6.2 35.00% 

หมวด 7  

7.1 35.00% 

7.2 35.00% 

7.3 35.00% 

7.4 35.00% 

7.5 35.00% 

คะแนนรวม 37.06%       
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