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รายงานการประเมินตนเอง ในปีการศึกษาน้ี ส านักฯ มีความภูมิใจที่ การจัดท ารายงานการประเมินตนเองตาม เกณฑ์ EdPEx 

ตามเกณฑ์ล่าสุด ปี 2011-2012  ที่นับเป็นนวัตกรรมทางคุณภาพที่ไม่หยุดน่ิง ที่ส านักฯ คณะผู้บริหารส านักฯ ตระหนักดีว่า เกณฑ์คุณภาพ
น้ีจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของส านักฯ สู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง    และอาจมีข้อจ ากัดอยู่มาก ในเรื่องของระดับ
เทียบเคียง (Benchmarks) ซ่ึงยากในการน าข้อมูลมาใช้เปรียบเทียบกันและให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกด้านตัวชี้วัด  แต่ก็มี
สัญญาณที่ดีที่ส านักประเมินและประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ยังคงให้การสนับสนุน และยินดีร่วมมือช่วยเหลือลดความยุ่งยากล าบาก
ลงได้หลายส่วน  เพื่อพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพไปด้วยกัน กับมหาวิทยาลัย    ผู้อ านวยการ และ คณะผู้บริหารระดับสูง  ตลอดทั้งบุคลากร
ส านักฯทุกคน   ได้ให้ความส าคัญกับการพิจารณาทบทวนระบบประกันคุณภาพอย่างเข้มข้น  ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นในหลายด้าน 

  การจัดท ารายงานน้ี ส าเร็จลุล่ว งลงได้ด้วยการให้การสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณ            
คณะผู้บริหารส านักฯ ที่ให้การสนับสนุน และให้ค าแนะน าอย่างเต็มที่ กับทั้งให้ความส าคัญทั้งด้านงบประมาณสนับสนุนและปัจจัยเก้ือหนุน
จ าเป็น และเสียสละเข้าร่วมประชุมสัมมนาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินและประกันคุณภาพภายในของ
ส านักฯ ตลอดทั้งสมาชิกเครือข่ายผู้แทนเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละกลุ่มภารกิจของส านักฯทุกท่าน  ขอขอบคุณองค์กรที่ให้ข้อมูล  ขอขอบคุณ
ทีมงานฝ่ายเลขานุการที่มีส่วนอย่างส าคัญในการทบทวนและเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี ค่า และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ส านักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็ นอย่างยิ่ง ซ่ึงมีส่วนร่วมอย่างส าคัญเช่นกันในการให้ความรู้ใหม่ เก่ียวกับ เกณฑ์ EdPEx เป็นวิทยากร  
และพี่เลี้ยงช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค จนรายงานฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
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ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  หน้าที่  1 

บทน า : โครงร่างองค์การ  
(Organizational Profile)  

 ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 

“ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางการศึกษา จัดตั้งขึ้น โดยการรวม “ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล” เข้ากับ “กองบริการการศึกษา” เม่ือ 29 เมษายน 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ) ต่อไปในรายงานฉบับน้ี จะเรียก “ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ)” สั้นๆ ว่า “ส านักฯ”  

1.ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ (Organizational Environment) 

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

ส านักฯ สนับสนุน การบริหารและพัฒนาวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการให้ บริการทางการศึกษา (Educational 
Services) หลักที่ส าคัญ ดังรายการข้างล่างต่อไปน้ี  

[1] การให้บริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มตั้งแต่การให้บริการแนะแนวการศึกษา ทั้งการให้บริการแนะแนวสัญจรใน
ระบบรับตรง บริการแนะแนวตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาในระบบ Admission บริการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี ทั้งโดยวิธีรับตรง และโดยวิธีรับผ่านส่วนกลางในระบบ Admission  

[2] การให้บริการด้านมาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา ให้บริการประสานงาน/ตรวจสอบ/กลั่นกรองการขออนุมัติเปิด/ปรับปรุง/
ปิดหลักสูตรและรายวิชาของทุกคณะ/หน่วยงาน ทุกระดับ ให้สอดคล้องตามกรอบเกณฑ์คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งให้บริการ
ฐานข้อมูลประวัติหลักสูตร/รายวิชา และประสานงานสหกิจศึกษา 

[3] การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรียน ให้บริการประสานงานด้านระบบทะเบียนเรียนทุกคณะ และ 
ทุกระดับการจัดการศึกษา ทั้งการจัดท าตารางสอน-ตารางสอบ การขึ้นทะเบียน/ต่อทะเบียนนักศึกษา   การลงทะเบียน-เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน 
การบริหารจัดการฐานข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน 

[4] การให้บริการเอกสารส าคัญและงานด้านปริญญาบัตร ให้บริการเอกสารส าคัญ แสดงสถานภาพนักศึกษาปัจจุบันทุกระดับ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ ศิษย์เก่า ทุกคณะแบบเบ็ดเสร็จ ที่ผู้ขอเอกสารสามารถยื่นค าร้องที่เคาน์เตอร์บริการและสามารถรอรับได้ทันที 
(ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ ภายใน 10 นาที ต่อฉบับ) และ ให้บริการประสานจัดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

[5] การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ในฐานะศูนย์กลางการ บริหารจัดการ
ฐานข้อมูล ด้านหลักสูตร รายวิชา และนักศึกษา ทั้งภายในส านักฯ และ หน่วยงานเครือข่าย  ทุกคณะและทุกระดับการศึกษา 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ส านักฯให้บริการเป็น 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1  บริการผ่านจุดให้บริการในส านักงาน โดยบริการในวันเสาร์เพิ่มด้วย ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  
รูปแบบที ่2  บริการทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย Internet ประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้  

ผ่านระบบไปรษณีย์ไทย 
รูปแบบที่ 3 บริการแนะแนวการศึกษาสัญจร โดยให้บริการแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

และแนะน าคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การให้บริการทุกรูปแบบ  เน้นคุณภาพการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และ ความผูกพันให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประทับใจอยากใช้บริการต่อเน่ือง ยั่งยืน  

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

 ส านักฯมุ่งม่ันที่จะพัฒนาการบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่เป็นพันธกิจส าคัญของส านักฯ  ในการให้บริการทางการศึกษาดังแสดงแล้ว
ใน 1.ก.(1) ข้างต้น อย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx  เพื่อให้บริการทางการศึกษาของส านักฯ เป็นที่พึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักฯ ตลอดไป ภายใต้ วิสัยทัศน์ ค่านิยม อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และสมรรถนะหลัก ของ
ส านักฯ ดังแสดงในตารางที่ 1.ก (2)   วิสัยทัศน์ ค่านิยม อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และสมรรถนะหลัก ตลอดจนความท้าทาย และความ
ได้เปรียบของส านักฯ จะได้รับการทบทวนสม่ าเสมอทุกปี สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  และสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของส านักฯ นโยบายมหาวิทยาลัย และ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ  
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หน้าที่  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 2 

ตารางที่ 1.ก(2)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์ ค่านิยม อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และสมรรถนะหลัก ขององค์การ 

วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งสู่ การบริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

พันธกิจ (Mission) [1] ให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์  
[2] เป็นศูนย์ประสานงานด้านบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  
[3] เป็นแหล่งสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย     
[4] สนับสนุนการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ (Purpose)   มุ่งสู่การเป็น องค์กรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของประเทศไทย ภายในปีการศึกษา 2558 

ค่านิยม (Value) [1] มุ่งมั่นให้บริการทางการศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์  
[2] พัฒนาการให้บริการ บุคลากร และเคร่ืองมืออย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง  
[3] ยึดมั่นในระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
[4] ตื่นตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อัตลักษณ ์ การให้บริการอย่างสมาร์ท (SMART SERVICES) 

วัฒนธรรม (Culture)    [1] การให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ   
[2] การบริหารจัดการที่เน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

สมรรถนะหลัก  
(Core Competencies)   

[1] ความเข้มแข็งของเทคโนโลยีและโปรแกรมสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษา ของส านักฯ   
[2] ความเข้มแข็งของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจ าของส านักฯ ทีม่ีทักษะความเชี่ยวชาญ 
     ในภารกิจที่ให้บริการทางการศึกษาสูง ที่สั่งสมยาวนาน และมีระบบการพัฒนาเพื่อ 
     การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกป ี 
[3] ความเข้มแข็งด้านปัจจัยสนับสนุนทางการเงิน 

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

ทีมงานที่ร่วมรับผิดชอบเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของส านักฯ ประกอบด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติประจ า จ านวน 58 คน เป็นข้าราชการ  
จ านวน 22 คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 1 คน ผู้ปฏิบัติการ 1 คน ผู้ช านาญการ 19 คน ผู้ช านาญการพิเศษ 1 คน 
อายุงานเฉลี่ยของข้าราชการ  (ประสบการณ์ท างาน) เฉลี่ยโดยรวม 24.55 ปี ต่ าสุด 16 ปี สูงสุด 36 ปี  ส านักฯมี พนักงาน และลูกจ้าง 
จ านวน 35 คน (ประกอบด้วย พนักงาน 19 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างประจ า 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 13 คน) อายุงาน
เฉลี่ยของพนักงานและลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว เฉลี่ยโดยรวม 6.29 ปี ต่ าสุด 2 ปี สูงสุด 19 ปี ) ในด้านคุณวุฒิทางการศึกษา  บุคลากรมี
คุณวุฒิระดับ ปริญญาโท 11 คน ปริญญาตรี 39 คน ต่ ากว่าปริญญาตรี 7 คน   คณะผู้บริหาร ที่ได้รับการคัดเลือกมาตามวาระ จ านวน 4 
คน คุณวุฒิ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ มีวาระการท างาน 4 ปี   และ มีบุคลากรทีจ่้าง
เหมาจากหน่วยงานภายนอก ช่วยปฏิบัติงานตามโอกาส  นอกจากน้ี ส านักฯ ยังมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหลายชุด ช่วย
บริหารจัดการทุกกลุ่มภารกิจ [ดูเอกสารประกอบ บัญชีรายการ 1.ก (3)]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 1.ก (3)-2 แสดงจ านวนบุคลากรที่สังกัดส านักฯ จ าแนก
ตามต าแหน่ง 
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ผู้บริหารท่ีมหาวิทยาลัยคดัเลือก ข้าราชการประจ า

พนกังานมหาวิทยาลัย-แผ่นดิน พนกังานมหาวิทยาลัย-รายได้

พนกังานราชการ ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างชั่วคราว

แผนภาพที่ 1.ก (3)-3 แสดงจ านวนบุคลากรที่สังกัดส านักฯ จ าแนก
ตามต าแหน่งเฉพาะตามประสบการณ์ท างาน 
ส านักฯ 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556                                                                         ส่วนที่ 1   
ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 บทน า  โครงร่างองค์การ 

ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  หน้าที่  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมุ่งม่ันต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน ์ที่ส าคัญคือ  
[1] ผู้บริหารให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพ  
[2] การเปิดให้บุคลากรมีส่วนร่วมทั่วทั้งส านักฯ   
[3]  การสนับสนุนด้านงบประมาณการเงินที่เพียงพอ  
[4] การอ านวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์และบรรยากาศการท างาน  
[5]  การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  
[6] การให้สวัสดิการ การให้รางวัล และค่าตอบแทนที่จูงใจ 
[7] การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติงานที่ถนัดและสนใจ  และท้าทายความสามารถ โดยสามารถท าข้อตกลง  

ท้าทายกับผู้อ านวยการ  
 

1.ก.(4) สินทรัพย์ (Assets) สินทรัพย์ที่ส าคัญของส านักฯ ประกอบด้วย 

ส านักฯ มีส านักงานอยู่ที่ อาคารพิมล กลกิจ เป็นอาคารทางการบริการวิชาการขนาดใหญ่ ของมหาวิทยาลัย อาคารสูง 6 ชั้น โดย
ส านักฯมีพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ อยู่ที่บริเวณชั้นที่ 1 ทั้งหมด และชั้นที่ 2 บางส่วน ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่
ทันสมัย ที่มีศักยภาพสูง สามารถอ านวยความสะดวก ส าหรับทั้งผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้รับบริการ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

แผนภาพที่ 1.ก(3)-4 แสดงจ านวนบุคลากรกลุ่มข้าราชการของ
ส านักฯ จ าแนกตามอายุงานเฉลี่ย 
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แผนภาพที่ 1.ก(3)-5 แสดงจ านวนบุคลากรกลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง
ของส านักฯ จ าแนกตามอายุงานเฉลี่ย 
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แผนภาพที่ 1.ก(3)-3 แสดงจ านวนบุคลากรของส านักฯ จ าแนก
ตามคุณวุฒิทางการศึกษา 
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ส่วนที่ 1  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 
บทน า  โครงร่างองค์การ  ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 
 

หน้าที่  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 4 

ตารางที่ 1.ก(4)   แสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงานของส านักฯ 

เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงานของส านักฯ 

เทคโนโลยี 1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)  
ส านักฯ มีระบบระบบ Computer Network เครื่องแม่ข่ายแบบ Cluster Database Server  1 ระบบ และแม่ข่ายแบบ

Web Server แบบ Load Balance 1 ระบบ พร้อมระบบป้องกันความเส่ียง ที่พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง ของตนเอง และเช่ือมต่อ
เครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการกับทั้งบุคลากรภายในส านักฯ และ ภายนอกส านักฯ ที่เป็น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์  
จากคณะวิชาในมหาวิทยาลัย  จากโรงเรียน บุคคลทั่วไปจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ครอบคลุมการให้บริการทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
ที่ติดต่อผ่านระบบเครือข่าย  Internet ได้ โดยเปิดให้บริการทางการศึกษา ด้านการรับบุคคลเข้าศึกษา ทั้ งในระบบรับตรงของ
มหาวิทยาลัย และในระบบรับผ่านส่วนกลางในฐานะที่เป็นศูนย์เครือข่ายของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย (สอท .) ในการรับ
สมัครสอบ และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประมาณปีละ กว่า 40,000 คน ให้บริการด้านระบบทะเบียนเรียน ปีละประมาณ  40,000 
คน  ให้บริการด้านเอกสาร ปีละประมาณกว่า 50,000 รายการ ให้บริการอ านวยความสะดวกบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในส านักฯ 
และบุคลากรจากคณะวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ที่เข้าใช้บริการของฐานข้อมูลของส านักฯ ในระหว่างการจัดการศึกษา รวมทั้ง
ประสานเครือข่ายความร่วมมือกับธนาคารต่างๆ ที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการที่ต้องท าธุรกรรมเก่ียวข้องด้านการเงินร่วมกับส านักฯ
ด้วย  

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management  Information  Systems)  
ส านักฯ มีระบบโปรแกรมการจัดการงานที่ได้มาตรฐาน และมีการ พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็น ระบบ สามารถรองรับการ

ให้บริการฐานข้อมูลและการบริหารจัดการต่างๆได้อย่างดี  มีระบบฐานข้อมูล หลักสูตร รายวิชา ทั้งที่เป็นลักษณะของการพัฒนา
หลักสูตรการก ากับดูแลมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การตรวจสอบและ
กลั่นกรองหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จ านวน ประมาณ 334 หลักสูตร 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557) ฐานข้อมูลด้านการรับบุคคลเข้าศึกษา ทุกคณะสาขาวิชา ประมาณกว่า 40,000 คน  
ฐานข้อมูลด้านทะเบียนประวัตินักศึกษาประมาณ 40,000   คน   

3. ระบบเทคโนโลยีด้านซอฟแวร์ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) 
ส านักฯมีระบบป้องกันความเสียหายจากการท าลาย /สูญเสียข้อมูลที่ให้บริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ส านักฯให้บริการ 

และเนื่องเพราะระบบมีการประสานต่อเช่ือมโยงกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วย ระบบจึงได้รับการป้องกันผ่านระบบป้องกัน
ของมหาวิทยาลัยอีกชั้นหนึ่งด้วย ท าให้มั่นใจในมาตรการต่างๆ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยของระบบ  อีกทั้งยังมีระบบ ส ารอง
ข้อมูลที่ปลอดภัย แยกเป็นอิสระแก่กัน 3 ส่วน ที่ให้ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลอย่างเต็มที่ 

อุปกรณ ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที  
 ส านักฯ ให้การสนับสนุนการจัดซ้ือ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือน ามาใช้งานทางด้านต่างๆ ของแต่ละกลุ่มพันธกิจตามความจ าเป็น

ของภารกิจ  กล่าวคือมีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการในส านักงาน กว่า   60   เครื่อง ทั้งเพ่ือใช้
ส าหรับการบริการทั่วไปแก่นักเรียน นักศึกษา และบริการที่จัดไว้ให้บุคคลทั่วไปใช้ โดยเฉพาะในช่วงการด าเนินการรับสมัครสอบ
คัดเลือก การให้บริการลงทะเบียนวิชาเรียน  การให้บริการในจุดบริการเอกสาร การให้ความสะดวกในการบริหารจัดการฐานข้อมูล
ของฝ่ายประมวลผล  ตลอดทั้งที่ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  และบริการทั่วไปในแต่ละกลุ่มภารกิจ  ทั้งแบบ ประจ าส านักงาน และ
แบบพกพาเคลื่อนย้ายได้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา   

 ส านักฯ มีห้องควบคุมดูแลจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมีเครื่องแม่ข่าย ฐานข้อมูล แบบ คลัสเตอร์ (Cluster Databases 
Server) จ านวน 1  ระบบ และเครื่องแม่ข่ายเว็บ  (Web Server) แบบ โหลดบาลานซ์ (Load Balance) จ านวน  1 ระบบที่
สามารถให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ส านักฯ มีอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เป็นเครื่องสวิทซ์สลับสัญญาณ (Network Switch) รองรับการให้บริการและการขยาย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอนาคต และการส ารองในกรณีมีอุปกรณ์ในระบบช ารุด เสียหาย จ านวน 10 ตัว 

 ส านักฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ทั้งส่วนที่เป็นซอฟท์แวร์ภายใต้ระบบการป้องกันของระบบกลางของมหาวิทยาลัยและ
ระบบย่อยภายในส านักฯ กับทั้งมีระบบส ารองข้อมูลทั้งระบบ ที่แยกเก็บรักษาข้อมูล เป็น 3 ส่วน  ที่เป็นอิสระแก่กัน  เพ่ือป้องกัน
อุบัติภัยทางข้อมูล 

 ส านักฯ มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ คอยตรวจสอบ  และเฝ้าระวังบ ารุงรักษา ทั้งที่เป็น
บุคลากรของส านัก และ จากตัวแทนบริษัทที่คอยให้การบ ารุงรักษาตามข้อสัญญาที่ท าไว้ 

สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

1. สิ่งอ านวยความสะดวกในส านักงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ เช่น โต๊ะท างาน โทรศัพท์ โทรสาร เคร่ืองพิมพ์และ
ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม เคร่ืองปรับอากาศทุกห้องปฏิบัติงาน เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น  เคร่ืองรับโทรทัศน์ฯ  

ส านักฯ  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บุคลากรทุกกลุ่มภารกิจเพ่ือให้มีความพร้อมที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถให้บริการแก่
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้จัดอุปกรณ์บางส่วนให้บริการรับรองอ านวยความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการระหว่างรอ
คอย เพ่ือให้ผู้รับบริการผูกพันกับการมาใช้บริการและอยากมารับบริการอีกในโอกาสต่อไป เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ และแม้กระทั่งการปรับปรุงห้องน้ า ให้สะอาด น่าใช้บริการ อ านวยความสะดวกทั้งแก่ผู้พิการด้วย เป็นต้น   

 2.  ห้องประชุมและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงานของส านักฯ 

ส านักฯ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ความจุกว่า 100 ที่นั่ง จ านวน  1  ห้อง  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่
สามารถรองรับการจัดประชุมขนาดใหญ่ของส านักฯ และขนาดเล็ก ความจุประมาณ   12   ที่นั่ง    เพ่ือบริการแก่คณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆของส านักฯ  

3. รถบัสปรับอากาศ รถยนต์ตู้ รถบรรทุกเล็ก 
ส านักฯจัดให้มี รถบัสปรับอากาศ รถยนต์ตู้ รถบรรทุกเล็ก เพ่ือใช้ในกิจการเฉพาะกิจ เช่นการออกบริการนอกพ้ืนที่ของส านักฯ 

และให้อ านวยความสะดวกแก่ต่างองค์การตามความเหมาะสม 
4. ลานจอดรถ 

ส านักฯจัดให้มีลานที่จอดรถขนาดใหญ่  ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของอาคาร ที่สามารถรองรับรถยนต์ มากกว่า  100  คัน 
รถจักรยานยนต์อีก มากกว่า 100 คัน ไว้อ านวยความสะดวกทั้งแก่ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
นักศึกษา เป็นต้น 

 

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

การด าเนินการของส านักฯ อยู่ภายใต้ พ .ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้กฎระเบียบการบริหารข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยของประเทศ โดยมี ระเบียบข้อบังคับ เกณฑ์มาตรฐาน ประกาศ ค าสั่ง มติที่ประชุมทางการบริหารราชการ การบริหาร บุคคล 
การบริหารการเงิน พัสดุ การบริหารจัดการศึกษา และการบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ ที่ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด   

1.ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationship) 

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

โครงสร้าง ส านักฯเป็นองค์กรเทียบเท่าคณะมี ผู้อ านวยการส านักฯ  เป็นผู้บริหารสูงสุดภายใต้สายบังคับบัญชาของอธิการบดี 
และ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มี คณะกรรมการประจ าส านักฯ เป็นคณะที่ปรึกษาระดับนโยบาย แบ่งส่วน
ราชการเป็น 6 กลุ่มภารกิจ และ 1 หน่วย (รับเข้าศึกษา พัฒนาวิชาการ ทะเบียนเรียน ประมวลผล บริการ บริหารงานทั่วไป และหน่วย  
สหกิจศึกษา) กลุ่มภารกิจต่างๆ และงานประสานงานสหกิจศึกษา ผู้อ านวยการก าหนดให้ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการบางส่วน และมอบหมายให้
ขึ้นตรงต่อ รองผู้อ านวยการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายต่างๆ  บางส่วน ดังแผนภาพที่ 1.ข(1) 
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     แผนภาพที่ 1.ข(1)แสดงโครงสร้างและระบบธรรมาภิบาล และสายความสัมพันธ์เชิงรายงาน ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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ระบบธรรมาภิบาล ส านักฯบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย
รับมอบหมายนโยบายจาก อธิการบดี และคณะกรรมการประจ าส านักฯ ที่มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกรรมการ ซ่ึง
คณะกรรมการประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะทางกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้อ านวยการศูนย์/ส านักกลุ่มสนับสนุนโดยมีผู้อ าน วยการส านักฯและผู้แทน
จากส านักฯเป็นฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ มีจ านวน 12 คน  นอกจากคณะกรรมการประจ าส านักฯที่ก ากับดูแลเชิงนโยบายแล้ว 
ผู้อ านวยการส านักฯ ยังก าหนดให้มี คณะกรรมการชุดต่างๆและกรรมการเฉพาะกิจที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา อ านวยการ ในการบริหารจัดการงานในกลุ่มภารกิจร่วมด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการของส านักฯ โปร่งใสเป็นธรรม
สามารถตรวจสอบได้  และเปิดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบของมหาวิทยาลัย สามารถติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการของ
ส านักฯได้ตามโอกาสที่มหาวิทยาลัยเห็นเหมาะสม  ในส่วนสายบังคับบัญชา  ผู้อ านวยการบริหารจัดการโดยมีการกระจายอ านาจสายบังคับ
บัญชาให้แก่รองผู้อ านวยการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ  เลขานุการก ากับดูแลกลุ่มภารกิจและกลุ่มงาน มีคณะกรรมการในแต่ละ
ฝ่ายเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม โดยมีคณะผู้บริหารส านักฯร่วมเป็นกรรมการและที่ปรึกษา  

ในส่วนการถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติ โครงสร้างการบริหารจัดการของส านักฯ ก าหนดให้ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และ ผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา รับมอบอ านาจก ากับตรวจสอบดูแลบริหารจัดการงานในกลุ่มภารกิจต่างๆ และ
งานประสานงานสหกิจศึกษา โดย ล าดับชั้น การรายงานการปฏิบัติผ่านคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย และมอบหมาย
ให้เลขานุการกลั่นกรองเบื้องต้น โดย ที่มีผู้อ านวยการส านักฯ รองผู้อ านวยการส านักฯ  และผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักฯทุกฝ่ าย ร่วมเป็น
คณะกรรมการอยู่ด้วย โดยให้นับเป็นการรายงานการปฏิบัติงานในที่ประชุมเป็นการรายงานต่อผู้น าระดับสูงสุดด้วย  

อีกทั้งส านักฯยังมีมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล ช่วยก ากับดูแลและบริหารจัดการเก่ียวกับระบบธรรมาภิบาลในส านักฯ ที่อิง
ตามกรอบแนวทางคณะกรรมการระบบธรรมาภิบาลระดับมหาวิทยาลัยด้วยอีกส่วนหน่ึง    

1.ข.(2) ลูกค้า (Customers) 

ส่วนตลาด ส านักฯ ให้บริการแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นตลาดส าคัญได้แก่ บริการ แนะแนวการศึกษาเพื่อดึงดูดและสร้าง
ความผูกพันกับนักศึกษาในอนาคต เน้นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ผ่านระบบแนะแนวสัญจร ที่
ให้บริการนอกสถานที่ถึงกลุ่มโรงเรียนในทุกจังหวัดภาคอีสาน ทั้งการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ  บริการรับบุคคลเข้าศึกษาและสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประมาณปีละ 40,000 คน บริการรับสมัครสอบ
และคัดเลือกผ่านส่วนกลาง (Admission) ปีละประมาณ 40,000 คน  บริการระบบทะเบียนเรียนแก่นักศึกษาปัจจุบัน ทุกคณะวิชาและทุก
ระดับ ในและนอกมหาวิทยาลัย จ านวนประมาณ 40,000 คน  บริการก ากับตรวจดูแลมาตรฐานหลักสูตรมหาวิทยาลัยของทุกคณะ
สาขาวิชาและทุกระดับ จ านวน 334 หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ  บริการเอกสารส าคัญแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคณะสาขาวิชาและทุกระดับทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  ปีละประมาณ 50,000 รายการ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
และประสานงานคณะหน่วยงานในและนอก ส านักฯในฐานะศูนย์กลางการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่
สามารถติดต่อเชื่อมโยงระบบ Internet ของส านักฯได้  กลุ่มลูกค้าหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส านักฯ และความต้องการ หลักที่
ส าคัญ คือ  

ตารางท่ี 1.ข(2)-1 ส่วนตลาด ประเภทผู้เรียน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ กับ ความต้องการหรือความคาดหวังต่อบริการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ข องผู้เรียน 
และต่อการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ของส านักฯ 

ส่วนตลาด ประเภทผู้เรียน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส าคัญ 

ความต้องการ หรือ ความคาดหวัง ที่ส าคัญ 
ต่อบริการส่งเสริมและสนับสนุน ต่อการปฏิบัติงานของส านักฯ 

นักเรียนชั้น ม. 6 
(ส่วนตลาด และ ผู้เรียนในอนาคต 

ที่ก าลังจะเข้ามาเรียน 
สัดส่วนภาคอีสานต่อภาคอื่น  

เป็น   75% : 25% ) 

 บริการแนะแนวการศึกษา 
 บริการรับสมัครสอบและรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
 บริการติดต่อสอบถาม 

 ความเชื่อถือได้ของข้อมูล 
 ความถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย 
 บริการติดต่อสอบถามที่อ านวยความสะดวก

ได้หลายช่องทาง 
 การมีบริการทางเลือกที่สะดวกสบาย 
 ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 ชิ้นงานบริการคุณภาพสูง 
 สืบค้นประวัติศิษย์เก่า 

นักศึกษาปัจจุบันทุกระดับ 
(ผู้เรียนปัจจุบันที่ก าลังเรียน 

กว่า 40000 คน) 

 บริการรับขึ้นและต่อทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนวิชาเรียน 
 บริการ เอกสารส าคัญ/การรับรองคุณวุฒิ 



ส่วนที่ 1  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 
บทน า  โครงร่างองค์การ  ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 
 

หน้าที่  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 8 

ส่วนตลาด ประเภทผู้เรียน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส าคัญ 

ความต้องการ หรือ ความคาดหวัง ที่ส าคัญ 
ต่อบริการส่งเสริมและสนับสนุน ต่อการปฏิบัติงานของส านักฯ 

ศิษย์เก่าทุกระดับ 
(ผู้เรียนที่เรียนส าเร็จแล้วทุกระดับ
ทั้งหมด และ ผู้ที่เคยเป็นศิษย์เก่า) 

 บริการ เอกสารส าคัญ/การรับรองคุณวุฒิ คุณภาพสูง ถูกต้อง 
รวดเร็ว เช่ือถือได้  
 บริการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพ่ือขอรับปริญญาบัตร  
 บริการฐานข้อมูลศิษย์เก่า     

 

งานบริการการศึกษา 
ของแต่ละคณะหน่วยงาน 

(คู่ความร่วมมือเป็นทางการ ผู้
ประสานงานจากทุกคณะทุก

ระดับ) 
Partners 

 บริการสนับสนุนด้านการรับสมัครสอบและการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตร ี
 บริการสนับสนุนด้านระบบทะเบียน การรับขึ้นและต่อทะเบียน

นักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การจัดตารางสอนตารางสอบ 
 บริการสนับสนุนด้านการขอเปิด ปิด ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตร/รายวิชาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรของคณะ 
 บริการสนับสนุนด้านการประมวลผลนักศึกษา ฐานข้อมูลสารสนเทศ

นักศึกษา และ หลักสูตร รายวิชาและตรวจสอบการส าเร็จทาง
การศึกษา ทุกระดับ 
 บริการสนับสนุนด้าน เอกสารส าคัญแสดงสถานภาพผู้เรียนของ

นักศึกษาทุกระดับ และ ด้านการรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

 ประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว  
 เป็นแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบัน

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 คุณภาพการบริการเป็นที่พึงพอใจ 
 บริการให้ค าแนะน าช่วยเหลือที่เป็นกันเอง 

ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ 

สกอ. 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 ศูนย์ประสานงานด้านการสนับสนุนส่งเสริมการขอเปิด ปิดปรับปรุง
หลักสูตร ของคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 ศูนย์ประสานงานด้านกรอบแนวปฏิบัติ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร กฎ และ ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา 

 ประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
 ประสานงานได้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ประสาน งาน 

ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ได ้
สทศ. 

(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 
Partners 

 ศูนย์ประสานงานด้านการจัดสอบจากส่วนกลาง 
 

 ประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
 คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ประสาน งาน 

ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ได ้
 ประสานงานได้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ประสานงานได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม 
 การอ านวยความสะดวก 

สอท. 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 ศูนย์ประสานงานด้านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากส่วนกลาง 
 ศูนย์บริการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาประจ าจังหวัดขอนแก่น 

สถาบันอุดมศึกษา 
ที่ร่วมโครงการ 

รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่าน

โครงการรับตรง 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 ศูนย์ประสานงานด้านการรับสมัครสอบและการคัดเลือกเข้าศึกษา
โดยวิธีรับตรงระดับปริญญาตรีระหว่างสถาบันที่ร่วมโครงการ 
 บริการรับสมัครสอบและคัดเลือกเข้าศึกษาที่หลากหลาย เข้าถึง

บริการได้สะดวก 

 ประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
 คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ประสาน งาน 

ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ได ้
 ประสานงานได้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ประสานงานได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม 

โรงเรียนสถานศึกษา 
(คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ) 

Collaborators 
 

 การประสานงานด้านข้อมูลนักเรียนเพ่ือใช้ประกอบเกณฑ์คัดเลือก
เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง 
 การประสานงานด้านการแนะแนวสัญจร 
 การประสานงานในฐานะหน่วยสอบคัดเลือกทั้งการรับตรง และการ

รับผ่านส่วนกลาง (บางโรงเรียนทีได้รับเลือกเป็นหน่วยสอบ) 

 รับทราบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ เก่ียวกับการสอบที่ทันเหตุการณ์ 
ถูกต้องเช่ือถือได้ 
 ประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
 ประสานงานได้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ประสานงานได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม 

ธนาคาร/ไปรษณีย์ 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 ประสานบริการด้านธุรกรรมการเงินทางไกล ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์กับส านักฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน 
นักศึกษา 

 ประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว 
 ประสานงานได้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ประสานงานได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม 

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 บริการ ข้อมูลหลักสูตร รายวิชาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
 บริการข้อมูล สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการ

ประเมินผลนักศึกษา 
 บริการข้อมูลสารสนเทศอ่ืนที่สนใจเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 

 ประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว  
 เป็นแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบัน

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 คุณภาพการบริการเป็นที่พึงพอใจ 
 บริการให้ค าแนะน าช่วยเหลือที่เป็นกันเอง 

ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ 
องค์การอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ประสานการจัดการทั่วไป  คุณภาพการบริการเป็นที่พึงพอใจ 
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1.ข.(3) ผู้ส่งมอบ และ คู่ความร่วมมือ (Suppliers and Partners) 

ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือที่ส าคัญของส านักฯ และความต้องการหลักที่ส าคัญ ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ดังแสดงใน ตารางที่ 1.ข
(3)-1 

ตารางท่ี 1.ข(3)-1 คู่ความร่วมมือที่ส าคัญของส านักฯ กับ บทบาทในการจัดหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้กลไกส าคัญในการสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 
บทบาทในการจัดหลักสูตร  
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

กลไกส าคัญในการสื่อสารและจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

งานบริการการศึกษา 
ของแต่ละคณะหน่วยงาน 

(คู่ความร่วมมือเป็นทางการ) 
Partners 

 บริการสนับสนุนด้านการขอเปิด ปิด ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตร/รายวิชาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรของคณะ (คณะสร้าง 
และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร รายวิชา ยื่นขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 
ผ่านส านักฯ เพ่ือสนับสนุนกลั่นกรองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดของ สกอ.) 
 บริการสนับสนุนด้านการรับสมัครสอบและการคัดเลือกบุคคลเข้า

ศึกษาระดับปริญญาตร ี(การประสานงานข้อมูล จ านวนรับ 
คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขข้อก าหนดจ าเป็น) 
 บริการสนับสนุนด้านระบบทะเบียน การรับขึ้นและต่อทะเบียน

นักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การจัดตารางสอนตารางสอบ 

 บริการสนับสนุนด้านการประมวลผลนักศึกษา ฐานข้อมูล

สารสนเทศนักศึกษา และ หลักสูตร รายวิชา ทุกระดับ 

 บริการสนับสนุนด้าน เอกสารส าคัญแสดงสถานภาพผู้เรียนของ

นักศึกษาทุกระดับ และ ด้านการรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

 โทรศัพท ์
 E-mail 
 Website  
 หนังสือราชการ ที่เก่ียวข้อง 
 การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการ

ด าเนินการร่วมกัน 
 การให้บริการแนะน าปรึกษาโดยตรงที่

จุดบริการในส านักฯ 
 

 

สกอ. 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 ศูนย์ประสานงานด้านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ต่อทุกสถาบันอุดมศึกษา 
 ศูนย์ประสานงานด้านกรอบแนวปฏิบัติ ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา 

ของทุกสถาบันอุดมศึกษา 

 โทรศัพท ์
 E-mail  
 Website 
 หนังสือราชการ ที่เก่ียวข้อง 
 การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการ

ด าเนินการร่วมกัน 
สทศ. 

(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 
Partners 

 ศูนย์ประสานงานด้านการจัดสอบจากส่วนกลาง 
 

สอท. 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 ศูนย์ประสานงานด้านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากส่วนกลาง 
 ศูนย์บริการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาประจ าจังหวัดขอนแก่น 

สถาบันอุดมศึกษา 
ที่ร่วมโครงการ 

รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่าน

โครงการรับตรง 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 ศูนย์ประสานงานด้านการรับสมัครสอบและการคัดเลือกเข้าศึกษา
โดยวิธีรับตรงระดับปริญญาตรีระหว่างสถาบันที่ร่วมโครงการ 
 บริการรับสมัครสอบและคัดเลือกเข้าศึกษา 

 โทรศัพท ์
 E-mail  
 Website 
 หนังสือราชการ ที่เก่ียวข้อง 
 การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการ

ด าเนินการร่วมกัน 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

โรงเรียนสถานศึกษา 
(คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ) 

Collaborators 
 

 การประสานงานด้านข้อมูลนักเรียนเพ่ือใช้ประกอบเกณฑ์คัดเลือก
เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง 
 การประสานงานด้านการแนะแนวสัญจร 
 การประสานงานในฐานะหน่วยสอบคัดเลือกทั้งการรับตรง และการ

รับผ่านส่วนกลาง (บางโรงเรียนทีได้รับเลือกเป็นหน่วยสอบ) 

 โทรศัพท ์
 E-mail  
 Website 
 หนังสือราชการ ที่เก่ียวข้อง 
 การปรึกษาหารือระหว่างกิจกรรม 

ธนาคาร/ไปรษณีย์ 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 
และผู้ส่งมอบค่าธรรมเนียม 

 ประสานบริการด้านธุรกรรมการเงินทางไกล ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์กับส านักฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน 
นักศึกษา 
 ที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ประสานงานผ่านเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ได้ 

 โทรศัพท ์
 E-mail  
 Website 
 หนังสือราชการ ที่เก่ียวข้อง 
 การปรึกษาหารือระหว่างการจัด

กิจกรรมร่วมกัน 
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คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 
บทบาทในการจัดหลักสูตร  
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

กลไกส าคัญในการสื่อสารและจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ) 

Partners 

 บริการ ข้อมูลหลักสูตร รายวิชาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
 บริการข้อมูล สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการ

ประเมินผลนักศึกษา 

 โทรศัพท ์
 E-mail  
 Website 
 หนังสือราชการ ที่เก่ียวข้อง 

ตารางที่ 1.ข(3)-2   แสดงกลุ่มผู้ส่งมอบ และ ความต้องการหลักของกลุ่มนั้นๆ ของส านักฯ 

ผู้ส่งมอบที่ส าคัญ 
บทบาทในการจัดหลักสูตร  
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

กลไกส าคัญในการสื่อสารและจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

บริษัทซ่อมบ ารุงเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

 การประสานงานการเบิกจ่ายค่าบริการที่สะดวก ตามก าหนดข้อตกลง
ร่วมกัน 

 โทรศัพท ์
 E-mail  
 Website 
 หนังสือราชการ ที่เก่ียวข้อง 

บริษัทห้างร้านผู้ได้รับมอบหมาย
ให้อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 

 การประสานงานการเบิกจ่ายค่าบริการที่สะดวก ตามก าหนดข้อตกลง
ร่วมกัน 

 

 ความคาดหวังของกลุ่ม ด้านกลไก และข้อมูลสารสนเทศหลักในการส่ือสาร  
 ความสามารถให้บริการ ถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Internet กับส านักฯได้ 
 เป็นศูนย์ข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน  และมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ดี  
 สามารถติดต่อสื่อสารได้แบบสองทาง ตลอดเวลาทาง Internet และมีบริการติดต่อสื่อสารหลากหลายช่องทาง  

2. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 

2.ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

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

ในระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานปีล่าสุด (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555) จ านวน 19 หน่วยงาน ปรากฏว่า ส านักฯ อยู่ในระดับ ดีมาก (4.8683 คะแนน) เป็นล าดับที่ 3 ของกลุ่มสนับสนุนจ านวน 19 
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังแสดงในตารางที่ 7.1ข(1)-1 

 ในระดับประเทศ เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานใดประเมินจัดล าดับไว้อย่างเป็นทางการ แต่ ในต้นปี พ .ศ. 2554 ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ของประเทศ มีการรับสมัครและคัดเลือกหน่วยงานอุดมศึกษาเข้าโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ จากทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และส านักฯ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เป็น 1 ในจ านวน 28 คณะ/
หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก จากจ านวน 75 คณะ/หน่วยงาน ที่สมัคร และ เป็นหน่วยงานกลุ่มสนับสนุนเพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับ
คัดเลือก ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ของประเทศ รับรองความพร้อมในการสนับสนุนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในช่วงปีการศึกษา 
2555-2557 

คู่เปรียบเทียบด้านการให้บริการการศึกษาในภารกิจท านองเดียวกันกับส านักฯ ส านักฯมุ่งให้ความส าคัญกับสถาบันอุดมศึกษาใน
กลุ่มชั้นน าของประเทศ ตามผลการประเมิน ของ กพร. 

 

2.ก.(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Changes) 
ผลกระทบต่อคณุภาพการให้บริการทางการศึกษาและการสร้างนวัตกรรมที่ส าคัญ คือ  

[1] การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของส านักฯ และมหาวิทยาลัย และความร่วมมืออย่างมุ่งม่ันของผู้ปฏิบัติงาน  
[2]  การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เก่ียวกับการให้บริการหลักของส านักฯ  
[3] ศักยภาพความพร้อมของระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสนับสนุน ของส านักฯ  
[4]  การได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx  
[5]  เครือข่ายความร่วมมือกับต่างสถาบัน  
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2.ก.(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 

เก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย และจากความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นคู่ความร่วมมือ  

2.ข. บริบทเชิงกลยุทธ ์(Strategic Context) 

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย และ วิสัยทัศน์ ที่ก าหนด ส านักฯ ก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ตามเกณฑ์ทั้ง 3 ด้าน ที่สอดคล้องตาม

พันธกิจหลัก ดังแสดงใน ตารางที่ 2.ข-1  

ตารางท่ี 2.ข-1   แสดงความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของส านักฯ  

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ด้านบริการการศึกษา 1. การพัฒนาคุณภาพการบริการทางการศึกษาให้ผู้รับบริการพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. สนับสนุนระบบการรับเข้าศึกษาที่มีความหลากหลาย การ
เพ่ิมคุณภาพและขยายพ้ืนที่บริการให้มีความหลากหลาย เป็น
บริการชั้นน าครอบคลุมทุกภาคของประเทศ 

3. บริการด้านระบบทะเบียนเรียนทางไกลประสิทธิภาพสูง 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ติดต่อผ่าน Internet ได้  

4. บริการด้านเอกสารและการขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่หลากหลาย
ช่องทาง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ต่างกัน ทั้ง
ทางไกลผ่านระบบ Internet และระบบไปรษณีย์ หรือ 
บริการด่วนผ่านเคาน์เตอร์บริการที่รอรับได้ในวันเดียว 
(สามารถบริการด่วนได้ภายในประมาณ 10 นาทีต่อฉบับ) 

5. สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ดีมุ่ง
สนับสนุนให้หลักสูตรทั้งหมดของทุกคณะมีคุณภาพสอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

 จ านวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 60,000 คน 

 จ านวนผู้สมัครรับตรง ไม่น้อยกว่า 40,000 คน 
 ความนิยม จากสัดส่วนผู้สมัคร เป็น 1: 10 
 บริการนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและ

นอกมหาวิทยาลัยทุกคน ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 จ านวนเอกสารที่ให้บริการไม่น้อยกว่า 25,000 ฉบับ 
 บริการด่วนได้ ณ จุดบริการ ไม่น้อยกว่า 10 นาที ต่อ 

ฉบับ 
 มีระบบโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร ตาม

มาตรฐาน TQF ที่มีประสิทธิภาพ 
 จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการกลั่นกรอง ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 
 มีบริการ บัตร Smart Card 

ด้านปฏิบัติการ 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ครอบคลุมกับระบบปฏิบัติงาน
ต่างๆ ของส านักฯ และหน่วยงานเครือข่ายเก่ียวข้อง 

2. ประสิทธิภาพในการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง ส าหรับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม 

3. คุณภาพของเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการให้บริการ
ร่วมกัน 

 มีระบบการใช้เทคโนโลยีได้ครอบคลุมกับระบบ
ปฏิบัติงานและมีมาตรการป้องกันความเส่ียงให้พร้อม
ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง 

 มีช่องทางให้บริการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ติดต่อ เครือข่าย Internet ได้ 
ด้วยมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน 

 ความได้เปรียบที่ส าคัญ   ส านักฯ มีความได้เปรียบที่ส าคัญ คือ  
1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการประกันคุณภาพ  
2. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญในระบบประกันคุณภาพการให้บริการของส านักฯ  
3. บุคลากรประจ าของส านักฯ มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงที่สั่งสมยาวนาน ในการให้บริการทางการศึกษา (แนะแนว

การศึกษา การรับสมัครและสอบคัดเ ลือกเข้าศึกษา งานระบบทะเบียนเรียน ระบบมาตรฐานหลักสูตร ระบบบริการเอกสาร 
ระบบบริการงานปริญญาบัตร ระบบประมวลผล)  และมีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกปี 

4. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และโปรแกรมของส านักฯมีศักยภาพสูง และได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน 

ค. บริบทการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 

ใช้ระบบ PDCA  พัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินการ จากผลการประเมินคุณภาพ ตาม OFI และ จากการวิเคราะห์ประเมิน
ตนเอง ความเข้มแข็ง ความได้เปรียบ และความท้าทาย ของส านักฯ อิงเกณฑ์ คุณภาพ EdPEx  เน้นการมีส่วนร่วมที่เป็นวัฒนธรรมของ
ส านักฯ   โดยใช้ประโยชน์ความได้เปรียบและสมรรถนะหลักของส านักฯด้านบุคลากรที่มีทักษะประสบการณ์สูง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ท างานระหว่างกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านกิจกรรม “วงเล่าเรื่อง”  ซ่ึงแต่ละกลุ่มภารกิจได้รับการกระตุ้น



ส่วนที่ 1  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 
บทน า  โครงร่างองค์การ  ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 
 

หน้าที่  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 12 

และสนับสนุนให้ด าเนินการเองอย่างไม่เป็นทางการ  กลุ่มภารกิจสามารถจัดกิจกรรม วงเล่าเรื่อง ได้โดยอิสระ และสามารถร่วมกิจกรรม
ข้ามกลุ่มภารกิจได้ ไม่จ ากัดรูปแบบ ส านักฯ  จัดให้มีมุมการประชุมขนาดเล็กไว้ในทุกกลุ่มภารกิจ  สามารถเชิญผู้บริหารที่กลุ่มต้องการ
ค าแนะน าปรึกษาร่วมกิจกรรมได้  

แนวทางหลักส าคัญที่ส านักฯ พิจารณาน ามาใช้ มีหลายวิธี  แต่ที่ส าคัญและใช้บ่อย คือ 
เทคนิคการสร้างทีมงาน (Team Building) 
เทคนิค  PDCA: Plan- Do- Check- Action)  
เทคนิค การจัดการความรู้ภายในองค์กร  (Knowledge Management: KM)   
เทคนิคการประชุม ทั้งประชุมระดมสมอง (Brain Storming) การประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัม มนา

ร่วมกับต่างหน่วยงาน ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน   
เทคนิคการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ที่ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม  
เทคนิคการวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน  (SWOT Analysis) เพื่อการปรับปรุงแก้ไข  
เทคนิคการศึกษาอบรมดูงานต่างหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ  
โดยการใช้เทคนิคต่างๆตามโอกาส ที่ส าคัญคือ การอิงนวัตกรรมกรอบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และ

กลุ่มเครือข่ายคุณภาพ เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง     ส านักฯ ก าหนดให้มีการประชุมบุคลากรของส านักฯ เป็นประจ า
ทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแสดงความคิดเห็นทั้งที่เป็นข้อปัญหาอุปสรรค หรือ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น 
และใช้เป็นเวทีแสดงความชื่นชมยินดีสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน  และประชุมสัมมนาร่วมกับต่างหน่วยงาน  

 

 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556                                    ส่วนที่ 2   
ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 หมวดที ่1. การน าองค์กร 

ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  หน้าที่  13 

แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-1  แสดงระบบ วิธีการก าหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ วัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ สมรรถนะ ความท้าทาย ความได้เปรียบ ของส านักฯ 

 

หมวดท่ี 1  การน าองค์กร  
(Leadership)  

1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership) 

1.1 ก.  วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม และพันธกิจ (Vision, Values, and Mission) 

1.1 ก.(1) วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม (Vision And Values) 

ผู้อ านวยการส านักฯ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของส านักฯ จัดให้มีการประชุมสัมมนา เพื่อทบทวนแผนระบบประกันคุณภาพของ
ส านักฯ การจัดท าแผนปฏิบัติการ ของส านักฯ เป็นประจ าทุกปี  ซ่ึงจะมีการทบทวน วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ พันธกิจ 
สมรรถนะ ความท้าทาย ความได้เปรียบ พร้อมทั้งค าแนะน าจากคณะกรรมการชุดต่างๆของส านักฯ ตลอดทั้งเสียงจากผู้รั บบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านทางกลุ่มภารกิจทุกลุ่ม  ทุกหน่วย โดย ผู้อ านวยกา รส านักฯ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ให้บุคลากร ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การพิจารณา และเสนอในเบื้องต้น ผู้อ านวยการพิจารณาทบทวนก าหนดปรับปรุง และเสนอขอความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ และ คณะกรรมการประจ าส านักฯ ก่อนประกาศใช้ นับตั้งแต่ส านักฯ ใช้ ระบบประกันคุณภาพ ตามแนวเกณฑ์คุณภาพ PMQA 
(Performance Management for Quality Award) และอาสาสมัครมาใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  (EdPEx : Eduction 
Criteria for Performance Excellence) จนถึงปัจจุบัน  ส านักฯ มีการก าหนดปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ ค่านิยม มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งสุดท้าย
เม่ือ 29-31 พฤษภาคม 2556 ให้ยังคงมุ่งม่ันตามวิสัยทัศน์เดิมต่อไป และ ในครั้ง น้ีถือเป็นปีแรกที่ส านักฯ เห็นควรให้ก าหนด อัตลักษณ์  
ของส านักฯ เป็น SMART SERVICES เพื่อสร้างเป็น ค่านิยม และ วัฒนธรรม ของส านักฯต่อไป  

ในปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับคัดเลือก ขั้นต้น จาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ของประเทศ  
ให้เข้าร่วม  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ โครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) จ านวน 7 คณะ/หน่วยงาน 
ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ วิทยาการ
จัดการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และ 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  โดยพิจารณา
คัดเลือกไว้ 28 คณะ /หน่วยงาน ของ  18 
สถาบันอุดมศึกษา จากผู้สมัครจ านวน 75 คณะ /
หน่วยงาน ของ 38 สถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศทั้ง
ภาครัฐและเอกชน   และในจ านวนน้ัน มีหน่วยงาน
สนับสนุนด้านการศึกษา เพียงหน่วยงานเดียวของ
ประเทศที่ได้รับคัดเลือกครั้งนี้  คือ  ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีการ
เข้าร่วมกิจกรรม และต้องส่งงานมอบหมายเพื่อ
พิจารณาคัดกรองเข้มข้นขึ้น โดยล าดับ แม้เป็นเพียง
ช่วงเวลาสั้นๆ ที่ ส านักฯ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว เพราะต่อมา หน่วยงานที่ได้รับการคัดกรอง
ไว้ให้อยู่ต่อ จะเหลือเพียงคณะแพทยศาสตร์เพียง
หน่วยงาน เดียว แต่ก็ นับเป็นความภาคภูมิใจของ
ส านักฯ และมหาวิทยาลัย ขอนแก่นร่วมกัน การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ส านักฯ มีการพิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม วัฒนธรรม วัตถุประสงค์   พันธกิจ สมรรถนะ ความท้าทาย ความได้เปรียบ ของส านักฯทั้งหมด ซ่ึงก าหนดประกา ศใช้ใหม่ในปี
การศึกษา 2554   โดยที่ส านักฯ ยังคง มุ่งม่ันที่ไปสู่ วัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพื่อ มุ่งม่ันสู่การบริหา รและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ตาม
วิสัยทัศน์ที่ปรับปรุงใหม่ต่อไป วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้รับการพิจารณาทบทวนในปีการศึกษา 2555 ล่าสุด และเห็นควรยึดม่ันตามวิสัยทัศน์เดิม 
เพื่อมุ่งม่ันด าเนินการต่อไป มีปรับเปลี่ยนเรื่องอัตลักษณ์เพิ่มเล็กน้อย 
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วิธีการถ่ายทอด วิสัยทัศน์ และค่านิยมของส านักฯ ผู้ปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ผู้เรียน    

ส านักฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรระดับปฏิบัติการมีส่วนร่วมคิดแผน/โครงการ ตั้งแต่ระดับแนวทางการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม  ของ
ส านักฯ เพื่อให้เกิดแรงผลักดันร่วมกันเป็นทีมในการน าส านักฯมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ทุกคนช่วยกันคิด และให้โอกาสบุคลากร ทุ่มเทปฏิบัติกับแต่ละ
แผน/โครงการที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ โดยส านักฯ ถ่ายทอดผ่านคณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศ ดังแสดงใน หมวดที่ 2 และน าสู่
การปฏิบัติจริงผ่านคณะกรรมการฝ่ายบริหาร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่มและการบริหารจัดการที่เน้นการสนับสนุนส่งเสริม
ทั้งทรัพยากรจ าเป็นและบรรยากาศการปฏิบัติงาน กลยุทธ์เน้นการมีส่วนร่วมน้ีเพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามแผนโครงการท้าทาย
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ก าหนดในการให้บริการหลักทางการศึกษา ของส านักฯ และเพื่อสนับสนุนการสร้างความผูกพัน และความรับผิดชอบ
ร่วมกันเพื่อการบริหารส านักฯที่ยั่งยืน ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบัติงานของส านักฯ มีพัฒนาการที่ดีโดยล าดับ ปัจจุบันได้รับการประเมิน ว่า
มีผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก (มีคะแนน 4.6100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน ) เป็นอันดับที่ 4 ของกลุ่มสนับสนุน จ านวน 
19 หน่วยงาน  

วิธีการถ่ายทอด มีทั้งรูปแบบทางเดียวและสองทาง คือ ใช้วิธี การประชาสัมพันธ์ทั่วไป ผ่านเอกสารสารสนเทศรูปแบบต่างๆของ
ส านักฯ การใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา  และการประชุมชุดต่างๆของส านักฯ ทั้งแบบประชุมประจ าเดือน ประชุมเฉพาะกิจ ซ่ึงเปิด
ให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการติดตามผลการด าเนินการ การให้ค าแนะน าปรึกษา  เพื่อประโยชน์ ร่วมกันที่สอดคล้องกับ  
วิสัยทัศน์และค่านิยมของส านักฯ เน้นความโปร่งใสเป็นธรรมที่สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมาภิบาล  

1.1 ก.(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม (Promoting Legal And Ethical Behavior) 

นอกจากการให้บริการหลักทางการศึกษาของส านักฯ ที่จะต้องด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติเป็นปกติแล้ว บุคลากรส านักฯทุกคน
ยังมีหน้าที่ต้อง ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัย และ  ข้อบังคับส ภามหาวิทยาลัย ขอนแก่น  ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2550 อันประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน จรรยาบรรณต่อนักเรียนนักศึกษาผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อประชาชน
และสังคม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้วย  ประกอบกับ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกคนมีการทบทวนระบบประกันคุณภาพเป็น
ประจ าทุกปี และได้ก าหนดให้ “การยึดม่ันในระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ” เป็น ค่านิยม หน่ึงของส านักฯ  ส่งผลให้
บุคลากรทุกคนยึดม่ันในระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ผู้อ านวยการส านักฯ และคณะผู้บริหารระดับสูงของส านักฯ ได้

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

 

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

 
แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-4  กิจกรรมกลุ่มในการมีส่วนร่วมการพัฒนาแผน 

ของส านักฯ แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  แสดงกิจกรรมกลุ่ม ในการมีส่วนร่วม ของส านักฯ 

 

แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-5  กิจกรรมกลุ่มในการมีส่วนร่วมการพัฒนาแผน 
ของส านักฯ แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  แสดงกิจกรรมกลุ่ม ในการมีส่วนร่วม ของส านักฯ 
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ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีในการให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ อย่าง
เคร่งครัดด้วยมาตรฐานเดียวกันเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติ  ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ และ สามารถร้องเรียน ความเป็นธรรม
ได้ถึงผู้อ านวยการโดยตรง ในกรณีที่บุคลากรของส านักฯประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติตามกฎหมาย และ 
จริยธรรม โดย มีการป ระชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบรับทราบในหลายช่องทาง ทั้งจาก website ของส านักฯ จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์อักษรว่ิงในส านักฯ หน้าส านักงานผู้บริหาร และ จุดบริการของส านักฯ บริเวณลานน้ าพุ   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากการเป็นแบบอย่างด้านการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ที่ถือเป็นค่านิยมหน่ึงของส านักฯ  คณะผู้บริหารส านักฯ โด ย
นโยบายของผู้อ านวยการส านักฯ ยังก าหนดให้มีแผนพัฒนากล่อมเกลาจิตใจของบุคลากร  แผนท านุบ ารุงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในแต่
ละปี เช่นประเพณีท าบุญส านักงานแต่ละปี ประเพณีรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ ประเพณีสงกรานต์ การ น าบุคลากรไปปฏิบัติธรรมเพื่อกล่อมเกลา
จิตใจบุคลากรในสถานปฏิบัติธรรม โดยก าหนดเป็นกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานประจ าปีด้วย  

1.1 ก.(3) การสร้างองค์กรที่ย่ังยืน (Creating a Sustainable Organization) 

ผู้อ านวยการและคณะผู้บริหาร โดยค าแนะน าปรึกษาของ คณะกรรมการประจ าส านักฯ และการระดมสมองของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ มีการทบทวนวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความย่ังยืนขององค์กร อย่างสม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองสนับสนุน
ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร  ท่ามกลางการเปลี่ย นแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยอิงแนวทาง วิธีการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องค านึงผลกระทบ ต่อปัจจัยหลักที่ส่งผลในการสร้างส านักฯให้ย่ังยืน  6 ปัจจัย ดังแสดงใน ตารางที่ 1.1 ก(3)-1 
 

 

 

 

 

  แผนภาพที่ 1.1 ก(2)-3  กิจกรรมกลุ่มขบวนแห่สงกรานตข์องส านักฯร่วมกับ
หน่วยงานในอาคารพิมล กลกิจ ในวัน ประเพณี
สงกรานต์ ของมหาวิทยาลัย แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  แสดงกิจกรรมกลุ่ม ในการมีส่วนร่วม ของส านักฯ 

 

แผนภาพที่ 1.1 ก(2)-4  แสดงกิจกรรมกลุ่มของส านักฯ ในการน าบุคลากร
ไปปฏิบัติธรรมทีวั่ดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  แสดงกิจกรรมกลุ่ม ในการมีส่วนร่วม ของส านักฯ 

 

 แผนภาพที่ 1.1 ก(2)-1  แสดงกิจกรรมกลุ่มของส านักฯ บุคลากรร่วมกับต่าง
หน่วยงานในอาคาร ร่วมท าบุญส านักงานร่วมกัน แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  แสดงกิจกรรมกลุ่ม ในการมีส่วนร่วม ของส านักฯ 

 แผนภาพที่ 1.1 ก(2)-2  แสดงกิจกรรมกลุ่มของส านักฯ ในการน าบุคลากร
ท าบุญส านักฯ แผนภาพที่ 1.1 ก(1)-2  แสดงกิจกรรมกลุ่ม ในการมีส่วนร่วม ของส านักฯ 
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ตารางที่ 1.1 ก(3)-1  แสดงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความย่ังยืนของส านักฯ ผลกระทบ และการตอบสนองของส านักฯ 

ปัจจัยที่ส่งผลในการ
สร้างส านักฯให้ย่ังยืน 

ผลกระทบของปัจจัย การตอบสนองต่อปัจจัย 

1. วิสัยทัศน์  ความชัดเจนของวิสัยทัศน ์
 ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุ 
 ความต่อเนื่องของการพัฒนา

คุณภาพอยู่เสมอ 

[1]  ให้มีการทบทวนตัวชี้วัดทุกปี 
[2]  ก าหนดระบบที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ือความยั่งยืนขององค์กร และเพ่ือพัฒนา

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

2. ทักษะของ
บุคลากร 

 ความช านาญ ความ
เช่ียวชาญของบุคลากร 
 การพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพ 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างกัน 

[1] มีแผนโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านต่างร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันประจ า
ทุกปี 

[2]  มีกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์ต่างหน่วยงาน 
[3]  มีการสนับสนุนให้อบรมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทุกปี ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆที่จัด ใน

ภารกิจที่สอดคล้องกับต่างหน่วยงาน 
[4]  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  

3. แรงจูงใจ  สิ่งที่เป็นแรงเสริมสนับสนุน
ท าให้บุคลากรมุ่งมั่นต่อการ
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์  

[1] ผู้บริหารให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพ  
[2] การเปิดให้บุคลากรมีส่วนร่วมทั่วทั้งส านักฯ  
[3]  การสนับสนุนด้านงบประมาณการเงินที่เพียงพอ 
[4] การอ านวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์และบรรยากาศการท างาน 
[5]  การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
[6] การให้สวัสดิการ การให้รางวัล และค่าตอบแทนที่จูงใจ 
[7] การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติงานที่ถนัดและสนใจและ 

ท้าทายความสามารถ โดยสามารถท าข้อตกลงท้าทายกับ ผู้อ านวยการ 
4. ทรัพยากร

สนับสนุน 
 ความพร้อมและประสิทธิ 

ภาพที่ดีของเทคโนโลยี 
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
 คน  
 งบประมาณ  
 ระบบวิธีการ  

[1]  มีการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ   
[2]  มีการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีศักยภาพสูง และพัฒนาปรับปรุงสม่ าเสมอ พร้อม

ระบบป้องกันความเส่ียง 
[3]  มีการสนับสนุนอุปกรณ์จ าเป็นที่เพียงพอ 
[4]  มีการสนับสนุนก าลังคนทั้งจากภายในและนอกหน่วยงาน ที่จูงใจเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามแผนโครงการส าคัญ 
[5]  การสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงานทั้งแบบทางการและไม่ทางการ 

5. แผนกลยุทธ์  ความชัดเจนของแผนที่มุ่งสู่
ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ที่
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
ความท้าทายหลัก นโยบาย
ส านักฯ และ มหาวิทยาลัย 
ที่สามารถปรับปรุงพัฒนาได้
อย่างคล่องตัว  

[1]  มีคณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติงาน สม่ าเสมอทุกปี 
[2]  มีคณะกรรมการทบทวนระบบคุณภาพ สม่ าเสมอทุกปี 
[3]  มีการติดตามประเมินผลแผนและพัฒนาปรับปรุงสม่ าเสมอในระหว่างปีด าเนินการ 
[4]  มีระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนกลยุทธ์ เพ่ือความยั่งยืนขององค์กร และ เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
[5]  มีระบบมาตรการป้องกันความเส่ียงที่ชัดเจน 

6. ระบบปฏิบัติงาน  ระบบที่ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ระบบอย่างรอบคอบ
และพัฒนาสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
 ระบบที่ใช้เทคโนโลยีช่วย

ด าเนินการเพ่ือความถูกต้อง
รวดเร็ว ลดขั้นตอน 
 ระบบที่แม่นตรง ที่สามารถ 

เข้าถึงบริการได้ง่ายส าหรับ
ผู้รับบริการ  มีความหลาก 
หลายเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการบริการ 

[1]  มีคณะกรรมการก ากับดูแล และติดตามเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างสม่ าเสมอ 
[2]  มีมาตรการป้องกันความเส่ียงของระบบปฏิบัติงาน 
[3]  เทคโนโลยีศักยภาพสูง ทันสมัย และพัฒนาอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง พร้อม มาตรการ

ป้องกันความเส่ียงที่มั่นใจได ้
[4]  มีระบบปฏิบัติงาน ที่สะดวกส าหรับผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
[5]  มีระบบติดตามและให้บริการทางไกลอย่างต่อเนื่อง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สามารถรับบริการเร่งด่วนได้ในวันหยุดราชการผ่านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในช่วง
กิจกรรมส าคัญๆ เช่น ช่วงเวลาการสมัครสอบ การสอบ การลงทะเบียนเรียน การขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต เป็นต้น 

[6]  สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม การใช้นวัตกรรม เพ่ือประโยชน์ของระบบปฏิบัติงาน 

เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินการ  (Performance) บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรม 
ความคล่องตัว และมีผลการด าเนินการที่เหนือคู่แข่ง หรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถาบันอ่ืน  รวมทั้งการสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้

ทั้งในระดับองค์การและในระดับบุคคล ส านักฯใช้วิธี 
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 กระจายอ านาจ โดย 
 ผู้อ านวยการส านักฯ มอบหมายให้ระดับรองผู้อ านวยการส านักฯ ฝ่ายต่างๆ และผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักฯ ก ากับดูแลและ

บริหารสั่งการ กลุ่มภารกิจตามความเหมาะสมโดยอิสระ  และกระจายอ านาจต่อหัวหน้ากลุ่มภารกิจในภารกิจเฉพาะที่
ต้องการความกระชับและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  

 มีการมอบหมายกระจายอ านาจ ถึงกลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติการ  ในรูปแบบของ คณะกรรมการ คณะท างาน 
คณะอนุกรรมก าร ด้านต่างๆ ตามกิจกรรม โครงการ พิเศษ ตามแผนงาน เพื่อให้บุคลากรมีความคล่องตัว ในการพิจารณา
ตัดสินใจ สร้างสรรค์นวัตกรรม ด าเนินการตามโครงการให้เกิดความคล่องตัว ใน ภารกิจมอบหมายพิเศษต่างๆ ที่ตนเอง ผูกพัน
ในงานในบทบาทเจ้าของงาน เพื่อความยั่งยืนของภารกิจ 

 ผู้บริหารระดับสูงเคารพในข้อวินิจฉัยของหัวหน้าภารกิจที่วินิจฉัยสั่งการตามที่ได้รับมอบอ านาจ และให้อิสระในการ
ด าเนินการโดยเต็มที่ ภายใต้การก ากับดูแลห่างๆ ของผู้บริหารที่เป็นที่ปรึกษา 

 สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการบริหารจัด การที่พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริหารจัดการงานส าคัญได้เอง  เพื่อเป็น
พื้นฐานส าคัญในการวางแผนสืบทอดต า แหน่งและการพัฒนาผู้น าในอนาคต เช่นการรับผิดชอบสนามสอบในฐานะหัวหน้าหน่วย
สอบ เลขานุการสนามสอบ กรรมการหลักประจ าสนามสอบในหน่วยสอบต่างจังหวัด ในลักษณะการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อ
การบริหารจัดการ  มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาระบบงานร่วมกัน  

 สนับสนุนการศึกษาอบรมดูงานและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งอบรมโดยส านักฯ และ โดยหน่วยงานอ่ืนที่สัมพันธ์กัน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคคล และพัฒนางานในส านักฯ เช่น การดูงานต่างสถาบัน การอบรมความรู้ใหม่ในส านักฯ การสัมมนาบุคลากร
ส านักฯ เป็นต้น 

 สนับสนุนปัจจัยจ าเป็น   เช่น ค่าใช้จ่ายการด าเนินการ อัตราก าลัง วัสดุอุปกรณ์ หรืออบรมพั ฒนา สนับสนุนส่งเสริมการใช้
นวัตกรรม เช่น สนับสนุนการใช้เกณฑ์ EdPEx ที่เป็นนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ ของฝ่ายประกันคุณภาพ สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยี ช่วยงานระบบปฏิบัติงานด้านมาตรฐานหลักสูตร (TQF) 

 วางแผนตัวบุคคลเพื่อเรียนรู้และรองรับระบบปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น าของผู้น า
ระดับสูง  และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์การ  การวางแผนสืบทอดต า แหน่งและการพัฒนาผู้น าในอนาคต ส านักฯ 
ก าหนดให้มีระบบงานหลักงานรอง เพื่อเอ้ือให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะที่พร้อมด าเนินการทดแทนกันและกันเม่ือจ าเป็น    มีการ
ก าหนดต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยรองรับสนับสนุนการด าเนินการและพัฒนาศักยภาพ หรือ 
เตรียมการเพื่อการสืบทอดต าแหน่งในอนาคต   มีการสนับสนุนให้ผู้น าระดับสูงเข้ารับการอบรมผู้บริหาร ในหลักสูตรการอบรม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับต่างๆ   มีการ มอบหมายให้บุคลากรที่มีทักษะปร ะสบการณ์ เป็นวิทยากรของส านักฯ สนับสนุน  เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในหลากหลายโอกาส 

1.1 ข. การส่ือสารและการด าเนินการขององค์กร (Communication And Organizational Performance) 

1.1 ข.(1) การส่ือสาร (Communication) 

ในการสื่อสารและการสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติทั้งส านักฯ ส านักฯ ใช้การสื่อสาร ทั้งแบบทางเดียว และแบบสองทาง ตามความ
เหมาะสม กรณีการสื่อสารทางเดียว  เช่น การ ออกหนังสือ หรือการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หรือจดหมาย E-mail ส านักฯใช้เพื่อแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่เป็นทางการ ที่ผ่านการกระบวนการตัดสินใจ ที่ส าคัญชัดเจนแล้ว หรือสิ่งที่ต้องถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อความชัดเจน
ในการปฏิบัติที่เป็นทางการ และใช้การสื่อสารแบบสองทางเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ
เพิ่มเติม หรือซักซ้อมความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้น มีทั้งรูปแบบ การโทรศัพท์พูดคุย หรือ จดหมาย e-mail หรือการการประชุมคณะกรรมการ 
การอบรมสัมมนา เช่น การประชุม เตรียมความพร้อมก่อนออกสนามสอบ ทั้งการประชุมภายในส านักฯ และ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน  
หรือการประชุมก่อนการด าเนินการส าคัญเรื่องอ่ืนๆ  รูปแบบที่ใช้ มีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตามโอกาส และความเหมาะสม 
หรือวัตถุประสงค์  เช่น เชิญประชุมชี้แจงทั้งหมด เชิญมาชี้แจงเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล  หรือไม่เป็นทางการ เช่น ช่วงเวลานันทนาการ
ร่วมกันระหว่างการสัมมนา   การสนทนาระหว่างพัก หรือระหว่างรับประทานอาหาร หรือระหว่างเดินทางร่วมกันเป็นต้น   ส่วนมากจะเน้น
ที่รูปแบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงจะใกล้ชิดผู้ปฏิบัติและสร้างความผูกพันได้มากกว่า  วัฒนธรรมของส านักฯ ประการหน่ึง คือการเน้นการมีส่วน
ร่วม บุคลากรของส านักฯทุกคนจะได้รับโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจส าคัญของส านักฯร่วมกัน  กับคณะผู้บริหารระดับสูง 

ส านักฯให้ความส าคัญกับบทบาทในเชิงรุกในการให้รางวัลและการยกย่องชมเชยเพื่อส่งเสริมให้มีผลการด าเนินการที่ดีย่ิงขึ้น   
โดยส่วนหน่ึงส านักฯใช้ประโยชน์จาก ระบบการให้โบนัส  กับบุคลากรในการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ส านักฯ ส่งเสริม
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พิเศษโดยการให้โอกาสไปศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างประเทศ การให้ไปประชุมสัมมนาในต่างจังหวัดที่สามารถเพิ่มพูนประสบ  
การณ์ และเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่  เพื่อสร้างนวัตกรรมในการท างานที่ดียิ่งขึ้น  การให้โอกาส ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ การใช้เป็นเหตุผลในการพิจารณาความดีความชอบในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  การประกา ศยกย่องชมเชย ผู้ปฏิบัติงานให้เกิด
ขวัญและก าลังใจในการท างาน  การสนับสนับสนุนให้ได้รับการยกย่องในระดับมหาวิยาลัยในฐานะที่เป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย  
เช่น เสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ และได้รับการคัดเลือกจากสภา
ข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจ าปี 2556 จ านวน 2 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์
อรวรรณ บุราณรักษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน และนายสมโภชน์  ถิ่นปรุ         
หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน การยกย่องชมเชยความส า เร็จของนักเรียนในการสอบ
คัดเลือกให้โรงเรียนได้ภาคภูมิใจ และผูกพันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส าหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่า  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส านักฯ สร้าง
ความผูกพันเชิงรุกด้วยการให้บริการที่ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน พึงพอใจ และประทับใจ  เช่น บริการให้นโยบาย บริการ
ให้แล้วเสร็จเร็วพิเศษกว่าที่ผู้รับบริการคาดหวังเล็กน้อย เช่น ที่จุดบริการ เม่ือผู้เรียนยื่นค าร้องในช่วงเช้าแล้วแจ้งความประสงค์ว่า จะมา
ขอรับเอกสารตอนช่วงบ่าย กรณีอยู่ในวิสัยที่สามารถด าเนินการเสร็จในช่วงเช้าได้  ผู้ปฏิบัติงานจะแจ้งเพิ่มว่าสามารถรอรับในช่วงเช้าได้เลย 
เป็นต้น  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างหน่วยงาน เข้าร่วมกิจก รรมอบรมสัมมนากิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมพิเศษ ที่มีค่าตอบแทน 
เช่น การด าเนินการจัดสอบ การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีประจ าปี เป็นต้น 

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

ในการด าเนินการเพื่อท าให้เกิดการท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง  ส านักฯ เชื่อว่า การให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการก าหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการเป็นผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมโครงการที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่ทิศทางความส าเร็จของวิสัยทัศน์ร่วมกัน ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการปลุกเร้าให้
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ ถึงวิสัยทัศ น์ วัตถุประสงค์ และ  เกิดความภาคภูมิใจในส านักฯ  จะเป็นพลังส าคัญที่ผลักดันให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติของส านักฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งม่ันปฏิบัติการอย่างจริงจัง  อีกทั้ง   ผู้น าระดับสูง ของส านักฯ  ยังให้ความส าคัญกับ
การติดตามผลการด าเนินการสม่ าเสมอ โดยก าหนดให้แต่ละกลุ่มภารกิจรายงานผลการด าเนินการปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุมบุคลากร
เป็นประจ าทุกเดือน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานการประชุมบุคลากรส านักฯ)  ส านักฯ ทบทวนผลการด าเนินการ ของส านักฯ เพื่อติดตาม
ปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดให้มีการทบทวนการด าเนินการของภารกิจที่รับผิดชอบสม่ าเสมอ โดยวิธี 
 การจัดประชุมสรุปผลการด าเนินการในภารกิจ โครงการ ต่างๆ ทันทีที่เสร็จสิ้นการด าเนินการ เช่นการประชุมสรุปผลการ

ด าเนินการการรับบุคคลเข้าศึกษา ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง โดยวิธีรับตรง ภารกิจพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภารกิจ
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ภารกิจทะเบียนเรียน การประชุมสัมมนา โครงการย่อยต่างๆ เป็นต้น 

 การเข้าร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินการในภารกิจ โครงการ ที่เก่ียวข้องร่วมกับองค์กรอ่ืน ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เช่นการ
ประชุมสรุปผลการด าเนินการการรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านส่วนกลาง ของคณะกรรมการฝ่ายต่างร่วมกับ สกอ .  เป็นต้น 

 การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการฝ่ายต่างๆ  
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อการปรับปรุงพัฒนา  วางแผนปฏิบัติงาน และปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ

ในรอบปีต่อไป 

กระบวนการทบทวนการด าเนินการ ส านักฯ เน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะต่างๆ 
เพื่อน าสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ ตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ผู้บริหารส านักฯทบทวนเป็นประจ า  คือ 

 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
(ตัวชี้วัด ภายในของส านักฯ ) 

 กระบวนการพัฒนาแผน  
(ตัวชี้วัดที่ 1.1 ของ IQA-KKU และตัวชี้วัด ภายในของส านักฯ) 

 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
(ตัวชี้วัดที่ 8.1 ของ IQA-KKU เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการสนับสนุนส่งเสริมอย่างพอเพียงเพื่อพัฒนาระบบงาน
และ นวัตกรรมมุ่งสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด )  

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
( ตัวชี้วัดที่  9.1  ของ   IQA-KKU และ และตัวชี้วัดตามอัตลักษณ์ของส านักฯ ที่กลุ่มภารกิจก าหนดเพิ่มเติมและท า



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556                                    ส่วนที่ 2   
ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 หมวดที ่1. การน าองค์กร 

ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  หน้าที่  19 

ข้อตกลงกับผู้อ านวยการ   เพื่อมุ่งสู่การบริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ) 

การมุ่งสูก่ารบริหารและพัฒนาวิชาการที่เป็นเลิศ เน้นการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการศึกษาหลักของส านักฯอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นพลวัต (Dynamic) ส านักฯ ก าหนด วัตถุประสงค์ ระยะสั้นเพื่อสนับสนุนทิศทางการมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด คือ  
ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจในบริการของส านักฯ จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงติดตามอย่างสม่ าเสมอ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ส านักฯ 
ตระหนักถึงความชัดเจนของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ แผนท้าทาย ปัจจัยสนับสนุนแผน  ทั้งก าลังคน ศักยภาพของคน ของเทคโนโลยี 
เป็นสิ่งส าคัญที่คณะผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนให้ก าหนดไว้ในแผนของส านักฯ อย่างชัดเจน และที่ส าคัญ คือปัจจัยสนับสนุนทางการเงินที่
ต้องพร้อมและเพียงพอให้การด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งระบบประกันคุณภาพ การศึกษา อันได้แก่ EdPEx ที่เป็นที่ยอมรับ
เชื่อถืออย่างกว้างขวาง   เพื่อสร้างมาตรฐานความมีคุณค่าในการให้บริการหลักของส านักฯ อย่างยั่งยืน 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and Societal Responsibilities)  

1.2 ก.  ระบบธรรมาภิบาลขององค์กร (Organizational Governance) 

1.2 ก.(1) ระบบธรรมาภิบาล (Governance System) 

เพื่อสร้างความม่ันใจในระบบธรรมาภิบาล ส านักฯ โดยผู้อ านวยการและคณะผู้บริหารระดับสูง ได้ด าเนินการดังน้ี  
 จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดท ามือนักศึกษา  เผยแพร่แก่นักศึกษาใหม่ทุกปี เพื่อความชัดเจนในสิทธิ

ประโยชน์ ตามระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา  เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม
ตรวจสอบได้ 

 มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในการให้บริการ และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข  
 ให้มีการติดตามตรวจสอบการด าเนินการของส านักฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี  
 อนุญาตให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องเรียนโดยตรงถึงผู้อ านวยการเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติที่ส านักฯได้ประกาศต่อสาธารณะ  
 การด าเนินการที่ส าคัญ ส านักฯ จัดให้มีคณะกรรมการหลายชุด ที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มี

ประสบการ ณ์ตรงจากภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ความรับผิดชอบเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมาภิบาลของส านักฯ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จาก  
 ความรับผิดชอบในการกระท า   

ส านักฯ บริหารจัดการตนเอง  และให้บริการแก่ทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในภารกิจที่ได้มีการ ประกาศไว้แล้วอย่าง
ชัดเจนต่อสาธารณชนที่ไม่อาจบิดพลิ้วได้  เอกสาร หรือบริการที่ผ่านการรับรองของผู้บริหารระดับสูง จะ ได้รับการรับรองท่ีผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถม่ันใจได้อย่างเต็มท่ี  ถือได้ว่า ส านักฯ ได้ประกาศความรับผิดชอบแล้วอย่างเป็นทางการ ซึ่งส านักฯ 
จะถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินั้นอย่างเคร่งครัด และไม่สามารถบิดพลิ้วได้  

 ความรับผิดชอบในด้านการเงิน   
การให้บริการที่เก่ียวกับการเงิน เป็นบริการที่มีระเบียบว่าด้วยการเงินเป็นกฎที่ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ส านักฯ จะ 
- ด าเนินการเก่ียวกับเรื่องการเงิน โดยยึดตามระเบียบว่าด้วยเรื่องดังกล่าวของกระทรวง การคลังเหมือนเช่นหน่วยงานราชการ

อ่ืนทั่วไป และรับผิดชอบตามระเบียบปฏิบัติน้ันๆ เช่นเดียวกับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทั่วไป  
- ในการให้บริการผ่านคู่ความร่วมมือ ส านักฯมีคู่ความรับผิดชอบที่เป็นทางการซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องการให้บริการ

ด้านการเงิน เช่น กองคลังของมหาวิทยาลัย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคา รกรุงเทพฯ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ไปรษณีย์ไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่จะร่วมให้บริการด้วยมาตรฐานที่เชื่อถือ
ไว้วางใจได้ ส านักฯมีข้อตกลงความร่วมมือ มีระบบที่มีความม่ันใจ ภายใต้ความร่วมมือรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพสูง 
และม่ันใจได้เต็มที่ 

 ความโปร่งใสในการด าเนินการ    
การบริหารจัดการของส านักฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลด้านนโยบายโดยคณะกรรมการประจ าส านักฯ ซ่ึงประกอบด้วยอธิการบดี

เป็นประธาน มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการ คณบดีผู้แทนทางกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และผู้อ านวยการ ส านัก และ ศูนย์ ผู้แทนกลุ่มสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย 
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หน้าที่  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 20 

ร่วมเป็นคณะกรรมการโดยมีผู้อ านวยการส านักฯและผู้แทนจากส านักฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ ที่สามาร ถตรวจสอบได้  การด าเนินการที่
ส าคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง จัดให้มีองค์คณะกรรมการด าเนินการที่ร่วมรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนที่มีความโปร่งใสเป็นธรรม
ที่ผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอตรวจสอบได้ โดยส านักฯจะค านึงถึง ผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเ สีย 
ประกอบกับสิทธิประโยชน์ส่วนที่ต้องคุ้มครองเป็นความลับควบคู่กันไป ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ ขอตรวจสอบได้  (แต่
ต้องไม่ละเมิดสิทธิประโยชน์ผู้อ่ืน) ภายในช่วงเวลาตามที่ส านักฯประกาศต่อสาธารณะ เช่น  ข้อมูลผู้สมัครสอบคัดเลือก เป็นต้น  ซ่ึงส านักฯ
จะด าเนินการรับผิดชอบตามหลักกฎหมายร้องทุกข์ และหลักคุณธรรม โดยเต็มที่ หากมีผู้ร้องทุกข์โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

การสรรหา คณะกรรมการประจ าส านักฯ ที่นอกเหนือจากคณะกรรมการโดยต าแหน่งแล้ว ส านักฯมีระบบการสรรหาที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ บุคลากรส านักฯสามารถมีส่วนร่วมใ นกระบวนการสรรหาได้ 

1.2 ก.(2) การประเมินผลการด าเนินการ (Performance Evaluation) 

วิธีการประเมิน ผลการด าเนินการของผู้น าระดับสูง ซ่ึงรวมถึงผู้น าสูงสุดด้วย   ด าเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ก(2)-1  

ตารางที่ 1.2 ก(2)-1  แสดงวิธีการประเมินผู้บริหาร และ การน าผลการประเมินไปใช้ ของส านักฯ 

ผู้บริหาร วิธีการประเมิน การน าผลการประเมินไปใช ้

ผู้อ านวยการส านักฯ  รับการประเมินจากมหาวิทยาลัย 
 รับการประเมินจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักฯ 

 ใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ 
 ใช้ในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง หรือ/และพัฒนา

งาน  
 ใช้ในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง หรือ/และพัฒนา

บุคลากร  
รองผู้อ านวยการส านักฯ และ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักฯ 

 รับการประเมินจากผู้อ านวยการส านักฯ 
 รับการประเมินจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักฯ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  รับการประเมินจากผู้อ านวยการส านักฯโดยความเห็นร่วม
จากรองผู้อ านวยการส านักฯฝ่ายต่างๆ และ ผู้ช่วยผู้
อ านวย การส านักฯ  

1.2 ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม (Legal And Ethical Behavior) 

1.2 ข.(1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Governance System) 

ส านักฯมีความมุ่งม่ันที่จะไม่ให้เกิดผลลบขึ้นในการให้บริการการศึกษาด้านต่าง ขๆองส านักฯ อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการและการ
ปฏิบัติงานของส านักฯ ก็อาจมีลบที่เกิดขึ้นในการให้บริการและการปฏิบัติงานของส านักฯในด้านกระบวนการพิจารณาหลักสูตร กระบวนการรับ
สมัครและสอบคัดเลือก กระบวนการระบบทะเบียนเรียน กระบวนการให้บริการเอกสารส าคัญ กระบวนการรับปริญญาบัตร  และอ่ืนๆ             
ที่มีผลกระทบต่อสังคมในเชิงลบ  ส านักฯ มีกระบวนการและคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงที่ช่วยประเมินผลเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น และ
ก าหนดมาตรการในแต่ละด้านไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงลบดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น  ระดับหน่ึง  และในกรณีที่เกิดผลกระทบเชิงลบขึ้น 
ส านักฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่ส านักฯถือปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่ประกาศต่ อสาธารณะ เป็นส าคัญ และยึดหลักความรับผิดชอบตามที่
ประกาศต่อสาธารณชนโดยค านึงประโยชน์ต่อสังคมเป็นส าคัญด้วย  โดยส านักฯปฏิบัติดังน้ี 

1. ประชาสัมพันธ์ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการบริการของส านักฯ ให้กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละประ เภทงาน
บริการได้รับทราบล่วงหน้า เช่น ก าหนดปฏิทินการด าเนินการเรื่องน้ันๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปฏิทินด าเนินการฝ่ายต่างๆ
ที่ประกาศล่วงหน้า )  ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติในเรื่องน้ันๆ (ดูเพิ่มเติมได้จากคู่มือการให้บริการ  เอกสารคู่มือของนักศึกษา และ
ระเบียบข้อบังคับเก่ียวข้อง)  ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก (ดูเพิ่มเติมได้จากระเบียบการแต่ละปีการศึกษา) 

2. ให้นโยบายและแนวปฏิบัติกลางแก่คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามแนวปฏิบัติ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่ส่งผล
กระทบเชิงลบ หรือยอมให้ผิดพลาดน้อยที่สุด 

3. กรณีเกิดผลกระทบเชิงลบขึ้น มีการก าหนดแนวปฏิบัติให้ ผู้ปฏิบัติที่มีหน้าที่เก่ียวข้องน้ันๆ  ให้ด าเนินการแก้ไขได้ทันทีตาม
มาตรการที่ก าหนดคาดการณ์ไว้ และบันทึกรายงาน กรณีไม่มีมาตรการเน่ืองจากเป็นปัญหาใหม่ ให้ รายงานผลกระทบ ทางลบ น้ัน
โดยด่วนต่อคณะกรรมการที่เก่ียวข้องและผู้อ านวยการ หรือ รองผู้อ านวยการ หรือ ผู้ช่วยผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายโดยเร็ว  
เพื่อพิจารณาหาแนวทางมาตรการแก้ไข 
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แผนภาพที่ 1.2 ข(1)-1  แสดงข้ันตอนการบริหารจัดการผลกระทบทางลบ 

 

4. ด าเนินการแก้ไขผลกระทบเชิงลบน้ันๆ โดยเร็ว ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบปฏิบัติที่ได้ประกาศแล้วต่อสาธา รณชน 
โดย และแจ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบรับทราบโดยเร็ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1 ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงโดยด่วน เพื่อด าเนินการแก้ไข ตามแนวทางแก้ไขที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วโดยทันที หรือ  

มาตรการใหม่ที่พิจารณาเพิ่มเติม ตามดุลยพินิจคณะกรรมการเก่ียวข้อง 
4.2 รายงานผลต่อผู้อ านวยการส านักฯ และต่อผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป  

5. กรณีผลการด าเนินการแก้ไข กระทบต่อผลประโยชน์อันพึงได้รับของผู้รับบริการหรือ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รายอ่ืน ก าหนดให้
ผู้รับบริการหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอ่ืนน้ันได้รับผลประโยชน์ท านองเดียวกันด้วย 

ตารางที่ 1.2 ข(1)-1  แสดงวิธีการจัดการผลกระทบทางลบที่เกอดข้ึน ของส านักฯ 

การจัดการกับผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้น 

กระบวนการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 กรณีอยู่ในการคาดการณ์ล่วงหน้า
ด าเนินการแก้ไขตามแนวทางที่
คาดการณ์ไว้โดยทันทีพร้อมราย งาน
การแก้ไขต่อผู้อ านวยการ 
 กรณีอยู่นอกเหนือการคาดการณ์ 

ก าหนดให้รายงานผู้บริหารที่สูงกว่า
ตามขั้นตอนโดยเร็ว 
 น าสู่คณะกรรมการ/คณะท างานที่

เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแก้ไข 
 แก้ไขโดยเร็ว 
 ก าหนดมาตรการป้องกัน 

 ชี้ชัดประเด็นปัญหา 
 น าสู่กระบวนการวิเคราะห์ 

สาเหตุ และแนวทางแก้ไข 
ป้องกัน 
 ด าเนินการโดยรอบคอบเป็น

ธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตาม
แนวทางที่คาดการณ์ไว ้
 เพื่อขจัดปัญหา หรือบรรเทาจน

สามารถรับได้ 
 เพื่อวางมาตรการป้องกันต่อไป 

 จ านวนปัญหาผลกระทบทาง
ลบลดลงหรือไม่เกิดขึ้น 

 ปัญหาได้รับการแก้ไขทันท ี
อย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
 มีแนวทางมาตรการป้องกัน

ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีกในโอกาส
ต่อไป 
 สร้างความน่าเชื่อถือ และ 

ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
ทั่วไป 

การให้บริการ ของส านักฯ  บางส่วนอยู่ ภายใ ต้การก ากับควบคุมของหน่วยงานอ่ืน ที่ส านักฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
ให้บริการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่ร่วมให้บริการ   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ การประกาศ
แผนผังที่น่ังสอบ ของ สทศ. การแจ้งข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะ/หน่วยงาน การน าเข้าข้อมูลวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ การให้ข้อมูล
หลักสูตรรายวิชาจาก คณะ/หน่วยงาน  เป็นต้น มาตรฐานการให้บริการขึ้นอยู่กับต่างหน่วยงานน้ันๆ ด้วย แต่ ส านักฯมีมาตรการตรวจสอบ 
ป้องกัน หรือ ช่วยแก้ไขปัญหาการให้บริการที่อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้น  ส านักฯมีความมุ่งม่ันที่จะไม่ให้เกิดมีการบริการและการป ฏิบัติงาน  ที่
มีผลกระทบในทางลบต่อสังคม อย่างไรก็ตาม ส านักฯ ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการคาดการณ์ล่วงหน้า  ถึงผลกระทบทางลบของการ
บริการและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ไว้ด้วย  โดยมีแนววิธีปฏิบัติ ดังน้ี 
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 ในด้านการระมัดระวังป้องกันระยะสั้น ช่วงการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ เช่นการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ  
ส านักฯจัดให้มีการประชุมเตรียมการ คณะกรรมการ / คณะท างานในส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในชุดหน่ึงชุดใด เพื่อก าหนดมาตรการระวังป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีก 
หรือประเมินร่วมกันในสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นแต่อาจเกิดขึ้น เพื่อวางระดับมาตรการป้องกันล่วงหน้า   ให้สามารถป้องกัน
แก้ไขตัวเองได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเสียหายและกระทบในวงกว้าง   

 ในด้านการระมัดระวังป้องกันระยะยาว ส านักฯ ส่วนหน่ึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงมีความตระหนักรู้ 
และมีแนวความคิดจัดวางมาตรการป้องกันภัยในรูปแบบต่างๆ ระดับหน่ึง ซ่ึงรวมถึงมาตรการการป้องกันผลกระทบทางลบ
ด้านการให้บริการที่จะกระทบต่อสังคมในวงกว้างด้วย   

 ในส่วนทีต่้องประสานกับต่างหน่วยงาน ส านักฯ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับต่างองค์การด้วยโดยเปิดให้ 
ผู้ร่วมประชุมซ่ึงเป็นทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ เช่นการประชุมโครงการแนะแนวสัญจร ที่ตัวแทนโรงเรียน และ
นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมแสดงความเห็นที่ เป็นผลกระทบทางลบ และข้อเสนอแนะ ซ่ึงส่วนหน่ึง น าไปสู่การก าหนด
มาตรการล่วงหน้าในการระมัดระวังป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตทางหน่ึงด้วย  

ตัวชี้วัด IQA-KKU เก่ียวกับเรื่องน้ีของส านักฯ คือ ตัวชี้วัด  “ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับ
ของคณะ/หน่วยงาน” 

1.2 ข.(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Governance System) 
การส่งเสริมและสร้างความม่ันใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบันเป็นไปอย่างมีจริยธรรม   ผู้อ านวยการส านักฯ และคณะผู้บริหาร

ระดับสูงของส านักฯ ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องยึดถือปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของบุลากร ส านักฯ และเปิดให้มีการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
เป็นธรรม   ส านักฯ เป็นศูนย์กลางการให้บริการการศึกษา ที่มีจุดแข็งเก่ียวกับการให้บริการแก่ผู้รับบริการภายใต้ข้อก าหนดของมาตรฐาน
ระเบียบปฏิบัติส่วนกลาง ที่ต้องปฏิบัติให้เหมือนกันแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มทุกประเภท ในการให้บริการแบบเดียวกัน   วิ ธีการปฏิบัติของ
ส านักฯ  จึงถือปฏิบัติโดยความเป็นธรรม ที่ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นเรื่องปกติ  แต่การให้บริการที่เป็นเรื่องเดียวกันซ้ าๆ เกิดปัญหาเดิมซ้ าๆ โดย
เปลี่ยนผู้รับบริการที่สร้างปัญหาเดิมๆ จนเกิดความถี่ที่ถึงระดับที่ผู้ปฏิบัติของส านักควบคุมอารมณ์ไม่ได้ อาจเกิดปัญหาได้บ้าง และ อาจมี
การแสดงกริยาอาการหรือวาจาที่อาจไม่เหมาะสมได้   เก่ียวกับเรื่องน้ี ผู้บริหารของส านักฯ ตระหนักและเข้าใจดี   มีการน าเรื่องน้ีแนะน า
ตักเตือนให้บุคลากรให้ความระมัดระวัง และได้จัดให้มีการให้บริการเรื่องเดียวกันได้หลายคน เพื่อให้สามารถหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนทดแทน
เม่ือเกิดความเครียด     

 เรื่องการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ส านักฯ ด าริจัดให้มีโครงการพัฒนาจิต ให้
บุคลากรได้มีโอกาสใกล้ชิดพระศาสนา มีการเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นระยะ โดยคาดหวังว่าจะเกิดผลดีบ้าง  ดงัข้างล่างต่อไปน้ี แม้จะไม่
ทั้งหมด หรือ อาจเกิดบ้างในส่วนน้อยก็ตาม 

 บุคลากรจะเข้าถึงการควบคุมจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีทางธรรม มีจิตใจงดงามที่สามารถให้บริการได้อย่างมีจริ ยธรรม 
 บุคลากรจะส านึกรู้สึกควบคุมตน อยากปฏิบัติดี ไม่อยากปฏิบัติชั่ว มีความเกรงกลัว ละอายต่อบาป มีเมตตา กรุณา 

ระมัดระวังตัว เรื่อง โลภ โกรธ หลง ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลดีอย่างมากต่อการให้บริการอย่างมีจริยธรรม  

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

1.2 ค.(1)  ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being) 
การให้บริการของส านักฯ เพื่อมุ่งสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้ัน 

แฝงไว้ด้วย เจตนามุ่งม่ันสร้างประโยชน์ และ รักษาประโยชน์สุขของสังคม  เพื่อสร้างความผาสุกแก่สังคม ไปพร้อมกัน เช่นการเปิด
ให้บริการที่หลากหลายแก่สังคมผู้รับบริการด้วยบริการสัญจร  เช่น บริการแนะแนวสัญจร บริการตลาดนัดหลักสูตร บริการรับสมัครสอบ 
ทาง Internet เปิดสนามสอบให้นักเรียนเลือกสมัครสอบใกล้บ้านลดปัญหาค่าใช้จ่าย  การให้ บริการทางไกล ในด้านระบบทะเบียนเรียน 
การช าระค่าธรรมเนียมผ่านจุดเคาน์เตอร์บริการใกล้บ้าน การขอเอกสารส าคัญ ที่มุ่งเ น้นการช่วยลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ให้โอกาสใ ช้บริการ
ได้ในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการปกติเพื่อความผาสุกของสังคม  และมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือการขอความอนุเคราะห์จากชุมชน ให้
ส านักฯให้ความอนุเคราะห์ เช่น ให้บริการแนะแนวการศึกษาตามค าขอความอนุเคราะห์ เป็นต้น   สิ่งที่สั งคมรณรงค์ เพื่อประโยชน์สุกของ
สังคม การสร้างความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม แม้จะไม่ใช่พันธกิจโดยตรง แต่ส านักฯก็พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมเสมอ  และพร้อมที่จะ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
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1.2 ค.(2)  การสนับสนุนชุมชน (Community Support) 

 ชุมชนที่ส าคัญต่อส านักฯ และวิธีการเลือก 

ชุมชนที่ส าคัญของส านักฯ ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแห่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะโรงเรียน
ที่ใช้เป็นหน่วยสอบคัดเลือก   กลุ่มนักศึกษาปัจจุบันทุกระดับ และอดีตนักศึกษา ทุกคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย  กลุ่มงานบริการการศึกษา ของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น   และ กลุ่มสถาบันเครือข่ายในการรับสมัครสอบ
คัดเลือก ซ่ึงถือเป็นชุมชนส าคัญที่ส านักฯมุ่งให้การสนับสนุนและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 

 เกี่ยวกับการก าหนดเป็นชุมชนที่ส าคัญ   

การพิจารณาก าหนด ส านักฯก าหนดกลุ่มนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นชุมชนส าคัญ
ที่จะต้องให้การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ โดยยึดแนวนโย บายมหาวิทยาลัย แก่นตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ขอนแก่นที่จะให้
โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาสศึก ษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นส าคัญ   ส่วนกลุ่มนักศึกษา
ปัจจุบันและอดีตนักศึกษา ทุกคณะทุกระดับ   รวมทั้งกลุ่มงานบริการการศึกษาของทุกคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักฯมีบทบาท
หน้าที่ในการให้บริการตลอดทั้งประสานความร่วมมืออยู่แล้ว จึงถือเป็นกลุ่มชุมชนที่ส าคัญที่ส านักฯจะสนับสนุนและช่วยสร้างความเข้มแข็ง  
ส าหรับกลุ่มสถาบันเครือข่ายการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  เป็นกลุ่มที่สมัครมาเข้าร่วมเป็นเครือข่าย จึงนับเป็นชุมชนส าคัญที่ส านักฯต้อง ให้
การสนับสนุนและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ด้วย แต่จะมีการพิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณภาพร่วมด้วย         

 วิธีการการสนับสนุน และ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนดังกล่าว 

กลุ่มนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนที่เป็นหน่วยสอบ ส านักฯ ให้การสนับสนุนโดยการใช้เป็นหน่วยสอบ ใช้
เป็นศูนย์การให้บริการแนะแนวสัญจรเป็นประจ าทุกปี สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ ด้านการเรียนการสอน ข้อมูลทางเลือก 
ข้อสอบคัดเลือกเก่าวิชาต่างๆ ทั้งรับตรง และ Admissions  การยกย่องชมเชยที่นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกได้คะแนนสูงในรายวิชาต่างๆ 
กระตุ้นการพัฒนาการเรี ยนการสอนในโรงเรียน การแข่งขันพัฒนาผลการเรียน การใช้ผลการเรียนของนักเรียน (GPA) มาเป็นเกณฑ์
ประกอบในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การสร้างโอกาสให้นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาส
เพิ่มทางเลือกในระบบรับตรงเพื่อเลือกศึกษาต่อในสถาบันเครือข่ายที่ร่วมรับสมัครผ่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย การให้บริการแนะแนวตาม
โรงเรียนตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ การจัดสอบใกล้บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายแก่นักเรียนและเพื่ออ านวยความสะดวก 

กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน และอดีตนักศึกษาทุกคณะ ทุกระดับ ส านักฯสนับสนุนและช่วยสร้างความเข้มเข็งด้วยการอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการเพื่อช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น การลงทะเบียนเรียนที่รวดเร็ว ผ่านระบบ Internet เพิ่มจุด Wi-Fi 
ทั้งของมหาวิทยาลัยและเอกชน ให้บริการฟรีทั่วทั้งอาคารพิมล กลกิจ  ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการด าเนินการแม้อยู่ห่างไกลช่วยอ านวย
ความสะดวกผ่านบัตรประจ าตัวแบบ Smart Card ที่ใช้บริการได้สะดวก การขอเอกสารเพื่อการสมัคร งาน เพื่อการสอบแข่งขัน เพื่อ
การศึกษาต่อต่างประเทศ ที่สะดวกรวดเร็วและให้บริการในวันหยุดเพิ่มด้วย ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันแก่นักศึ กษาปัจจุบัน และอดีต
นักศึกษาทุกคณะ ทุกระดับ 

กลุ่มงานบริการการศึกษาคณะต่างๆ   ส านักฯสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกันที่กลุ่มที่เป็นชุมชนส าคัญจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศส าคัญของส านักฯ เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานที่สั มพันธ์กัน และ ได้รับ
โอกาสประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับส านักฯ ได้รับโอกาสร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมการให้บริการทาง
การศึกษาที่ส าคัญ เช่น การจัดสอบคัดเลือกเป็นต้น 

กลุ่มสถาบันเครือข่ายในการรับสมัครสอบคัดเลือก ส านักฯสนับสนุนในการช่วยประชาสัมพั นธ์ข้อมูลสารสนเทศในการแนะแนว
สัญจร และ ให้โอกาสสถาบันที่พร้อม เข้าร่ว มกิจกรรมแนะแนวสัญจร ให้สามารถได้โอกาสร่ว มกิจกรรมด้วย ได้รับประโยชน์จากการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษา ได้นักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในสถาบัน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้าน
อ่ืนระหว่างกัน เป็นต้น 
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หมวดท่ี 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Planning)  

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development)   

2.1 ก.กระบวนการจัดท ากลยุทธ ์(Strategy Development Process) 

2.1 ก(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ ์ (Strategic Planning Process) 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์เริ่มจากส านักฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมรับนโยบายจากมหาวิทยาลัย ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน
เพื่อน ามาก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติของส านักฯ ตามกรอบเวลาและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย จากน้ันจึงน าเข้าสู่ กระบวนการ
ขั้นตอนการจัดท าแผนของส านักฯ  7 ขั้นตอนส าคัญ ดังแสดงใน แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1 คือ เริ่มด้วย ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวิสัยทัศน์   
พันธกิจหลัก ค่านิยม และ วัฒนธรรมของส านักฯ โดยคณะกรรมการฝุายแผนและสารสนเทศ ที่จะมีหน้าที่ยกร่างแผนกลยุทธ์  ซ่ึงประมวล
ข้อมูลน าเข้า ทั้งจากภายในและภายนอกส านักฯ โดยการน านโยบายของมหาวิทยาลัยมาเป็นกรอบหลัก เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยมาสู่ระดับของส านักฯ และน านโยบายขอส านักฯมาปรับพิจารณาความสอดคล้องนโยบายมหาวิทยาลัย  น าพิจารณา เสียงจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มภารกิจ ที่ได้จากการประชุมสรุปโครงการ/กิจกรรม หรือ จาก การเปิดให้แสดงความคิดเห็น 
ระหว่างด าเนินกิจกรรม เช่นเสียงความต้องการจากนักเรียนในโอกาสแนะแนวสัญจร เสียงจากโรงเรียนที่เป็นหน่วยสอบระหว่างสอบ เสียง
จากกรรมการเฉพาะกิจในการประชุมประเมินผล หรือเสียงจากการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่เป็น OFI รวมทั้งความได้เปรียบและ
ความท้าทายของส านักฯ   เพื่อน าเข้า สู่ ขั้นตอนที่ 2 เพื่อวิเคราะห์สถาน การณ์   ทั้งขั้นตอนที่ 1 และ 2 ส านักฯ เน้นการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทุกคน  ถือเป็น วัฒนธรรมในการท างาน ของ
ส านักฯ ที่ เน้นคุณภาพการให้บริการ และ เน้นการ
ท างานที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วม  โดย จัดให้มีกิจกรรม
ประชุมสัมมนา เพื่อทบทวนแผน ทบทวนคุณภาพ 
ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ 
ภาวะคุกคาม เป็นประจ าทุกปี โดยการ สัมมนาระดม
สมองวิเคราะห์สถานการณ์ ผ่านกระบวนการ SWOT 
Analysis ที่จะช่วยให้เห็น  จุดแข็ง ความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ จุดอ่อน หรือจุดบอด แนวทางแก้ไข หรือ  
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ที่ได้จาก การสัมมนาทบทวน
ระบบประกันคุณภาพ  และสรุป น าเข้าสู่การพิจารณ า
ของคณะกรรมการฝุายแผนฯของส านักฯในขั้นตอนที่ 3 
ก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักฯ ทบทวนและปรับปรุงแผน
ที่กลยุทธ์ของส านักฯ ดังแสดงใน แผนภาพที่ 2.1ก(1)-
2  เพื่อ จัดท าแผนกลยุทธ์ ในขั้นตอนที่ 4 และ จัดท า
แผนปฏิบัติการ /โครงการ ตามแผนกลยุทธ์พร้อมกับ
การพิจารณาสนับสนุนปัจจัยแ ละงบประมาณ  ใน
ขั้นตอนที่ 5  และเข้าสู่ ขั้นตอนที่ 6 น าสู่การปฏิบัติ
ตามแผน /โครงการ และขั้นตอนที่ 7 เพื่อ  ติดตาม
ตรวจสอบ   โดยด าเนินการตาม กรอบเวลาปฏิทิน

ด าเนินการของมหาวิทยาลัย  ที่มีคณะกรรมการฝุายแผนและสารสนเทศ รับผิดชอบ และให้ มีทุกกลุ่มภารกิจมี ส่วนร่วม   ในการตรวจ
ติดตามแผนการปฏิบัติส านักฯอิงแนวปฏิบัติตามแนวทาง  PDCA  ดังแสดงใน แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1  แสดงกระบวนการ ขั้นตอนการวางแผน ของส านักฯ 
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ในแต่ละขั้นตอน มีผู้เก่ียวข้องที่ส าคัญ กรอบเวลา และเหตุผลในการก าหนดกรอบเวลา ดัง แสดงในตารางที 2.1ก(1)-2  

 

ตารางที่ 2.1ก(1)-2  แสดง ขั้นตอนการวางแผน ของส านักฯ ผู้เก่ียวข้องที่ส าคัญ กรอบเวลา เหคุผลในการก าหนดกรอบเวลา  

ข้ันตอน ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ กรอบเวลา เหตุผลในการก าหนดกรอบเวลา 

1. รับนโยบาย โดยส่งผู้แทนส านัก
ฯเข้าร่วมประชุม สัมมนาเพื่อ
ร่วมพิจารณาก าหนด กรอบ
แนวทางนโยบาย ปฏิทิน
ด าเนินการ แนวปฏิบัติร่วมกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อน ามาจัดท า
แผนส านักฯ  

 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและพัฒนาฯ 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ ของส านักฯ 
 

 ตามปฏิทินการก าหนด
แผนเพื่อส่งต่อ
มหาวิทยาลัย 
 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนโดยรวม
ของมหาวิทยาลัย 

 

2. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม วัฒนธรรม และ แผน
ประกันคุณภาพของส านักฯ 

 คณะผู้บริหารส านักฯ 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
 กรรมการประเมินและประกันคุณภาพ

ภายใน ของส านักฯ 
 บุคลากรส านักฯ 

3. ประมาณเดือน มกราคม 
–มีนาคม ของทุกปี 

4. เพื่อก าหนดและปรับทิศทางกลยุทธ์
ส านักฯ ทบทวนปรับปรุงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม ของ
ส านักฯ ความสอดคล้องกับแนวทาง
ทิศทางตามแนวนโยบายของมหา
วิทยา ลัย เพื่อการมุ่งสู่การบริหาร
และพัฒนาวิชาการที่เป็นเลิศ อย่าง
ต่อเนื่อง 

3. วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT 
Analysis)   ทบทวนการ
ประกันคุณภาพ ผลประเมิน 
และ OFI 

 คณะผู้บริหารส านักฯ 
 คณะกรรมการฝ่ายแผนและ

สารสนเทศของส านักฯ 
 บุคลากรของส านักฯ ทุกคน 

 ประมาณเดือน มีนาคม 
ของทุกปี 

 ทบทวนผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ผลประเมินประกัน
คุณภาพ  และ OFI เพื่อก าหนด
แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยโดยรวม 

  

 

แผนภาพท่ี 2.1ก(1)-2 แสดงแผนที่กลยุทธ์ของส านักฯ  
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ข้ันตอน ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ กรอบเวลา เหตุผลในการก าหนดกรอบเวลา 

4. ก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์ของ
ส านักฯ 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและพัฒนา 
 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของส านักฯ 

 ตามกรอบเวลาปฏิทิน
ของมหาวิทยาลัย 

 เพื่อมุ่งสู่ทิศทางที่ส านักฯก าหนดและ
และสอดคล้องกับทิศทางแผนและ
กรอบเวลาโดยรวมของมหาวิทยาลัย 

5. จัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ/โครงการของ
ส านักฯ  

 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและ
พัฒนา 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของ
ส านักฯ 

 กลุ่มภารกิจ และหน่วยงาน
ภายใน ผู้รับผิดชอบแผน
โครงการต่างๆ 

 ตามกรอบเวลา
ปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

6. อนุมัติแผนและทรัพยากรการ
ด าเนินการ 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและ
พัฒนา 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของ
ส านักฯ 

 ตามกรอบเวลา
ปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

7. น าสู่การปฏิบัติตาม แผน/ 
โครงการ  

 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและ
พัฒนา 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของ
ส านักฯ 

 กลุ่มภารกิจ และหน่วยงาน
ภายใน ผู้รับผิดชอบแผน
โครงการต่างๆ 

 ตามกรอบเวลา
ปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

8. ติดตามตรวจสอบแผน  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและ
พัฒนา 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของ
ส านักฯ 

 กลุ่มภารกิจ และหน่วยงาน
ภายใน ผู้รับผิดชอบแผน
โครงการต่างๆ 

 ตามปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

 

ส านักฯ จะวิเคราะห์ SWOT และข้อเสนอแนะจากกลยุทธ์ของส านักฯ หรือมีเสียงที่เป็นความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือ แนวนโยบายใหม่ หรือ ผลจากข้อเสนอแนะ (OFI) ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพแต่ละปีการศึกษา  และ 
ส านักฯจะน ากลับมาทบทวนปรับปรุงพัฒนาแผนใหม่  ให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป ดังแสดงใน แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1 ขั้นตอนที่ 7 

 
2.1 ก(2) การพิจารณากลยุทธ์ (Strategy Considerations)  
 ในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ ของทุกปี ส านักฯจะพิจารณาน าข้อมูลสนับสนุนจากภายใน และจากภายนอ ก
มาร่วมพิจารณาด้วยเสมอทุกปีการศึกษา ตามระบบกระบวนการขั้นตอนการจัดท าแผนที่แสดงไว้แล้วใน 2.1ก(1)  ซ่ึงปัจจัยดังกล่าว มี
ข้อมูลที่เป็นปัจจัยส าคัญเก่ียวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  อุปสรรค สัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ส่งผลกระทบ ข้อมูล 
OFI ที่สะท้อนความได้เปรียบและความท้าทายในการปฏิบัติภารกิจมุ่งสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ จากการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา บุคลากร
ในกลุ่มภารกิจร่วมกับคณะกรรมการจากภายนอก และถูกน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมพัฒนาแผนที่ส าคัญในการวางแผนร่วม
ด้วย ทุกปี (พิจารณาเพิ่มเติมได้จากโครงการสัมมนาการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในแต่ละปีการศึกษา )     

 ส านักฯ มีการติดตาม ทบทวน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยคณะกรรมการแผนส านักฯ อยู่เสมอ 
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ตารางที่ 2.1ก(2)  แสดง ขั้นตอนการวางแผน ของส านักฯ ผู้เก่ียวข้องที่ส าคัญ กรอบเวลา เหคุผลในการก าหนดกรอบเวลา  

ปัจจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

 การประชุมสัมมนาบุคลากร ทบทวนระบบประกันคุณภาพละการจัดท าแผน กิจกรรม 
SWOT Analysis 

 สรุปผลการการตรวจประเมิน  
 จากการประเมินความพึงพอใจที่เป็นทางการ และที่วิเคราะห์โดยคณะท างานเฉพาะกิจ  
 รับฟังผ่านข้อมูลข่าวสาร Internet, Face book, E-mail  

สัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยงแต่เนิ่น  ๆ  การรับฟังเสียงจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม โดย 
 การประชุมสัมมนา  
 การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นระหว่างจัดกิจกรรม 
 การประชุมเตรียมการคณะกรรมการเฉพาะกิจก่อนการด าเนินการ 

 การประเมินจากคณะกรรมการประกันความเสี่ยง 
 การไปศึกษาดูงาน 
 ข้อมูลข่าวสารภายนอกที่เกี่ยวข้อง รับฟังผ่านข้อมูลข่าวสาร Internet, Face book,  

E-mail และสื่อต่างๆ 
 ข่าวปัญหาอุปสรรคที่เกิดกับองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายกัน 

ความย่ังยืนและสมรรถนะหลัก  การขอเข้าศึกษาดูงานจากต่างองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจท านองเดียวกัน 
 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับต่างองค์กร 
 การขอความอนุเคราะหจ์ากต่างองค์กร เพื่อให้บริการ ในส่วนภารกิจที่ส านักฯด าเนินการอยู่  
 เสียงจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความสามารถในปฏิบัติตามแผนกลยุทธ ์  ผลการตรวจประเมินคุณภาพ 
 

2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES) 

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

ส านักฯ ก าหนดวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ส าคัญใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักฯ เม่ือ 16 พ.ค. 2555 
และได้มีการปรับปรุง ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ ความได้เปรียบขององค์กรให้ชัดเจนขึ้นไปพร้อมกันด้วย  และได้ทบทวนปรับปรุง
แผนที่กลยุทธ์ แผนพัฒนาที่มุ่งสู่กลยุทธ์ อัตลักษณ์ ของส านักฯ ด้วย  เนื่องเพราะส านักฯได้รับคัดเลือกจาก ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  ซ่ึงส่งผลให้เกิดการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้น แต่ยังคงให้คว ามส าคัญ
กับกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติที่ ก าหนดเป็นแผนระยะยาวยังคงใช้ยังแผนเดิมเป็นหลักโดยมีปรับปรุงบ้าง
บางส่วน เพื่อความเหมาะสมและ สอดคล้องตามแนวแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และ จากการตรวจพิจารณาเห็นว่าแผนปฏิบัติเดิมมีกล
ยุทธ์ที่สนับสนุนการมุ่งสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ใหม่  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ เปูาหมายและ
ระยะเวลาที่จะบรรลุ ดังแสดงโดยสรุป ในตารางที่ 2.1ข(1) 
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ตารางที่ 2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ เป้าหมายและระยะเวลาที่จะบรรล ุ

ประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที่ส าคัญ 

ของกลยุทธ์ 
เป้าหมายและระยะเวลา 

ที่จะบรรลุ 
กลยุทธ์หลัก 

1. การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.1 การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในบริการของหน่วยงาน 
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ทุกปี) 

 ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของส านักฯ 
ในกลุ่มสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา อยู่ในระดับ
ดีมากต่อเนื่องทุกปี 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสู่สากล 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 มีความพร้อมในการใช้งานของระบบเทคโนโลยี
ในระบบทะเบียน (มีการตรวจซ่อมบ ารุงให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างสม่ าเสมอ) 

 มีการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของส านักฯ (ร้อยละของบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 มีบริการเบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพที่ผู้รับบริการ
พึงพอใจ (รอรับเอกสารได้ในวันที่ขอ โดยเฉลี่ย
รายการละ ไม่เกิน10 นาท ี

 มีการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 การบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบตามเกณฑ์ IQA-
KKU และสอดคล้องตามเกณฑ์
คุณภาพ PMQA และ EdPEx 

 พัฒนาบุคลากรและกระบวนการ
จัดการความรู ้

 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียน
เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
 

1.2 พัฒนาบุคลากรและ
กระบวนการจัดการ
ความรู้ 

 ระดับความส าเร็จการพัฒนาบุคลากร 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

1.3  พัฒนาและปรับปรุง
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

 มีฐานข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรรายวิชาที่มี
ประสิทธิภาพสูง (เป็นปัจจุบัน และพร้อม
ให้บริการ) 

1.4  มีระบบสารสนเทศ  
      สนับสนุนการจัดการ   
      เรียนการสอน 

 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประ
สิทธิ ภาพ (มีระบบ) 
 

2. สนับสนุนการการ
ผลิตบัณฑิตที่ด ี

 

2.1 มีเกณฑ์มาตรฐานและ
แนวปฏิบัติในการพัฒนา
หลักสูตร 

 

 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตร
ทั้งหมดที่เสนอ ต่อปีการศึกษา (85%)  

 จ านวนครั้งของการสัมมนาหลักสูตรและรายวิชา 
( 1 ครั้ง) ต่อปีการศึกษา 

 จ านวนเอกสารคู่มือการขออนุมัติหลักสูตรและ
รายวิชา (800   เล่ม) ต่อปีการศึกษา 

 จ านวนเอกสารคู่มือการขออนุมัติหลักสูตร
โครงการพิเศษ   (500  เล่ม) 

 จ านวนระเบียบข้อบังคับการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (500 เล่ม) 

 สนับสนุนเกณฑ์มาตรฐานและแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 

 

2.2 มีการสนับสนุนระบบ
รับเข้าศึกษาที่มีความ
หลากหลาย 

 จ านวนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 
40000 คน  

 มีการร่วมมือกับต่างสถาบันในการร่วมโครงการ
รับตรงในอัตราที่เพ่ิมขึ้น (มากกว่า  4 สถาบัน
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) 

  สนับสนุนการด าเนินการระบบการ
รับเข้าศึกษาที่มีความหลากหลาย 

2.3 มีหน่วยงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนแบบสหกิจ

 หลักสูตร ที่เปิด หรือ ปรับปรุงใหม่ มีสหิจศึกษา 
 จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

 สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพสะท้อน
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ประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที่ส าคัญ 

ของกลยุทธ์ 
เป้าหมายและระยะเวลา 

ที่จะบรรลุ 
กลยุทธ์หลัก 

ศึกษา 200 คน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

2.4 มีการสนับสนุนการ
บริหารจัดการภาคฤดู
ร้อน 

 มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน  สนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดู
ร้อน 

2.5 สนับสนุนการขอเปิด ปิด 
ปรับปรุง หลักสูตร
รายวิชาของคณะวิชา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จ านวนหลักสูตรที่คณะเสนอและส านักฯ
ด าเนินการผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย  (100 %) ต่อปีการศึกษา 

 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (24 ครั้ง) ต่อปีการศึกษา 

 สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพสะท้อน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

 

2.1 ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES Considerations) 

การตรวจพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ในคณะกรรมการฝุายแผนและสารสนเทศของส านักฯ ให้
ความส าคัญกับข้อมูล ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบ สมมรรถนะหลัก  เพื่อพิจารณาความต้องการความคาดหวังผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาถึงความสมดุลของความต้องการของผู้รับบริการกับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพร้อมกัน ด้วย  

 

ตารางที่ 2.1ข(2)-1 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรี ยบ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้ประโยชน์สมรร ถนะหลัก เพ่ือสร้าง
นวัตกรรม เพ่ือพิจารณาวัตถุประสงค์และความเป็นไปได้ที่จะมุ่งสู่การบรรลุวัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ส าคัญคือ  มุ่งสู่การเป็น องค์กรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของประเทศไทย ภายในปีการศึกษา 2558   

ความท้าทายส าคัญเชิงกลยุทธ ์ ความได้เปรียบ 
ความคาดหวังของ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ  

เพื่อสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ 

ด้านบริการการศึกษา 
1. การพัฒนาคุณภาพการบริการ

 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอน 
แก่นด้านการประกันคุณภาพ 

ความต้องการที่สมดุลระหว่าง 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

 ความเข้มแข็งของเทคโนโลยีและ
โปรแกรมสนับสนุนการให้บริการทาง

3. สนับสนุนการวิจัย
สถาบัน 

3.1 มีการสนับสนุนการวิจัย
สถาบันที่สามารถ
น าไปใช้ในการ
พัฒนาการด าเนินงาน
ของส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

 จ านวนผลงานวิจัยสถาบัน ไม่น้อยกว่าปีละ 3 
เร่ือง 

 จ านวนบุคลากรได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย
สถาบัน  (ไม่น้อยกว่าปีละ 6 เร่ือง) 
 

 สนับสนุนการท าวิจัยสถาบันที่
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานของส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

4. สนับสนุน 
การท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมที่ด ี

 

4.1 สนับสนุนการอนุรักษ์
พัฒนา ถ่ายทอดและ
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และ
วัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 จ านวนกิจกรรมกิจกรรมสนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ปีละ 2 กิจกรรม 

 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ทุกปี 

 สนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา 
ถ่ายทอดและฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม 
ประเพณแีละวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. สนับสนุนด้าน
พัฒนาคุณภาพ  
และ ระบบประกัน
คุณภาพ 

 

5.1  ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

 มีการทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละย่างน้อย 
1 ครั้ง 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในไม่น้อยกว่า 4.00 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ตาม
เกณฑ์ IQA  

 ผลการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 
ระดับมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับชั้นน า 1 ใน 5 
ของหน่วยงานกลุ่มสนับสนุนทั้ง 19 หน่วยงาน  

 การบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบตามเกณฑ์ IQA-
KKU และสอดคล้องตามเกณฑ์
คุณภาพ EdPEx 
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หน้าที่  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 30 

วัตถุประสงค์ส าคัญคือ  มุ่งสู่การเป็น องค์กรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของประเทศไทย ภายในปีการศึกษา 2558   

ความท้าทายส าคัญเชิงกลยุทธ ์ ความได้เปรียบ 
ความคาดหวังของ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ  

เพื่อสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ 

ทางการศึกษาให้ผู้รับบริการพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. สนับสนุนระบบการรับเข้าศึกษาที่
มีความหลากหลาย การเพิ่ม
คุณภาพและขยายพื้นที่บริการให้
มีความหลากหลาย เป็นบริการ
ชั้นน าครอบคลุมทุกภาคของ
ประเทศ 
 

 ผู้บริหารระดับสูงให้
ความส าคัญในระบบประกัน
คุณภาพการให้บริการของ
ส านักฯ 

 บุคลากรประจ าของส านักฯ มี
ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางสูงที่สั่งสมยาวนาน ในการ
ให้บริการทางการศึกษา (แนะ
แนวการศึกษา การรับสมัคร  

ส าคัญ 
 การให้บริการที่มีความเชื่อถือได้

ของข้อมูล มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันสมัย ชิ้นงานบริการคุณภาพสูง 

 การให้บริการอ านวยความสะดวก
ได้หลายช่องทาง ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย 

 การประสานงานที่คล่องตัว 
สะดวก รวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรม 

การศึกษาของ ส านักฯ  
 ความเข้มแข็งของบุคลากรผู้ปฏิบัติ 

งานประจ าของส านักฯที่มีทักษะ
ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่ให้บริการ
ทางการศึกษาสูง ที่สั่งสมยาวนาน 
และมีระบบการพัฒนาเพ่ือการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งาน
ระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า
ทุกปี 

3. บริการด้านระบบทะเบียนเรียน
ทางไกลประสิทธิภาพสูง 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ติดต่อผ่าน 
Internet ได ้

4. บริการด้านเอกสารและการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิตที่หลากหลาย
ช่องทาง เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการที่ต่างกัน ทั้ง
ทางไกลผ่านระบบ Interment 
ระบบไปรษณีย์ไทย หรือบริการ
ด่วนผ่านเคาน์เตอร์บริการที่รอรับ
ได้ในวันเดียว (สามารถบริการ
ด่วนได้ภายในประมาณ 10 นาที
ต่อฉบับ) 

5. สนับสนุนกระบวนการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรที่ดี มุ่ง
สนับสนุนให้หลักสูตรทั้งหมดของ
ทุกคณะมีคุณภาพสอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

และสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
งานระบบทะเบียนเรียน 
ระบบมาตรฐานหลักสูตร 
ระบบบริการเอกสาร ระบบ
บริการงานปริญญาบัตร ระบบ
ประมวลผล)  และมีระบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกปี 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมของส านักฯมี
ศักยภาพสูง และได้รับการ
พัฒนาอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลายาวนาน 

 มีความเข้มแข็งทาง
งบประมาณสนับสนุน 
 
 

 มีศักยภาพสูงระดับเป็นแหล่ง 
ข้อมูลกลางที่เช่ือถือได้และ
ทันสมัย 

 บริการด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ 
ด้วยคุณภาพการบริการเป็นที่พึง
พอใจ 

 สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ 
เก่ียวกับการสอบที่ทันเหตุการณ์ 
ถูกต้องเช่ือถือได้ 

 

 ความเข้มแข็งด้านปัจจัยสนับสนุน
ทางการเงิน 

 ความพร้อมในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความช านาญในงานที่
สั่งสมมายาวนาน 

 ความพร้อมในด้านการ.ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง 

 ความพร้อมของฐานข้อมูลที่เป็น 
ศูนย์กลางข้อมูลทางการศึกษา ทั้ง
ด้านฐานข้อมูลหลักสูตร รายวิชา 
ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูล
หลักฐานการประกันคุณภาพ เพ่ือ
ประโยชน์การให้บริการแก่นักเรียน 
นักศึกษา อาจารย์ ผู้รับบริการทั่วไป 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
ในงานด้านระบบทะเบียนเรียน 
 

ด้านปฏิบัติการ 
1. การใช้เทคโนโลยีได้ครอบคลุมกับ

ระบบปฏิบัติงานต่างๆของส านักฯ 
และหน่วยงานเครือข่ายเกี่ยวข้อง 

2. ประสิทธิภาพในการให้บริการที่
หลากหลายช่องทาง ส าหรับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทุกกลุ่ม 
คุณภาพของเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาการให้บริการ
ร่วมกัน 

 
 บุคลากรประจ าของส านักฯ มี

ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางสูงที่สั่งสมยาวนาน ในการ
ให้บริการทางการศึกษา 

 เครือข่ายความร่วมมือกับ
คณะ/หน่วยงานที่ผูกพัน
ยาวนาน 

 ความได้เปรียบทางเทคโนโลยี
ที่มีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือ
การบริการที่มีประสิทธิภาพสูง 

 
 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงง่าย 

สะดวก รวดเร็ว และเป็น บริการที่
เป็นที่พึงพอใจ ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอย่าง Smart  

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
ข้อมูลตามสิทธิ์ได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และเป็น บริการที่เป็นที่พึง
พอใจ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
อย่าง Smart 

 ประหยัด เวลา และ ค่าใช้จ่าย 

 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่พ่ึงพา
ตัวเองได้อย่างมีศักยภาพสูงที่สามารถ
พัฒนาเพ่ือการแข่งขันได้ เช่น ความ
พร้อมท าให้ส านักฯ สามารถพัฒนา 
ระบบบริการเอกสารส าคัญทันสมัย 
ระบบรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบ
พัฒนาวิชาการ ระบบประมวลผล 
ระบบบริหารทั่วไป  ผ่านระบบ
การบูรณาการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน 
ใช้โปรแกรมร่วมกัน ที่มีประสิทธิภาพ
สูง เช่ือถือได้ สะดวก รวดเร็ว ไม่
จ ากัดด้วยเวลา และ สถานที่  เป็น
ความพร้อมที่ท าให้เกิดนวัตกรรม
หลายด้านเพ่ือการให้บริการและการ
ปฏิบัติงาน เช่น 
- โปรแกรมด้านการพัฒนา

หลักสูตร(TQF)  
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ความท้าทายส าคัญเชิงกลยุทธ ์ ความได้เปรียบ 
ความคาดหวังของ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ  

เพื่อสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ 

- โปรแกรมบริการ On line 
การบริการระบบทะเบียน 
ระบบขอเอกสาร ระบบการ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระบบ 
Smart Card ระบบรับสมัคร
สอบคัดเลือก เป็นต้น  

- ระบบการตรวจพิจารณา
หลักสูตรที่รวดเร็ว 

ด้านทรัพยากรบุคคล 
1. การเพิ่มพูนความรู้/แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการทาง
การศึกษาของบุคลากรให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง 

2. การพัฒนาความผูกพันกลุ่ม
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมรับการ
เข้าสู่ความเป็นอาเซียน 
 

 
 บุคลากรประจ าของส านักฯ มี

ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางสูงที่สั่งสมยาวนาน ในการ
ให้บริการทางการศึกษา 

 บุคลากรมีมีความผูกพันที่ดีกับ
ส านักฯ 

 เครือข่ายความร่วมมือกับ
คณะ/หน่วยงานที่ผูกพัน
ยาวนาน 

 การสนับสนุนที่เข้มแข็งในการ
พัฒนาบุคลากรของผู้บริหาร
ในการมุ่งสู่วิสัยทัศน ์

 

 
 การติดต่อสอบถาม สามารถ

ได้รับบริการข่าวสารที่ต้องการ
อย่าง ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มี 
ประสิทธิภาพดี ในบริการหลัก
ต่างๆของส านักฯ จากบุคลากรที่
ไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบโดยตรง 
ในเรื่องนั้นๆ 

 ต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษได้
สามารถรับบริการจากบุคลากร
ได้ 

 เครือข่ายสามารถติดต่อ
ประสานงาน สะดวก รวดเร็ว มี 
ประสิทธิภาพดี 

 
 ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

พัฒนา 
 ความพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันแบบรุ่นสู่รุ่น 

 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  (Strategy Implementation)  

2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ (Action Plan Development and Deployment) 

2.2 ก(1) แผนปฏิบัติการ (Action Plan Development)  

การจัดท าแผนกลยุทธ์(แผนระยะยาว)และแผนปฏิบัติการ(แผนระยะสั้น)ของส านักฯ อยู่ในขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 ดังแสดงใน 
แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1  คณะกรรมการฝุายแผนและสารสนเทศ จะพิจารณาเคราะห์แผน ก าหนดเปูาตัวชี้วัด ประเมินสถานการณ์  ให้กลุ่ม
ภารกิจร่วมเสนอโครงการ วิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญ และ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การพิจารณาปรับแผน หรือ พัฒนาแผนในแต่ล ะรอบการปฏิบัติการ เป็นขั้นตอน P: PLAN ของระบบ Action Plan เพื่อ
น าสู่การปฏิบัติ ในขั้นตอนที่ 6 (D: DO) และ ขั้นตอนที่ 7 (C: CHECK) และจากการติดตามตรวจสอบแผน อาจน าสู่การถือปฏิบัติ (A: ACTION) 
ในระบบ หรือน าสู่การปรับปรุงแผน การพัฒนาแผน หรือ การ ยุติแผนต่อไป ตามกระบวนการ PDCA  แผนปฏิบัติการส าคัญของส านักฯ คือ  

ตารางที่ 15  แสดงกลยุทธ์และงาน/โครงการ/กิจกรรม ของส านักฯ ปีการศึกษา 2556 

กลยุทธ์ และงาน/โครงการ/กิจกรรม ของส านักฯ ปีการศึกษา  2556 

 ประเด็นกลยุทธ์ของส านักฯ : 1. การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1.1 โครงการบ ารุงรักษาเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียน
นักศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการ
บ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบทะเบียนนักศึกษา 
 
 

ระดับ 4 2,000,000 ประมวลผล ภายใน  
30 กันยายน 2556 



ส่วนท่ี 2    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556  
หมวดท่ี 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์   ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 
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กลยุทธ์ และงาน/โครงการ/กิจกรรม ของส านักฯ ปีการศึกษา  2556 

 ประเด็นกลยุทธ์ของส านักฯ : 1.  การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1.2  โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนเรียน 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทะเบียนนักศึกษา 

ระดับ 4 350,000 ประมวลผล ภายใน  
30 กันยายน 2556 

1.3 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 

ระดับ 5 250,000 บริหารทั่วไป ภายใน  
30 กันยายน 2556 

1.4 โครงการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอาคารพิมล กลกิจ 

มีระบบปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอาคารพิมล กลกิจ 

มีการฝึกซ้อมปูองกันภัย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

200,000 บริหารทั่วไป ภายใน  
30 กันยายน 2556 

1.5 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ระดับ 5 2,000,000 
 
 

บริหารทั่วไป ภายใน  
30 กันยายน 2556 

1.6 โครงการพัฒนาระบบทะเบียน
ประวัตินักศึกษา 

จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาปรับปรุง
งานทะเบียนประวัต ิ

2 กิจกรรม 250,000 รับเข้าศึกษา ภายใน  
30 กันยายน 2556 

1.7 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

จ านวนงาน/ กิจกรรมที่ปรับปรุง
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3 กิจกรรม 900,000 ประมวลผล ภายใน  
30 กันยายน 2556 

1.8 โครงการพัฒนาระบบท าบัตร    
     ประจ าตัวนักศึกษาและ  
     เอกสารส าคัญทาง 
     การศึกษา 

จ านวนผู้มาใช้บริการท าบัตร
ประจ าตัวนักศึกษาและเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 10,000 คน 1,600,000 บริการ ภายใน  
30 กันยายน 2556 

1.9 โครงการสนับสนุนดูแลระบบ
สาธารณูปโภคอาคารพิมล  

     กลกิจ 

ระดับความส าเร็จของการดูแล
ระบบสาธารณูปโภคอาคารพิมล 
กลกิจ 

ระดับ 5 2,000,000 บริหารทั่วไป ภายใน  
30 กันยายน 2556 

1.10 โครงการครุภัณฑ์ทดแทน ระดับความส าเร็จของการจัดหา
ครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด
หรือหมดอายุการใช้งาน 

ระดับ 4 1,000,000 บริหาร
ทั่วไป 

ภายใน  
30 กันยายน 2556 

1.11 โครงการบ ารุงรักษาเครื่อง 
       ก าเนิดไฟฟูาส ารอง 

ระดับความส าเร็จของการ
ตรวจสอบการบ ารุงรักษาเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาส ารอง 

ระดับ 5 200,000 ประมวลผล ภายใน  
30 กันยายน 2556 

 ประเด็นกลยุทธ์ของส านักฯ : 2.สนับสนุนการการผลิตบัณฑิตที่ดี 
2.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ร้อยละความส าเร็จของการบันทึก
ข้อมูล (มคอ.2) ลงในโปรแกรม
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
(TQF) 

ร้อยละ 80 
 

600,000 พัฒนาวิชาการ ภายใน  
30 กันยายน 2556 

2.2 โครงการจัดท าหนังสือ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
    (มข.5) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 มีเอกสารคู่มือนักศึกษาเก่ียวกับ
ระเบียบข้อบังคับระดับปริญญา
ตร ี

 เอกสารคู่มือนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี 

 ไม่น้อยกว่า 1,000 
เล่ม 

 
 ไม่น้อยกว่า 8,000 เล่ม 
 
 
 
 

250,000 พัฒนาวิชาการ ภายใน  
30 กันยายน 2556 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556  ส่วนท่ี 2   
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2.2 ก(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ (Action Plan Implementation)  

การน าแผนไปปฏิบัติ อยู่ใน ขั้นตอนที่ 6 ของระ บบกระบวนการจัดท าแผนของส านักฯ ส านักฯ ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ         
ในรูปแบบค าสั่งที่เป็นทางการ และเปิดให้มีการซักซ้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนสอดคล้องตรงกัน ตามเปูาหมายของภารกิจของแผน 

กลยุทธ์ และงาน/โครงการ/กิจกรรม ของส านักฯ ปีการศึกษา  2556 

 ประเด็นกลยุทธ์ของส านักฯ : 2.สนับสนุนการการผลิตบัณฑิตที่ดี 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

2.3 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุก 

จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิง
รุก 

85,000 คน 3,750,000 รับเข้าศึกษา ภายใน  
30 กันยายน 2556 

2.4 โครงการจัดท าหนังสือระเบียบ
การสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง 

มีระเบียบการสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง 

มีระเบียบการเผยแพร่ 
ผ่านเว็บไซต์และเป็น
รูปเล่ม 

200,000 รับเข้าศึกษา ภายใน  
30 กันยายน 2556 

2.5 โครงการด าเนินการรับสมัคร
และจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง 

จ านวนนักเรียนที่สมัครสอบเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง 

41,500 คน 15,000,000 รับเข้าศึกษา ภายใน  
30 กันยายน 2556 

2.6 โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา 

ระดับ 4 100,000 งานสหกิจศึกษา ภายใน  
30 กันยายน 2556 

2.7 โครงการบริหารจัดการภาคฤดู
ร้อน 

ระดับความส าเร็จของการบริหาร
จัดการภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2554 

ระดับ 5  900,000 ทะเบียนเรียน ภายใน  
30 กันยายน 2556 

2.8 โครงการจัดปรับปรุงฐานข้อมูล
รายวิชาเพ่ือการจัดท า
ตารางสอนตารางสอบ 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ตารางสอนตารางสอบ 

ระดับ 5  300,000 ทะเบียนเรียน ภายใน  
30 กันยายน 2556 

2.9 สนับสนุนการให้บริการส าหรับ
นักศึกษาโครงการพิเศษ 

ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการของนักศึกษาใน
วันหยุดราชการ 
 

ระดับ 5 300,000 -บริการ 
-ทะเบียน 
เรียน 
-รับเข้าศึกษา 

ภายใน  
30 กันยายน 2556 

2.10 โครงการปรับปรุงระบบการ
บริการนักศึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 600,000 ทุกกลุ่มภารกิจ ภายใน  
30 กันยายน 2556 

2.11 โครงการร่วมและสนับสนุนการ
จัดงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร 

ระดับความส าเร็จของการจัดงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นและสถาบันสมทบ 

ระดับ 5 7,000,000 บริการ ภายใน  
30 กันยายน 2556 

 ประเด็นกลยุทธ์ของส านักฯ : 3.สนับสนุนการวิจัยสถาบัน 
3.1 โครงการวิจัยสถาบัน ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยสถาบัน 
ระดับ 5 150,000 บริหารทั่วไป ภายใน  

30 กันยายน 2556 
 ประเด็นกลยุทธ์ของส านักฯ : 4.สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
4.1 โครงการท าบุญบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 จ านวนกิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ 

 จ านวน 2 กิจกรรม 
 

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

200,000 บริหารทั่วไป ภายใน  
30 กันยายน 2556 

 ประเด็นกลยุทธ์ของส านักฯ :5.สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และ ระบบประกันคุณภาพ 
1.5 โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการปฏิบัติงาน 
มีการทบทวนระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 5 350,000 บริหารทั่วไป ภายใน  
30 กันยายน 2556 
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และแนวทางปฏิบัติที่ต้องประสานสัมพันธ์กันทั่วทั้งกลุ่ม ภายใต้กรอบเกณฑ์มาตรฐานแนวปฏิบัติเดีย วกัน โดยให้มีการซักซ้อมทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  

 อย่างไม่เป็นทางการ    
 โดยการประชุมย่อยเฉพาะกลุ่มภารกิจ ถ่ายทอดแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านหัวหน้ากลุ่ม ผู้รับผิดชอบ  ทั้งกลุ่มเดียวกัน หรือ

ต่างกลุ่มกัน ให้เข้าใจชัดเจนสอดคล้องตรงกัน แผนงาน เช่นการออกด าเนินการสอบคัดเลือกฯ  เช่นการเตรียมการออก
ปฏิบัติการ แนะแนวสัญจร แนะแนวตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา การออกปฏิบัติการจัดสอบตามหน่วยสอบต่างๆ 

 โดยการปรึกษาหารือกันเองในกลุ่มผู้เก่ียวข้องเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ชัดเจน สอดคล้องตรงกัน  ระหว่างปฏิบัติ
ตามแผน หรือมีความจ าเป็นในระหว่างปฏิบัติการที่อาจต้องมีการปรับแผน และต้อง ถือปฏิบัติทั่วทั้งระบบที่อาจต้อง
ถ่ายทอดการด าเนินการถือปฏิบัติร่วมกันโดยเร่งด่วน เช่นการติดต่อโทรศัพท์ ซักซ้อมแนวปฏิบัติหรือการด าเนินการที่มีข้อ
อุปสรรคระหว่างด าเนินการสอบ ระหว่างสนามสอบเป็นต้น 

 อย่างเป็นทางการ 
 ในรูปแบบการประชุมใหญ่ของบุคลากรทั้งหมดที่จัดประชุ มประจ าเดือน /ประชุมกรรมการบริหารส านักฯชี้แจงถ่ายทอด

แผนการปฏิบัติ ทั้งแผนปกติ และมาตรการปูองกันความเสี่ยง หรือแผนส ารองฉุกเฉินกรณีเกิดมีความเปลี่ยนแปลงตามที่
คาดการณ์ไว้ ผ่านหัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือคณะกรรมการเก่ียวข้อง เพื่อน าสู่การปฏิบัติ  เช่น การประชุมใหญ่ของ
คณะกรรมการด าเนินการสอบ การประชุมอ านวยการคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  หรือการ ประชุม/
สัมมนาถ่ายทอดแผน และซักซ้อมแนววิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพันธกิจร่วมกับต่างหน่วยงาน เป็นต้น 

เพื่อความม่ันใจได้ว่าผลการด าเนินการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความย่ังยืน ส านักฯ พิจารณาเน้นที่ 
 ศักยภาพ  คุณภาพ และความมุ่งม่ัน และประสบการท่ีเป็นทักษะความช านาญพิเศษ ของบุคลากร ที่มอบหมาย ให้เป็น

ผู้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ส าคัญน้ันๆ  ที่ส านักฯมีความพร้อม  ส านักฯเชื่อม่ันว่า ประสิทธิภาพ และคุณภาพ  และ
ความมุ่งม่ัน ของผู้ปฏิบัติ จะสะท้อนประสิทธิภาพและคุณภาพของผลการด าเนินการที่ยั่งยืน  

 แนวปฏิบัติท่ีเป็นระบบ กระบวนการท างาน ท่ีดี สามารถปฏิบัติซ้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งโดยระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซ่ึงผ่านกระบวนการวิเคราะห์ภาระงาน และการออกแบบระบบและพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน
อย่างมีประสิทธิภาพ   

 ความพร้อมของเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพสูงที่ได้รับการดูแลปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ ความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนด้าน
ค่าใช้จ่ายด าเนินการ เป็นเครื่องช่วยที่จะท าให้การด าเนินการตามแผน  ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะยังสามารถ
ด าเนินการได้ด้วยคุณภาพที่ไม่ต่ ากว่าเดิม แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน หรือคู่ความร่วมมือ บ้าง  

 ส านักฯเป็นศูนย์แหล่งข้อมูลสารสนเทศของงานบริการการศึกษาที่ มีความเชื่อถือได้สูง และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่รัดกุม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   

 มีการพัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
 มีการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันในบุคลากร ให้เกิดความรู้สึกผูกพัน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของแผนงาน

โครงการต่างๆร่วมกัน  เพื่อให้เกิดผลที่ยั่งยืน 
 มีระบบบริหารความเส่ียง เพื่อสร้างหลักประกันให้แผนด าเนินการได้อย่างเต็มที่ตามเปูาหมาย  

2.2 ก(3) การจัดสรรด้านทรัพยากร (Resource Allocation)   

ส านักฯ ให้ความส าคัญกับแผนงานที่สามารถน าสู่การปฏิบัติได้จริง โดยหลักการน้ีผู้รับผิดชอบแผนต้องเสนอกรอบงบด าเนินการ
พร้อมการขออนุมัติแผน  ซ่ึงส านักฯ  จะประมวลเสนอขออนุมัติในรูปนโยบายและแผนของส านักฯ เพื่อขอก าหนดงบค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน    
และจะน ามาทบทวนจัดสรรจากกรอ บใหญ่ที่ผ่านก ารอนุมัติวงเงินด าเนินการแล้ว   เพื่อให้เกิดความชั ดเจนว่า โครงการตามแผนปฏิบัติ
ใดบ้างที่ด าเนินการต่อไปได้ หรือต้องชะลอไว้ก่อน หรือด าเนินการได้บางส่วนก่อน โครงการที่ได้รับการสนับสนุนส านักฯจะก าหนด ตัวชี้วัด 
ค่าเปูาหมาย งบประมาณสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลาปฏิบัติงานไว้ดังแสดงแผนโครงการบางส่วนไว้ในตารางที่ 2.2ก(1) เป็นต้น  

  ขั้นตอนด าเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ม่ันใจว่าสามารถปฏิบัติการตามแผนได้ส าเร็จ  
 ให้ทุกกลุ่มภารกิจเสนอแผน/โครงการตามกรอบแผนปฏิบัติของส านักฯ พร้อมกรอบงบประมาณสนับสนุน  
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 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนที่ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จ าเป็นของแต่ละกลุ่มภารกิจ โดยคณะกรรมการฝ่าย
แผนและสารสนเทศ เพื่อจัดล าดับความส าคัญและความเป็นไปได้ให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายทั้งของส านักฯและ
มหาวิทยาลัยร่วมกัน 

 ตดิตามการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  
 คณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศ ประชุมชี้แจงงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรให้ส านักฯ และ วิเคราะห์ ล าดับ

ความส าคัญและจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนที่จ าเป็น และที่เหมาะสม /จัดหา/พัฒนาศักยภาพบุคคลให้เหมาะสม ของแต่ละ
กลุ่มภารกิจ 

 ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนโครงการและปฏิทินด าเนินการ เพื่อการติดตามที่ชัดเจน 
 สนับสนุน ติดตาม เพื่อคอยก ากับไม่ให้เกิดอุปสรรคด้านการสนับสนุนทรัพยากร  

2.2 ก(4) แผนด้านผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Plan)  

ส านักฯ ให้ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมาก เน่ืองเพราะถือเป็นสมรรถนะหลักส าคั ญของส านักฯ ที่จะต้องมี
ทีมผู้ปฏิบัติผู้เชี่ยวชาญในงาน มีทักษะประสบการณ์ที่สูงและรอบรู้ในงาน ที่ส าคัญคือต้องได้รับการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์สม่ าเสมอ 
และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทีมงาน จึงเน้นการพัฒนาทรัพยากรทั้งหมดหรือกลุ่มส่วนใหญ่เพื่อเรียนรู้งาน และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์  
ทั้งโดยวิธีถ่า ยทอดจากทีมผู้ปฏิบัติที่มีทักษะน้ันๆในส านักฯ หรือ จากวิทยากรเฉพาะทางจากต่างหน่วยงาน หรือให้เข้าร่วมกับต่าง
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยหรือร่วมกับต่างสถาบัน โดยส านักฯให้ความส าคัญในระดับที่ก าหนดเป็นแผนประจ าในการปฏิบัติงานทุกปี และ
สนับสนุนด้านทรัพยากรจ าเป็น  (รายละเอี ยดในเอกสารแผนปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ 2554 และข้อมูลการ
เพิ่มพูนทักษะประสบการของบุคลากร ) โดยเน้นให้ความส าคัญการพัฒนาบุคลากรแบบทุกคนต้องได้รับการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
ประสบการณ์ทางใดทางหน่ึงเสมอ  เช่นการก าหนดแผนการศึกษาอบรมดูงานต่างสถาบันฯ  ต่างหน่วยงาน ทั้งใน และต่างประเทศ การ
สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ และก าลังมีนโยบายสนับสนุนให้ยืมค่าใช้จ่ายในการศึกษาบางส่วน การสนับสนุนให้ท าวิจัยสถาบัน  เพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพความสามารถเชิงวิชาการที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  

2.2 ก(5) ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ (Performance Measures)  
ตัวชี้วัดส าคัญที่ชี้บ่งการด าเนินการของส านักฯ   ประกอบด้วย ตัวชี้วัด IQA-KKU ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อใช้ตรวจประเมินผลการ

ด าเนินการของส านักฯ จ านวน 10 ตัวชี้วัด (รายละเอียด ดังปรากฏในเอกสารรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน     
ปีการศึกษา 2556 (IQA-KKU) 

นอกจากน้ี ส านักฯ ยังได้ก าหนดเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่สะท้อนอัตลักษณ์ในการให้บริการทางการศึกษาที่เป็นภารกิจหลักของส านักฯ
เพิ่มเติมด้วย จ านวน 1  ตัวชี้วัด โดยหลักการแล้ว ส านักฯติดตามผลความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการทุกตัวชี้วัด IQA-KKU ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดใช้ประเมินผลการด าเนินการของส านักฯ  และมุ่งม่ันที่จะพัฒนาผลการด าเนินการไปสู่ระดับคะแนนสูงสุดของเกณฑ์  และให้
ความส าคัญกับกรอบเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx   แต่อย่างไรก็ตาม ส านักฯได้พิจารณาเลือกให้ความส าคัญกับบางตัวชี้วัดที่กระทบ
โดยส าคัญต่อบทบาทของส านักฯ  โดยที่ ตระหนักว่า การให้บริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจ  คือหัวใจส าคัญสูงสุด  ส านักฯ เชื่อว่า 
กระบวนการพัฒนาแผนที่ดี ทรัพยากรสนับสนุน ที่มีศักยภาพ จะช่วยส่งเสริมส มรรถนะหลัก ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ให้สามารถ
พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาหลักของส านักฯ ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และ สนับสนุนให้ส านักฯด าเนินการในภารกิจ
หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังน้ัน ตัวชี้วัดที่ส านักฯ โดยผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญเป็นพิเศษ คือ  
 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ    

(ตัวชี้วัด ภายในของส านักฯ ) 
 กระบวนการพัฒนาแผน  

(ตัวชี้วัดที่ 1.1 ของ IQA-KKU และตัวชี้วัด ภายในของส านักฯ) 
 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

(ตัวชี้วัดที่ 8.1 ของ IQA-KKU เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการสนับสนุนส่งเสริมอย่างพอเพียงเพื่อพัฒนาระบบงาน
และ นวัตกรรมมุ่งสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด )  

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
( ตัวชี้วัดที่  9.1  ของ   IQA-KKU และ และตัวชี้วัดตามอัตลักษณ์ของส านักฯ ที่กลุ่มภารกิจก าหนดเพิ่มเติมและท า
ข้อตกลงกับผู้อ านวยการ  เพื่อมุ่งสู่การบริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ) 
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2.2 ก(6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification)   

ในกรณีสถานการณ์บังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ  ส านักฯ  มีระบบในการพิจารณาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดย
พิจารณาเป็น 2 ทางเลือก คือ 

1. เลือกพิจารณาปรับแผน/พัฒนาแผน เพื่อปรับเปลี่ยนเลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้หรือแนวทางที่เหมาะสมกว่า แนวทาง
เดิมเพื่อพัฒนาให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น หรือ 

2. เลือกยุติแผน กรณีแนวทางปฏิบัติน้ันมีข้อจ ากัดที่ไม่อาจด าเนินการต่อได้  

โดยทั่วไป ในช่วงด าเนินการ ภารกิจต่างๆของ ส านักฯจะใช้การตรวจสอบกระบวนแผนตามกระบวนการ PDCA ด้วย เช่น การ
ประชุมของคณะท างานติดตามการด าเนินการ ที่เก่ียวข้องต่างๆ  ส านักฯคาดว่า การเปลี่ยนแปลงที่เป็นอุปสรรคอาจเกิดขึ้นได้   จึงพร้อม
ให้ตรวจแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโดยเร็วทันที  โดยที่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเรื่องน้ันๆ  เป็นกระบวนการปรับปรุง
แผนระยะสั้น เพื่อการแก้ไขปัญหา   โดยยังคงอิงตามกรอบแผนระยะยาวที่จะพัฒนาต่อในระดับรอบต่อๆไป ซ่ึงปกติส านักฯจะมีแผน
ส านองฉุกเฉินในกิจกรรมน้ัน เช่น แผนด าเนินการด้านทะเบียนโดยระบบท ามือ เม่ือระบบเทคโนโลยีขัดข้อง  แผนแนวทางปฏิบัติที่
คาดการณ์ไว้ ล่วงหน้าในการด าเนินการสอบคัดเลือก ณ สนามสอบต่างๆ เป็นต้น    หากต้องมีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขจะค านึงถึง 
ผลกระทบที่เกิดกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (ความคุ้มค่า )    โดยยึดหลักการด าเนินการที่โปร่งใสเป็น
ธรรมตรวจสอบได้เสมอ 

2.2 ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance Projections) 

ดังอธิบายแล้วใน 2.1 ก. และ ข. ส านักฯพิจารณาจากข้อมูลทั้งจากกรอบแนวน โยบาย เสียงของผู้รับบริการ ผู้มี ส่วนได้ส่วน
เสีย OFI และ และผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาประกอบกระบวนการพัฒนาแผน และโดยที่ส านักฯ มุ่งม่ันที่จะพัฒนาตนเองไปสู่
เกณฑ์คุณภาพสูงสุด ส่วนหน่ึงจึงเป็นแรงผลักให้ส านักฯมุ่งท้าทายกับนวัตกรรมทางเกณฑ์คุณภาพ แต่ก็ต้องค านึงถึงศักยภาพและกรอบ
พันธกิจของตนเองไปพร้อมกัน   ส านักฯปฏิบัติงานในพันธกิจในลักษณะการสนับสนุนที่ซ้ าๆ จนเป็นระบบ    การด าเนินการ ส านักฯ มี
ระบบการ ประเมินผลการด าเนินการ /กิจกรรมภายหลังเสร็จการด าเนินการกิจกรรมน้ันๆ ทันที  และ  ที่ส าคัญ ในทุกปีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินผล และรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ ทั้ง เกณฑ์ IQA-KKU เกณฑ์ 
PMQA PL เกณฑ์ EdPEx และเกณฑ์ภายในของส านักฯเอง ท าให้ได้รับทราบ OFI ท าให้ได้รับทราบความคิด/ความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อระบบการด าเนินการของส านักฯ อย่างต่อเน่ือง ส านักฯ มีกระบวนการพัฒนาแผนที่ต้องพิจารณาข้อมูล
เหล่าน้ีอย่างสม่ าเสมอ มีการติดตามเปรียบเทียบผลการด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นประจ าทุกปีการศึกษา สิ่งเหล่าน้ีจะได้รับการ
ประกาศผลการด าเนินการต่อบุคลากรส านักฯ และต่อมหาวิทยาลัย จะได้รับการน ามาวิเคราะห์ทบทวน คาดการณ์ผล ในขั้นตอน
กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ จะได้รับการทบทวนเปรียบเทียบเพื่อการรักษามาตรฐานคุณภาพไว้ไม่ให้ต่ ากว่าเดิม หรือ ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องตามเกณฑ์ เป็นประจ าทุกปี และที่ส าคัญ ส านักฯ มีคณะกรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ซ่ึงจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง คา ดการความเสี่ยง วางมาตรการ รับมือความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงคือเครื่องมือ
ช่วยในการคาดการณ์ผลการด าเนินการร่วมด้วย  

คู่แข่งส าคัญของส านักฯ คือ เกณฑ์สูงสุดของระบบคุณภาพที่เป็นนวัตกรรม ที่ส านักฯมุ่งม่ันให้ถึงจุดสูงสุดอยู่เสมอในการ
ด าเนินการครั้งต่อไป  ไม่ว่าผลการด าเนินการในรอบปีการศึกษาน้ีจะเป็นเช่นไร  
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หมวดท่ี 3 การมุ่งเน้นลูกค้า  
(Customer Focus) 

3.1 เสียงของลูกค้า (Voice of Customer)   

3.1. ก. การรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student And Stakeholder Listening) 

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

เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับบริการหลักของส านักฯ และการสนับสนุนของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส านักฯ จัดให้มีการรับฟังเสียงของทั้งผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด ที่หลายรูปแบบตามความเหมาะสมขอ งกลุ่ม ดังน้ี 

ตารางที่ 3.1ก(1) แสดงวิธีการรับฟังเสียงผู้เรียนปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่วงเวลาการสานความสัมพันธ ์
กลุ่มผู้รับบริการและ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ตลาด ในปัจจุบัน 

วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ สามารถน าไปปฏิบัติได ้

ช่วงเวลาการสานความสัมพันธ ์

นักศึกษาในอนาคต  
และตลาด 

(นักเรียน และ ผู้สนใจเข้า
ศึกษา) 

 ติดต่อสอบถามตามต้องการจาก Website ติดต่อสอบถาม
ของส านักฯ 

 สามารถติดต่อได้ตามความต้องการตลอดเวลา 
(ไม่เป็นทางการ) 

 ถามตอบจากบูธแนะแนวการศึกษาของส านัก 
 ถามตอบจากวิทยากรแนะแนวการศึกษาของส านักฯ 

 ทุกช่วงเวลาการแนะแนวการศึกษาทุกจังหวัดใน
ภาคอีสานที่ส านักฯออกให้บริการแนะแนวสัญจร 

 ถามตอบจากกองอ านวยการหน่วยสอบ  ทุกช่วงการเวลาการจัดสอบ ทั้งโดยวิธีรับตรง 
และ โดยวิธีรับผ่านระบบ Admissions ทุกหน่วย
สอบ ทุกจังหวัดภาคอีสาน 

 แสดงความคิดเห็นแบบส ารวจความคิดเห็น   ช่วงเวลาสิ้นสุดกิจกรรมโครงการเฉพาะกิจของ
แต่ละโครงการ  

นักศึกษาปัจจุบัน 
(นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และนอกมหาวิทยาลัย) 

 ติดต่อสอบถามแสดงความคิดเห็นที่จุดเคาน์เตอร์บริการ 
 ติดต่อสอบถามแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท ์

 สามารถติดต่อสอบถามแสดงความคิดเห็นได้ทุก
ช่วงเวลาทีต่้องการ 

 ติดต่อได้แบบไม่เป็นทางการ 
 แสดงความคิดเห็นผ่าน website ของส านักฯ 
 ผ่านจดหมาย และ E-mail,  
 ผ่าน Facebook กับ บุคลากรส านักฯ 

 สามารถติดต่อได้ตามความต้องการตลอดเวลา 
ทั้งเป็นทางการ หรือ ไม่เป็นทางการ 

 แสดงความคิดเห็นผ่านแบบส ารวจความพึงพอใจ  ช่วงเวลาการวิจัยสถาบันส ารวจความคิดเห็น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ถามตอบจาก วิทยากรผู้แทนส านักฯ ในโอกาสชี้แจงข้อมูล
แนวปฏิบัติในการปฐมนิเทศนักศึกษา 

 ช่วงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 

งานบริการการศึกษาของ
คณะ/หน่วยงานต่างๆ  

 แสดงความคิดเห็น ระดมสมอง ในการประชุมคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เพ่ือการบริหารจัดการ หรือเพ่ือการเตรียมการใน
กิจกรรมเฉพาะกิจหรือติดตามงานร่วมกัน และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคหรือก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกัน 

 ในโอกาสประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดปี
การศึกษา หรือตลอดช่วงเวลาเตรียมการ 
ด าเนินการ และ สรุปผลการด าเนินการของ
คณะกรรมการชุดต่างๆร่วมกัน  

 รับฟังและชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หรือสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับบุคลภายนอกทั่วไป  

 ในโอกาสร่วมกิจกรรมการอบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 ในโอกาสร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานร่วมกัน 
 เข้าร่วมประชุม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

ภายนอก ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
 พบปะสนทนาอย่างไม่เป็นทางการร่วมกันในโอกาสทั่วไป กับ

บุคลทั่วไป 
 พบปะอย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาสต่างๆ 

บุคคลทั่วไป และ ตลาด  รับฟังและชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หรือสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับบุคคลภายนอกทั่วไปทั้งที่
เก่ียวข้องสัมพันธ์กันโดยภารกิจ หรือ ผู้ที่สนใจท านอง
เดียวกันทั่วไป  

 ในโอกาสร่วมประชุม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนภายนอก ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 ในโอกาสร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานร่วมกันกับ
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กลุ่มผู้รับบริการและ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ตลาด ในปัจจุบัน 

วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ สามารถน าไปปฏิบัติได ้

ช่วงเวลาการสานความสัมพันธ ์

หน่วยงานภายนอก 
 ในโอกาสจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 

  พบปะสนทนาอย่างไม่เป็นทางการร่วมกันในโอกาสทั่วไป กับ
บุคลทั่วไป 

 พบปะอย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาสต่างๆ 

ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และ และ
ตลาด 

 ติดต่อสอบถามแสดงความคิดเห็นที่จุดเคาน์เตอร์บริการ 
 ติดต่อสอบถามแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท ์
 แสดงความคิดเห็นผ่านจดหมาย และ E-mail, Website 

และ Face book ของส านักฯ 
 พบปะสนทนาอย่างไม่เป็นทางการร่วมกันในโอกาสทั่วไป กับ

บุคลทั่วไป 

 ตลอดเวลาตามความสะดวกของศิษย์เก่า 
 พบปะอย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาสต่างๆ 

 

การรับฟังเสียงของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับฟังทั้งโดย ผ่านกิจกรรมกลุ่มภารกิจ และการเปิดชิองทางติดต่อสื่อสารถึง
ผู้บริหารโดยตรง มีท้ังแบบทางการไม่ทางการ วิธีการสื่อสารส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารแบบสองทาง 

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

วิธีการรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต อนาคต และ ของคู่แข่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่น าไปปฏิบัติ และ เพื่อ
เป็นข้อมูลย้อนกลับในการให้บริการหลักของส านักฯ และวิธีติดต่อระหว่างกัน  ส านักฯ เลือกใช้วิธีการเดียวกันกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และตลาด ตามรูปแบบวิธีการใน 3.1ก(1)  ข้างต้น  แต่เพิ่มเติมจุดเน้นของวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน   ในแนวปฏิบัติที่แสดงใน 
3.1ก(1) เป็นการรับฟังเสียงผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด แบบเปิดกว้างทั่วไปทุกแนวทางความคิดเห็น เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ตามปกติ  ส่วน ในรูปแบบที่ปฏิบัติในแนวปฏิบัติตามข้อ 3.1ก(2) ส านักฯ  จะมุ่งรับฟังประเด็นความคิดเห็นท่ีอยู่ในความสนใจในการ
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าลังอยู่ในความสนใจ เน้นการค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ท่ีส าคัญ  วิธีการที่อาจให้ความส าคัญเพิ่มขึ้นคือ การใช้แบบสอบถามประเมินผลการด าเนินง าน และแบบสอบถามความ
คิดเห็นทั่วไป หรือวิจัยสถาบันของส านักฯ การประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เช่น ในช่วงการปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หรือ ระหว่างการพิจารณาสร้างนวัตกรรมอ านวยความสะดวก หรือ ระหว่างการปรับปรุง
ระเบียบปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ตลาด เม่ือเทียบกับคู่แข่งเป็นต้น 

ข้อมูลส าคัญในการประกอบการ ตัดสินใจของส านักฯ คือ ความสมดุล ของความต้องการ  ระหว่างผู้รับบริการ นักเรียน 
นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ร่วมให้บริการเกี่ยวข้อง ร่วมด้วย 

3.1. ข.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Determination Of Student And Stakeholder Satisfaction And Engagement) 

3.1. ข.(1) ความพึงพอใจและความผูกพัน (Satisfaction And Engagement) 

ส านักฯ มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยก าหนด
เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีทุกปีการศึกษา ในรูปแบบโครงการวิจัยสถาบัน และสนับสนุนให้ทุกกลุ่มภารกิ จ มีการส ารวจวัดความพึงพอ
ใจความผูกพัน ความไม่พึงพอใจในการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มภารกิจ (กลุ่มภารกิจอาจรวมส ารวจวัดในโครงการวิจัยสถาบันของส านักฯ 
หรือ แยกส ารวจวัดเฉพาะกลุ่มภารกิจได้) นอกจากน้ี ในการด าเนินการตามโครงการต่างๆของส านักฯ ยังมีการประเมินผลโครงการ ที่มี การ
ส ารวจวัดความพึงพอใจ ความผูกพัน ความไม่พึงพอใจ ในการด าเนินการในโครงการน้ันๆ อีกทางหน่ึงด้วย   ผลการวิจัยสถาบัน จะได้รับ
การพิจารณาในภาพรวมของส านักฯ ในโอกาสน าเข้าข้อมูลเพื่อการทบทวนคุณภาพ และในโอกาสพัฒนา หรือ จัดท าแผนปฏิบัติในโอกาส
ต่อไป  ส าหรับผลการประเมินโครงการ ในกิจกรรมโครงการเฉพาะกิจ  เช่น การแนะแนวการศึกษา การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี การพัฒนาหลักสูตร การบริการเอกสาร การบริการระบบทะเบียนเรียน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้น จะได้รับการ
น ามาพิจารณาทบทวนการด าเนินการในช่วงเตรียมการในรอบต่อไป เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รูปแบบการส ารวจวัดผลที่ใช้ คือ 

 รวบรวมประเมินผลจากกล่องรับความคิดเห็นของส านักฯ  
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 ประเมินจากการท าวิจัยสถาบันเพื่อตรวจประเมินผลความพึงพอใจอย่างเป็นทางการ  
 ประเมินจากแบบสอบถามการประเมินหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการประชุมสัมมนาแผน /โครงการ 
 จากการเปิดโอกาสให้ซักถามแสดงความคิดเห็นระหว่างกิจกรรม  
 จาก Website, Face book ของกลุ่มภารกิจ 

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

ปีการศึกษา 2555 น้ี ส านักฯพิจารณาความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และระดับของ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆที่ให้บริการในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ตามแนวทางที่ด าเนินการในปีการศึกษา ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความต่อเน่ือง  ตาม
ทิศทางในปีการศึกษา 2554  ที่ส านักฯ ได้รับคัดเลือกจาก ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  (สกอ.) ให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  โดยเป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในจ านวน 7 คณะ/หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.คณะ
แพทยศาสตร์  2.คณะวิศวกรรมศาสตร์  3.คณะเภสัชศาสตร์   4.คณะเกษตรศาสตร์  5.คณะศึกษาศาสตร์  6.คณะวิทยาการจัดการ และ  
7.ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สกอ. คัดเลือกจาก 75 คณะ/หน่วยงาน ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 12 คณะหน่วยงาน  ผ่านการคัดเลือก 7 คณะ/หน่วยงาน ซ่ึงมีส านักฯ 
รวมอยู่ด้วย)  การได้เข้าร่วมโครงการระยะหน่ึง ส่งผลให้ได้รับประสบการณ์เกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ที่ท าให้เกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงงานด้านประกันคุณภาพของส านักฯที่ส าคัญหลายด้าน เช่น การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม  อัตลักษณ์   
วัตถุประสงค์ส าคัญ และอ่ืนๆ มีกระบวนการตรวจประเมินภายในส านักฯข้ามกลุ่มกันเองระหว่างกลุ่มภารกิจ การปรับปรุงการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้แต่ละกลุ่มภารกิจเริ่มให้ความส าคัญข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับคู่แข่ง ซ่ึงเป็นขั้นเริ่มต้นที่ส าคัญ การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบด าเนินการไปพร้อมกับการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับต่างหน่วยงาน  
รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังกล่าว ใช้วิธีรับฟังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือที่ส า คัญ เป็นหลัก  โดยการส ารวจจากข้อมูลต่าง
สถาบันที่เก่ียวข้อ ง ทั้งโดยวิธีการส ารวจขอข้อมูลที่เป็นไปได้จาก ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  และโดย การใช้ความสัม พันธ์และ
ความผูกพันของกลุ่มภารกิจ กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และการใช้โอกาสที่ไม่เป็นทางการในช่วงโอกาสการเข้าร่วม ประชุมกับต่างสภาบัน 
การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) กับต่างสถาบัน เพื่อส ารวจขอทราบข้อมูลที่สนใจ เพื่อช่วย
ให้มองเห็นทิศทางความสนใจของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคู่แข่งที่ส านักฯสนใจ 

3.1. ข.(3) ความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) 

การส ารวจข้อมูลด้านความไม่พึงพอใจ ส านักฯด าเนินการไปพร้อมกับการส ารวจวัดความพึงพอใจ โดยใช้วิ ธีการเดียวกันกับ 3.1ข(1) 
และ 3.1ข(2) ข้างต้น และ ส านักฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงร้องเรียน  หรือ
เสนอแนะความคิดเห็น ความต้องการที่ส านักฯยังบริการให้ไม่เป็นที่พอใจ ผ่านทางทุกช่องทางที่ส านักฯเปิดให้ใช้ ตามปกติ ดังแสดงไว้แล้ว
ในวิธีการรับฟังเสียงจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน ตาราง 3.1 ก(1)  โดยนโยบายผู้อ านวยส านักฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถติดต่อแจ้งโดยตรงถึงผู้บริหารได้ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่ออ่ืน เช่น Website, e-mail, หรือ Face book เพื่อ
การน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินการตามแนวปฏิบัติ และจริยธรรมที่ส านักฯประกาศไว้ โดยเร่งด่วนทันที  

3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)    

3.2. ก.  บริการหลักทางการศึกษา และ การส่งเสริมผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Educational Services And Student And Stakeholder Support) 

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

ส านักฯ สนับสนุน การบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยการให้ บริการทางการศึกษา (Educational Services) หลักที่ส าคัญ 
ดังรายการข้างล่างต่อไปน้ี  

[1] การให้บริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มตั้งแต่การให้บริการแนะแนวการศึกษาทั้งการให้บริการแนะแนวสัญจรใน
ระบบรับตรง  บริการแนะแนวตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาในระบบ Admission บริการ รับสมัครและสอบคัดเลือก นักศึกใหม่ ระดับ
ปริญญาตรี ทั้งโดยวิธีรับตรง และโดยวิธีรับผ่านส่วนกลางในระบบ Admission  



ส่วนท่ี 2    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556  
หมวดท่ี 3  การมุ่งเน้นลูกค้า  ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 
 

หน้าที่  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 40 

[2] การให้ บริการด้านมาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา  ให้บริการ ประสานงาน /ตรวจสอบ /กลั่นกรอง  การขอ อนุมัติ เปิด /
ปรับปรุง /ปิดหลักสูตรและรายวิชา ของทุกคณะ /หน่วยงาน ทุกระดับ ให้สอดคล้องตามกรอบเกณฑ์คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้ง
ให้บริการฐานข้อมูลประวัติหลักสูตร/รายวิชา และประสานงานสหกิจศึกษา 

[3] การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรียน ให้บริการประสานงานด้านระบบทะเบียนเรียนทุกคณะ และ 
ทุกระดับการจัดการศึกษา ทั้งการจัดท าตารางสอน-ตารางสอบ การขึ้นทะเบียน/ต่อทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียน-เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน  

[4] การให้ บริการ เอกสารส าคัญและงาน ด้านปริญญาบัตร  ให้บริการ ด้านการ ออกเอกสารแสดงสถานภาพ แก่นักศึกษา /
ผู้ส าเร็จการศึกษา ทุกระดับและทุกคณะแบบเบ็ดเสร็จที่ผู้ขอเอกสารสามารถรอรับได้ทันที (ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ ภายใน 10 นาทีต่อ
ฉบับ) และ ให้บริการประสานจัดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

[5] การให้บริการด้าน ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ในฐานะศูนย์กลางการ บริหาร
จัดการฐานข้อมูล ด้านหลักสูตร รายวิชา และนักศึกษา ทั้งภายในส านักฯ และ หน่วยงานเครือข่าย 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ส านักฯให้บริการเป็น 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1  บริการผ่านจุดให้บริการในส านักงาน โดยบริการในวันเสาร์เพิ่มด้วย ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  
รูปแบบที ่2  บริการทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย Internet ประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้  

ผ่านระบบไปรษณีย์ไทย 
รูปแบบที่ 3 บริการแนะแนวการศึกษาสัญจร โดยให้บริการแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

และแนะน าคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การให้บริการทุกรูปแบบเน้นคุณภาพการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดี ยวกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และ ความผูกพันให้ผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประทับใจอยากใช้บริการต่อเน่ืองยั่งยืน 

3.2. ก.(2) การส่งเสริมผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student And Stakeholder Support) 

การส่งเสริมให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้บริการ ส านักฯได้ พัฒนาถึงระดับให้บริการทางไกลได้อย่างคล่องตัวแล้ว   
นับเป็นการส่งเสริมส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้บริการด้าน  บริการการศึกษา  และสามารถสืบค้นสารสนเทศหรือมาใช้
ประโยชน์จากบริการดังกล่าวของส านักฯ ได้อย่างคล่องตัวทั่วทุกกลุ่ม  (บริการนี้แตกต่างกันบ้าง ส าหรับผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม  ในด้าน
ระดับชั้นของความลับของการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ) วิธีการตามมาตรฐานส านักฯ คือ 

 ส านักฯ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการติดต่อใช้บริการ  หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร  E-mail address, Website 
Face book ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  ประกาศต่อสาธารณชนใน สื่อต่างๆ ของส านักฯ ในช่วงการ ให้บริการ
ด้านต่างๆ และในเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถข อเข้าใช้
บริการหรือแม้แต่การร้องเรียน ได้โดยสะดวกรวดเร็ว (การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ จะได้รับบริการท่ีแตกต่างกันบ้าง ในแต่ละ
กลุ่มผู้รับบริการ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละคน จะได้สิทธิประโยชน์
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของตนตามสิทธ์ิ แต่จะไม่สามารถเ ข้าถึงข้อมูลสารสนเทศบุคลอ่ืนได้ ถ้าไม่ได้รับอนุญาต หรือกลุ่ม
ผู้รับบริการประเภทเดียวกันที่ได้สิทธิประโยชน์เข้าใช้บริการ อาจจะใช้สิทธิประโยชน์ได้เฉพาะกลุ่ม ย่อยของประเภทน้ันๆ  แต่ใช้
สิทธ์ิประโยชน์ต่างกลุ่มที่ต่างเงื่อนไขกันไม่ได้  หรือ ผู้รับบริการทั่วไป จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ได้ลึกเท่ากับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรือคู่ความร่วมมือของส านักฯ เป็นต้น)    

 ส านักฯ จัดให้มีขั้นตอนการให้บริการของแต่ละกลุ่มภารกิจแสดงให้เห็นชัดเจน เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อขอใช้บริการหรือร้องเรียนได้โดยสะดวก  และมีนโยบายการ ให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยไม่แตกต่างกัน 

 ส านักฯ ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ปกครองนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าถึงข้อมูลนักศึกษาในความดูแลของตนผ่านเครือข่ายการ
ให้บริการของส านักฯ ได้   โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่ เป็นบริการที่จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลบ้าง  

 ส านักฯ มีการด าเนินการประสานงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน แล้ว หรือโดยสื่ออ่ืนที่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีความสะดวกที่จะใช้ เพื่อประสานบริหารจัดการข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันที่ทันต่อเหตุการณ์มีความเชื่อถือได้อยู่เสมอ 
เป็นบริการท่ีจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกันบ้างในระดับความส าคัญของภารกิจท่ีแตกต่างกัน  เช่นการเข้าถึงข้อมูลผล
การศึกษาของนักศึกษาของอาจารย์ การเข้าถึงข้อมูลการเงินของธนาคาร หรือ กองคลัง ร่วมกับส านักฯ การเข้าถึงข้อมูลของผู้
ประสานงานด้านบริการการศึกษาระหว่างคณะเป็นต้น 
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ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)        หน้าที่  41 

 การให้บริการต่างๆผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส านักฯได้ด าเนินการให้ พัฒนาซอฟท์แวร์ สนับสนุนที่เข้าถึงได้ สะดวก ง่าย 
และ รวดเร็ว ใช้เวลาด าเนินการน้อย มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพสูง 

 ส านักฯ มีมาตรการป้องกันความเส่ียงข้อมูล ด้วยระบบชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูลตามปกติ  มีระบบป้องกันการท าลาย
ข้อมูลด้วยโปรแกรมป้องกันพิเศษ ตามมาตรฐานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย มีมาตรการส ารองข้อมูล 3 ระดับชั้น  ที่เป็นอิสระ
แก่กัน ณ ที่เก็บรักษาที่ปลอดภัยคนละแห่งกัน มีมาตรการป้องกันความเส่ียง ที่อาจเกิดข้อขัดข้องของระบบ ด้วย ระบบฉุกเฉิน 
มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมเมอร์ และ ปัจจัยสนับสนุนที่พร้อมเพื่อคอยเฝ้าระวังป้องกัน และ แก้ไขข้อข้องที่อาจ
เกิดขึ้นได้ เป็นบริการที่ไว้วางใจได้ เชื่อถือได้ ทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 เพื่อความเหมาะสมในการให้บริการผู้รับบริการเป็นกลุ่มท่ีมีเงื่อนไขการรับ -ไม่รับบริการท่ีแตกต่างกัน ตามเง่ือนไขท่ี
หลักสูตรหรือคณะ/หน่วยงานก าหนด   ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มท่ีต่างกลุ่มกัน อาจได้รับการบริการใน
รายละเอียดท่ีแตกต่างกันบ้าง ตามคุณสมบัติ เงื่อนไข ระเบียบปฏิบัติของกลุ่มที่ต่างกัน เช่น วัน เวลา กลุ่ม หรือการอนุญาตให้
เข้าใช้บริการ อาจต่างกันบ้าง ตามระเบียบปฏิบัติ ตามรายละ เอียดข้อมูลสารสนเทศ ที่จัดให้บริการเฉพาะกลุ่มน้ันๆ  โดยที่  
มาตรฐานในการให้บริการ และศักยภาพของเทคโนโลยีท่ีให้บริการ ส านักฯให้บริการโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน 

 การบริหารข้อมูลของส านักฯ พัฒนามาถึงระดับที่เชื่อมโยงกับคู่ความรับผิดชอบที่เป็นทางการอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทั้งในและนอกส านักฯ  และสามารถเชื่อมโยงใช้โปรแกรมของส านักฯร่วมกันได้ตามข้อก าหนดเงื่อนไข มาตรการ
รักษาความปลอดภัย   ซ่ึงจะท าให้ม่ันใจได้ว่า ผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้อ ง ด าเนินการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเดียวกันทั่วทั้งส านักฯ และ
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  ภายใต้มาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุง บูรณาการเชื่อมโยงท้ังในและนอกส านักฯ  

3.2. ก.(3) ส่วนแบ่งกลุ่มผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student And Stakeholder Segmentation) 

จากสภาพการให้บริการการศึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไป  และจากการ พิจารณาจาก ข้อมูล
สัดส่วนของผู้รับบริการ  ซ่ึงส่วนใหญ่ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การพิจารณาข้อมูลนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่
นักเรียนเพื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านกระบวนการรับสมัครสอบคัดเลือกที่ส านักฯให้บริการ   ส านักฯ ถือว่าส่วนแบ่ง
ตลาดที่ส าคัญของส านักฯ ประมาณ  3 ใน 4 ส่วน คือผู้รับบริการในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ  ที่เหลือ เป็นผู้รับบริการต่างภูมิภาค  
ตามที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปัจจุบัน  ส านักฯ ได้ด าเนินการขยายส่วนแบ่งตลาดการให้บริการไปยังต่างภูมิภาค ผ่านสถาบัน
เครือข่ายที่ร่วมรับสมัครสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงผ่านระบบรับตรงที่ส านักฯด าเนินการ    

ส านักฯ สร้างความผูกพันกับนักเรียนที่เป็นนักศึกษาในอนาคต โดย ให้บริการทางเลือกสมัครที่นักเรียนสามารถได้สิทธิ์
ประโยชน์เพิ่มขึ้น คือเลือกสมัครในสถาบันเครือข่ายได้ (เลือกได้หลายอันดับการเลือก) ผ่านกระบวนการรับตรงที่ส านักฯ  โดยไม่ต้อง
เดินทางไปที่สถาบันเครือข่ายต่างๆที่ขอเข้าร่วม ให้บริการ กับการรับตรงของส านักฯ  เป็นแนวนโยบายที่ มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 
และส านักฯ ส านักฯเพิ่มนโยบายบริการสัญจร ด้วยการออกให้บริการแนะแนวทุกจังหวัดในภูมิภาคที่เป็นส่วนตลาดที่ส าคัญ และขยายสู่
ต่างภูมิภาคเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดการให้บริการ และตามข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไ ปผ่านช่องทาง
สื่อสารต่างๆของส านักฯ ส านักฯได้สนองความต้องการโดยการ พัฒนาระบบให้บริการทางไกลผ่านระบบ Online ในการรับสมัครรับ
ตรง การบริการเอกสาร การบริการข้อมูลสารสนเทศทั่วไป   

3.2. ก.(4) การใช้ข้อมูลผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student And Stakeholder Data Use) 

การใช้ข้อมูลสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียและบริการเพื่อปรับปรุงการตลาด  ส านักฯ ใช้แนวทางการรับฟังเสียง
จากทุกช่องทาง พิจารณาความต้องการ ความคาดหวัง ของทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสมดุลของความต้องการ ความ
คาดหวังทั้งสองกลุ่ม เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงส่วนแบ่งตลาดการให้บริการ และ พัฒนานวัตกรรมเพื่อการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการความคาดหวังที่เป็นไปได้ เช่น การเพิ่มทางเลือกให้ผู้ รับบริการที่นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทางเลือก คณะหน่วยงาน
ได้รับประโยชน์จากความสนใจของนักเรียนในกลุ่มเรียนดีจากต่างภูมิภาค ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จากนวัตกรร ม
ที่ส านักฯพัฒนาซอฟท์แวร์ช่วยในการให้บริการอ านวยความสะดวกในการรับสมัคร การ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศจ าเป็น การให้บริการ
ทางไกล การให้บริการใกล้บ้าน การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการ TQF เป็นต้น การได้มาซ่ึงข้อมูล ส านักฯให้ความส าคัญ ในหลากหลาย
ช่องทาง  

 ส านักฯน าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเก่ียวกับ  หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และ
บริการการศึกษาอ่ืนๆ มาพิจารราการสัมมนา ซึงด าเนินการเป็นประจ าทุกปี  โดยจัดให้มีคู่ความรับผิดชอบได้มีโอกาสเข้า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



ส่วนท่ี 2    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556  
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หน้าที่  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 42 

 ส านักฯ สนับสนุนให้มีการศึกษาอบรมดูงานต่างสถาบัน เพื่อเรียนรู้แนวทางใหม่ เพื่อพิจารณาสร้างนวัตกรรม  
 ส านักฯ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากับหน่วยงานกลางสถาบันอุ ดมศึกษาอ่ืนตามโอกาส  
 สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้แทนต่างสถาบันที่อยู่ในแวดวงเดียวกันอย่างไม่เป็นทางการตามโอกาส  
 ประชุมคณะกรรมการทบทวนการด าเนินการ เพื่อพัฒนาปรับปรุง หรือ สร้างนวัตกรรม  

และพิจารณาตลาดในอนาคตจาก 
 นโยบาย และ แผนกลยุทธ์   แนวโน้มอัตราการขยายตัวของการให้บริการของกลุ่มภารกิจในอนาคตที่ส่งผลให้จ านวน /

ประเภท /กลุ่มผู้รับบริการเปลี่ยนแปลงไป เช่น จ านวนคณะสาขาวิชาที่เปิดรับเพิ่มใหม่ทีกระทบด้านพัฒนาวิชาการ หรือ
ระบบทะเบียนเรียน หรือ ระบบการรับเข้าศึกษา แนวโน้ม นโยบายการขยายโอกาสทางกา รศึกษาที่ขยายกลุ่มเป้าหมาย ที่
กระทบต่อกลุ่มนักเรียน กลุ่มคู่ความร่วมมือทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 ภารกิจมอบหมายใหม่ของฝ่ายวิชาการท่ีจะขยายตัวตามแผน  ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในอนาคต เช่น ความร่วมมือกับ
ต่างสถาบันใหม่ๆ  ภารกิจสหกิจศึกษา เป็นต้น  

 ภารกิจการประสานร่วมมือกับต่างสถาบันท่ีมีอยู่เดิม และสถาบันท่ีร่วมมือนั้นมีการขยายตัว  เช่น การเพิ่มปริมาณการ
ขอรับบริการ เช่น ขอเพิ่มจ านวนรับนักศึกษา หรือเพิ่มคณะสาขาที่เปิดรับ หรือเพิ่มสถาบัน  เป็นต้น  

3.2. ข.  การสร้างความสัมพันธ์ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Building Student And Stakeholder Relationship) 

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

ระบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส านักฯ  มีวัฒนธรรมองค์กร คือการให้ บริการด้วยไมตรีจิต
มิตรภาพ ลดระยะห่างการให้บริการ เช่นการปรับสถานที่ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้บริการใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติของส านักฯได้ สอบถามพูดคุย
เป็นกันเองได้ มีจุดพักผ่อนที่ผ่อนคลาย เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และผูกพัน   เช่นการให้บริการที่จุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Services) การบริการที่จุดบริการระบบทะเบียนเรียน หรือจุดบริการพัฒนาวิชาการ  การให้บริการที่เปิดให้บริการใกล้บ้าน เช่นการแนะ
แนวที่มีบรรยากาศเป็นกันเอง การให้บริการสอบใกล้บ้าน  การให้บริการ ผ่าน Internet ที่ทันสมัย ผ่าน Face book ที่เป็นกันเอง และ
อ่ืนๆ  ที่ ส านักฯ ด าเนินการ การสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ ส่วนใหญ่เป็นแบบไม่เป็นทางการ เกิดจากสมรรถนะหลักที่ส าคัญ คือ 
บุคลากรของส านักฯ รุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน พี่สู่น้อง การสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการที่จะเป็นนักศึกษาในอนาคต ที่เป็นทางก ารสามารถ
อธิบายเป็นขั้นตอนได้ ดังน้ี 

ขั้นที่ 1   รับฟังข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง ข้อมูลความไม่พึงพอใจ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนโยบาย 
และจากการวิเคราะห์สถานการณ์ ข้อมูลทั่วไป ผ่านกลุ่มผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  ดังอธิบายแล้วใน 3.2ก (4) 

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์ความสมดุลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก าหนดเป้าหมาย เพื่อรักษากลุ่มผู้รับบริการเดิม
ไว้ และ เพิ่มผู้รับบริการกลุ่มใหม่ 

ขั้นที่ 3  วิเคราะห์แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ การพัฒนาความผูกพัน เพิ่มขึ้น และเลือกเพื่อน าสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสิ่งดีๆ ส่งผ่านความพึงพอใจ ความประทับใจที่ได้รับเกินจากที่คาดหวัง ความผูกพันที่เป็น
ความคุ้นเคย และพร้อมเก้ือหนุน  

ขั้นที่ 4 ทดลองใช้ และพัฒนาปรับปรุง และเวียนสู่ขั้นตอนที่ 1 อีก เพื่อพัฒนาในรอบต่อๆไป  แนวทางที่ ส านักฯ ใช้บ่อย เพื่อ การ
ดึงดูดผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใหม่ และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้เรียนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
ปัจจุบัน ส านักฯ เลือกใช้จุดแข็งของส านักฯ ในการให้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจ คือ 

 ส านักฯ เน้นการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ สะดวกและรวดเร็ว ในการเข้าถึงการ
ให้บริการ  เช่น การติดต่อขอรับบริการด้านทะเบียนเรียน หรือการรับบริการด้านการรับเข้าศึกษา  ที่อ านวยความ
สะดวกรวดเร็วให้สามารถด าเนินการได้แม้อยู่ที่ห่างไกล  ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ไม่ว่าที่ใด   หรือการให้บริการเอกสารส าคัญ ที่สามารถรอรับได้เลยในวันเดียว โดยใช้เวลาให้บริการเฉลี่ยแล้ว ไม่เกิน 
10 นาที  ต่อฉบับ   ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐาน รูปแบบทันสมัยสวยงาม ข้อมูลที่ได้รับการเชื่อมโยงกั บหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน เป็นวิธีการสร้างความผูกพันที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการของส านักฯ ทั้งใกล้ไกลโดยไม่จ ากัด
ระยะทางและเวลาราชการและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 ส านักฯ ใช้จุดแข็งของฐานข้อมูลและศักยภาพความพร้อมของเทคโนโลยี สร้างความสัมพันธ์ร่ วมมือกับองค์กรอื่น 
โดยการประสานเชื่อมโยงใช้ข้อมูลร่วมกันได้(ภายใต้กรอบมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ) ส่งผลให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี ในการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายพันธมิตร 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556  ส่วนท่ี 2   
ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012                               หมวดท่ี 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
 

ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)        หน้าที่  43 

 ส านักฯ สร้างความผูกพันกับผู้รับบริการโดยวัฒนธรรมการให้บริการที่เน้นการให้บริการที่โปร่งใส เป็นธรรม การ
บริการด้วยน้ าใจและรอยย้ิม เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และ ประทับใจ 

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

 ส านักฯ เพิ่มบริการทางเลือกการให้บริการที่มีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบความต้องการ หรือความคาดหวังที่
แตกต่างกันของผู้รับบริการ  เพื่อสร้างความประทับใจและ ความผูกพัน ทั้งอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ ต่อ
นักเรียน นักศึกษา และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม ที่แตกต่างกันบ้างในระดับการศึกษา หรือธรรมชาติวิชาเรียนของ
แต่ละกลุ่ม  หรือความต้องการติดต่อ ประสานงานที่แตกต่างช่วงเวลากันของกลุ่มงานบริการการศึกษาแต่ละคณะ หรือ
ความต้องการพื้นฐานจ าเป็นในคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่แตกต่างกัน แต่แม้ ว่ารายละเอียด ของกลุ่ม จะ
แตกต่างกัน แต่ ส านักฯก็ได้จัดบริการที่เป็นทางเลือกเพียงพอและครอบคลุมความต้องการพื้นฐานที่จ าเป็น   

 ส านักฯเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับต่างสถาบันในการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง   เป็นการดึงดูดผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่างสถาบันให้เข้ามาร่วม รวมทั้งผู้เรียนจากต่างภูมิภาคให้เข้ามาร่วม เป็นการสร้างความผูกพันนักเรียนในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการด าเนินการของส านักฯ ที่ไม่จ าเป็นต้องไปเลือกที่อ่ืน เพราะ
เลือกขอนแก่น ก็สามารถมีทางเลือกที่อ่ืนเพิ่มได้ เป็นต้น 

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

การให้บริการของส านักฯ หลายอย่างเป็นบริการที่ ได้ประกาศรับรองต่อสาธารณะ อย่างเป็นทางการ  ซ่ึงเป็นสิ่ง ที่ส านักฯจะต้อง
ด าเนินการตามน้ันอย่างไม่มีข้อบิดพลิ้ว เช่นการด าเนินการสอบ ให้เป็นไปอย่าง โปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ ตามที่ประกาศไว้  
กรณีการด าเนินการมีข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามประกาศ ส านักฯ มีคณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องน้ันๆ ที่จะพิจารณาด าเนินการทันที  โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นส าคัญที่ประกันความเชื่อม่ันของผู้รับบริการ  โดยไม่เลือกปฏิบัติ  เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ การพิจารณาจัดการ หากพบว่าผิดไปจากที่ประกาศไว้ ส านักฯ จะด าเนินการจัดการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ประกาศไว้
โดยเร็ว และหากเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่มีแนวทางประกาศไว้โดยชัดเจนต่อสาธารณะ ส านักฯจะพิจารณาทบทวนเพื่อก าหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมเพิ่มเติม หากจ าเป็นต้องยกผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ส านักฯจะ พิจารณาให้ได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นรายกลุ่มที่
สอดคล้องตามกรณีที่ร้องเรียน โดยไม่เลือก ปฏิบัติ  เช่นการร้องเรียนเก่ียวกับการตรวจคะแนนการสอบรายวิชาที่เคยเกิดมีขึ้นในอดีต 
ปัจจุบันไม่มีข้อร้องเรียน แต่มีมาตรการที่พร้อมให้ตรวจสอบได้   การด าเนินการนี้ ส านักฯพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนการบริหาร
จัดการผลกระทบทางลบ ที่แสดงไว้ในแผนภาพที่ 1.2 ข(1)-1 หมวดที่ 1   
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หมวดท่ี 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 

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

4.1.ก.  การวัดผลการด าเนินการ (Performance Measurement) 

4.1.ก(1) วิธีวัดผลการด าเนินการ (Performance Measures) 

ส านักฯ เก็บข้อมูลในการท างานประจ าวันตามกระบวนการท างานต่างๆ  ใน  3   รูปแบบ ดังน้ี 

รูปแบบที่ 1 เก็บรวบรวมจากกระบวนการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระหว่างการให้บริการปกติ   

 เป็นการด าเนินการปกติประจ าวันของระบบเทคโนโลยี ที่ได้รับการพิจารณาวิเคราะห์ ออกแบบให้เก็บรวบรวมและประมวลผล 
สถิติข้อมูลการให้บริการต่างๆ ไว้ในแต่ละการให้บริการ  เช่น ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนผู้สมัครเข้าศึกษา ข้อมูลนักศึกษา บัณ ฑิต 
ข้อมูลหลักสูตรรายวิชา ข้อมูลผลการเรียน   ข้อมูลสถิติการให้บริการต่างๆ เช่น ข้อมูลการประสานงานการเงิ น การสารบรรณ การ
เจ้าหน้าที่ การบริการเอกสารส าคัญ การบริการระบบทะเบียนเรียน  เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ เช่ือมโยงให้บริการแบบบูรณาการกับข้อมูล
จากต่างหน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือคู่ความร่วมมือ ร่วมด้วย  เช่น ข้อมูลสถิติรายวิชาที่เปิดสอน การเงิน การพัสดุ  เป็นต้น   
โดยแต่ละกลุ่มภารกิจ รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่ตนเก่ียวข้อง และน าเข้าเชื่อมโยงกัน  กระบวนการเก็บรวบรวมจะถูกออกแบบให้มี
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยก่อนการน าไปวิเคราะห์ประมวลผลในขั้นตอนอ่ืนๆ 

รูปแบบที่ 2 เก็บรวบรวมจากข้อมูลสรุปผลการด าเนินการกิจกรรมโครงการเฉพาะกิจ 

เป็นการด าเนินการรายโครงการ/กิจกรรมเม่ือสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการตามปฏิทินการด าเนินการ โดยแต่ละกลุ่มภารกิจเก่ียวข้อง ซ่ึง
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรมน้ันๆ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและ รายงานสรุปผลการด าเนินการ เช่น รายงานการประเมินผล
กิจกรรม สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการเก่ียวข้อง และข้อมูลเหล่าน้ีจะ ถูกเก็บรวบรวมเข้า ระบบฐานข้อมูล  E-IQA ของส านักฯ 
ที่พัฒนาขึ้นเอง โดยความร่วมมือของผ่านผู้ประสานงาน E-IQA ประจ าแต่ละกลุ่มภารกิจตามที่แต่ละกลุ่มภารกิจมอบหมาย 

รูปแบบที่ 3 เก็บรวบรวมจากข้อมูลการทบทวนเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพประจ าปี 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรส านักฯ โดยการสัมมนาทบทวนระบบประกันคุณภาพประจ าปี เพื่อทบทวนการด าเนินการ
ตามการวิเคราะห์ PL ข้อมูล ADLI (หมวด 1-6) ข้อมูล LeTCI (หมวด 7) ตามเกณฑ์การศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) การประชุม
ฉันทามติข้อมูลตัวชี้วัด  ตามเกณฑ์ รายละเอียดตัวชี้วัดการประกันคุณ ภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (IQA-KKU) ปีการศึกษา 
2556 ที่ก าหนดวัดกับส านักฯ ซึงเป็นองค์กรในกลุ่มสนับสนุน จ านวน 10 ตัวขี้วัด ของ 9 องค์ประกอบ ที่มหาวิทยาลัยบูรณาการจากเกณฑ์
คุณภาพต่างๆ ทุกกลุ่มเกณฑ์ที่ใช้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ตัวชี้วัดอ่ืนที่สะท้อนอัตลักษณ์ขององค์กร   

 ส านักฯ มีตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ ตามค ารับรองการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย และ ตัวชี้วัด IQA-KKU (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติม ในรายละเอียดตัวชี้วัด  และหลักฐานการประเมินตนเองที่แสดงไว้ ในฉบับที่ 2 และหลักฐานการติดตามผลการ
ด าเนินการของส านักฯ จากฝ่ายแผนและสารสนเทศ ประกอบ) 

4.1.ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 

ข้อมูลผลการด าเนินการ ส่วนใหญ่ส านักฯเปรียบเทียบกับ  ค่าสูงสุดของเกณฑ์ตัวชี้วัด  IQA-KKU ที่ใช้วัดผลการด าเนินการ  และค่า
เป้าหมายการด าเนินการของส านักฯในกิจกรรมน้ันๆ  ที่ไม่มีก าหนดในเกณฑ์ตัวชี้วัด IQA-KKU และพิจารณาแนวโน้มของพัฒนาการผลการ
ด าเนินการจากข้อมูลการด าเนินการของตนเองในรอบปีที่ผ่านๆมา  เน่ืองจากข้อจ ากัดในการได้มาซ่ึงข้อมูล ของต่างองค์กร ที่ด าเนินการใน
ท านองเดียวกันกับส านักฯ ที่ยังขาดการจัดอันดับไว้อย่างชัดเจนต่อสาธารณะ และข้อจ ากัดในการขอข้อมูลต่างองค์กร  ที่ ขอแล้วแต่ไม่ได้รับ
ข้อมูล หรือได้รับในส่วนที่ไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบได้ และอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลส าคัญ ของต่างองค์กร  หรือการเก็บรวบรวมเพื่อ
การเปรียบเทียบ  ส านักฯเลือกเก็บได้บางส่วนจากข้อมูลใกล้เคียงกันที่เผยแพร่ต่อสาธารณะของหน่วยงานน้ัน จึงเปรียบเทียบได้เพียง
บางส่วน แต่การเปรียบเทียบข้อมูลพัฒนาการขอ งตนเอง น้ัน สามารถเลือกใช้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนด ได้อย่างเต็มที่และม่ันใจได้   
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และเพราะส านักฯมีความพร้อมทางเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง และได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ  จึงท าให้เชื่อม่ันในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ และน่าเชื่อถือ นอกจากน้ียังมีเหตุผลอีกหลายประการที่ช่วยเพิ่มเติมความเชื่อม่ันแก่ส านักฯ 

ประการแรก เพราะเกณฑ์คุณภาพ  IQA-KKU ที่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้อยู่ มีค าอธิบาย  หลักเกณฑ์ และ แนว
ปฏิบัติที่ดี ประกอบ ที่ท าให้เข้าใจชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ ที่ใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ช่วยให้เก็บได้ตรงวัตถุประสงค์    

ประการที่สอง ส านักฯมีคณะกรรมการประเมินและประกันคุณภาพภายใน  และ  คณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศ ที่ร่วม
พิจารณาความเหมาะสมข้อมูลที่จะใช้ และติดตามข้อมูลเป็นระยะๆตามแผน  ท าให้ส านักฯมีความม่ันใจในข้อมูลดังกล่าว    

ประการที่สาม  ส านักฯเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศส าคัญๆขอ งมหาวิทยาลัย ที่มีระบบฐานข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบ
รักษาข้อมูล ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง  ส านักฯเป็นองค์กรหลักองค์กรหน่ึงของมหาวิทยาลัยที่คอยสนับสนุนนโยบายส าคัญๆ  มี
คณะกรรมการเฉพาะกิจอีกหลากหลายชุดที่เก็บรวบรวม ประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในกิจการน้ันๆ  ท าให้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง และทันต่อ
เหตุการณ์   ท าให้ส านักฯ มีความม่ันใจในข้อมูล  ที่จะน าสู่การสนับสนุนการตัดสินใจระดับปฏิบัติการ และระดับกลยุทธ์ และเพื่อนวัตกรรม
อย่างมีประสิทธิผล 

4.1.ก(3)  ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student And Stakeholder Data) 

ส านักฯเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกระบวนการสรุปประเมินการด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการต่างๆของส านักฯ และข้อมูลวิจัยสถาบันการส ารวจความพึงพอใจ ข้อมูลสรุปรายงานการประชุมต่างๆที่เก่ียวข้อง  และ
ข้อมูลจากการสัมมนา ร่วมกับต่างหน่วยงาน  ข้อมูลจาก วงเล่าเรื่องที่เป็นกิจกรรมไม่เป็นทางการของแต่ละกลุ่ม ภารกิจ ในหลากหลาย
ช่องทางดังกล่าวแล้วใน หมวดที่ 3 

4.1.ก(4) ความคล่องตัวในการวัดผล (Measurement Agility) 

ส านักฯ เป็นศูนย์กลางของการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย  การที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการใดที่เก่ียวกับการ
บริการการศึกษา จะเลือกพิจารณาผ่านคณะกรรมการชุดส าคัญๆทางการให้บริการทางการศึกษาด้วย  ส านักฯ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
เป็นฝ่ายเลขานุการของหลากหลายคณะกรรมการทางการให้บริการการศึกษา ภารกิจส าคัญประการหนึ่ง คือ ประมวล สรุ ป วิเคราะห์ 
และน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา  โดยภารกิจนี้  จึงท าให้ ส านักฯ ทันต่อ  ความต้องการ
ทางการศึกษาอยู่เสมอ  และไวต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกส านักฯ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วและไม่คาดคิด   เช่นการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส า คัญของการด าเนินกา รจัดสอบวัดความรู้ GAT และ PAT ซ่ึง ส านักฯ จะต้องมีหน้าที่ประสานด าเนินการชี้แจง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบอีกชั้นหน่ึง เป็นต้น หรือ ทันต่อการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา (TQF) ที่ส านักฯ จะต้องมี
หน้าที่ช่วยเหลือ ให้ข้อมูลเพื่อการเปิด และปรับปรุงหลักสูตรแก่คณะต่างๆ เป็นต้น วิธีท่ีใช้โดยท่ัวไปเป็นการประสาน งานอย่างไม่เป็น
ทางการ (ทราบข้อมูลก่อนอย่างไม่เป็นทางการ) เน่ืองจากเป็นคู่ความร่วมมือท่ีได้พัฒนาเป็นความผูกพันต่อกันแล้ว   

4.1.ข.  การวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินการ (Performance Analysis and Review) 
 
ส านักฯมีการทบทวนผลการด าเนินการของ ส านักฯเป็นประจ า ผ่าน 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศของส านักฯ เพื่อตรวจสอบทบทวน ประเมินความส าเร็จว่ามีการด าเนินการตามแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ที่วางไว้หรือไม่ มีข้อขัดข้องใดที่ต้องรีบแก้ไขช่วยเหลือหรือปรับแผน หรือระงับแผน บ้าง   อีกส่วน
หน่ึงคือการติดตามเพื่อให้บรรลุผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย  

 คณะกรรมการประเมินและประกันคุณภาพภายในของส านักฯ  เพื่อทบทวนระบบคุณภาพของส านักฯ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
IQA-KKU ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงส านักฯก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าทุกปี เพื่อตรวจประเมินคุณภาพของส านักฯ 

เรื่องที่ส านักฯวิเคราะห์มีหลากหลาย ข้ึนอยู่กับประเด็นที่คณะกรรมการให้ความสนใจ แต่ทั้งหมด ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่กลุ่ม
ภารกิจของส านักฯ ด าเนินการ เช่น 

 ข้อมูลทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกระดับ  ทุกคณะสาขาวิชา รวมทั้งข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับ ด้วย 
 ข้อมูลหลักสูตร รายวิชา ทั้งที่เป็นหลักสูตรรายวิชาที่ก าลังมีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน และข้อมูลในเชิงประวัติ

พัฒนาการหลักสูตรเพื่อการประเมินผลหลักสูตรรายวิชา  
 ข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาทั้งโดยวิธีรับตรง และวิธีการรับผ่านระบบส่วนกลาง การรับในระบบวิธีพิเศษต่างๆ  
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 ข้อมูลเชิงวิชาการอ่ืนที่เป็นมติที่ประชุมที่ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ได้จากคณะกรรมการชุดส าคัญๆที่ส านักฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ
ที่ประชุม 

ตลอดทั้งระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ต้องเผยแพร่สู่คณะสาขาวิชาต่างๆ  ถึงนักเรียนถึงผู้รับบริการอ่ืน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ข้อมูลด้านระเบียบปฏิบัติต่างๆ ข้อมูลด้านเกณฑ์มาตรฐานกลางต่างๆ ระเบียบการ คู่มือปฏิบัติงาน ข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติ งาน
โครงการ ข้อมูลประเมินผลการให้บริการ 

4.1.ค.  การปรับปรุงผลการด าเนินการ  

ผลจากการทบทวนผลการของส านักฯ ตามที่อธิบายไว้ใน ข้อ 4.1.ข ข้างต้น จะ น าสู่การพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาหรือ
สร้างนวัตกรรมไปด้วย  น าไปสู่การได้ข้อสรุ ป แนวทาง ล าดับความส าคัญ  ขั้นต้นด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในกา รวางแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการของส านักฯ ในปีการศึกษาต่อๆไป ตามความเหมาะสม โดยส านักฯ จะน าข้อมูลสู่การให้มีส่วนร่วมของบุคลากรที่เป็น   
ผู้ปฏิบัติ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีโอกาสร่วมด้วยตามความเหมาะสม ในโครงการสัมมนาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ของส านักฯ  ส่วนเรื่องที่เป็น
เรื่องส าคัญระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการประมวล วิเคราะห์ สรุป เสนอ มหาวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการต่างๆ  โดยล าดับ
เพื่อก าหนดนโยบาย ก่อนแปลงสู่การปฏิบัติของส านักฯ ต่อไป 

การถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติ ส านักฯ มีขั้นตอนการถ่ายทอดที่เป็นระบบทั้งโดยวิ ธีการประชุม ผ่านคณะกรรมการแผนฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ  และผ่านคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อน าสู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่มและการบริหารจัดการที่
เน้นการสนับสนุนส่งเสริมทั้งทรัพยากรจ าเป็นและบรรยากาศการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติจริง  ตามแผนโครงการ
ท้าทายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ก าหนดในการให้บริการหลักทางการศึกษา ของส านักฯ แก่ ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ เพื่อให้บรรลุ ตามเป้า
หมายความท้าทาย ของส านักฯ และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของส านักฯ ที่ก าหนดไว้ และ โดยการออกเป็นค าสั่งมอบอ านาจ แ ละ ค าสั่งการถ่ายทอด
การปฏิบัติลงสู่ระดับ กลุ่มภารกิจ และ ระดับบุคคล  กับทั้งมีการประสานแนวทางปฏิบัติสู่ผู้ปฏิบัติและสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน เช่น  
การประชุมมอบหมายและซักซ้อมแนวปฏิบัติในการด าเนินการสอบวัดความรู้ GAT กับ PAT และ O-NET ร่วมกัน เป็นต้น 

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

ในด้านนวัตกรรม ส านักฯ มีการพัฒนานวัตกรรมในหลายด้าน เช่น  

 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลประกันคุณภาพภายในของส านักฯ ออนไลน์ (E-IQA)  
 การพัฒนาโปรแกรมขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ 
 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลการด าเนินการด้านมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: HEd)  
 การพัฒนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา เป็น Smart Card 
 การพัฒนาระบบบริการการเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการใกล้บ้านผู้รับบริการ  
 การพัฒนาการประชุมกลั่นกรองที่สามารถพิจารณาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพได้คราวละจ านวนมาก  
 การให้บริการเอกสารรับรองสถานภาพด่วนได้ภายใน 10 นาทีต่อฉบับ 
 การพัฒนาโปรแกรมรับสมัครรับตรงออนไลน์  
 การได้รับคัดเลือกจาก ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็น 1 ใน 28 คณะ/หน่วยงาน จาก 75 คณะ/หน่วยงานของ

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชน ให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับคัดเลือก 7 คณะหน่วยงาน คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ซ่ึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาเพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับคัดเลือก) 

4.1.ค(2) การด าเนินการในอนาคต (Future Performance) 

จากการการได้รับคัดเลือกจาก ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็น 1 ใน 28 คณะ/หน่วยงาน จาก 75 คณะ/หน่วยงานของ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชน ให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  ท าให้ส านักฯ มีการ
ทบทวนระบบประกันคุณภาพอย่างกว้างขวางจริงจัง  ทั้งในระดับกรรมการประจ าส านักฯ ส านักฯได้ด าเนินการส าหรับอนาคตโดยมีการ
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งที่จะบรรลุการบริหารและพัฒนาวิชาการที่เป็นเลิศ ที่สามารถวัดได้จากการ ความส าเร็จ ของการ
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ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ระดับ TQC และ TQA  ในอนาคตอันใกล้ ซ่ึงทีมบุคลากรของส านักฯ  และทีมบริหารระดับสูง จะ มุ่งม่ันที่จะ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายร่วมกัน อย่างไม่หยุดน่ิง เพื่อมุ่งสู่การบริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

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

การปรับปรุงดังกล่าว ใช้กระบวนการประชุมสัมมนาทบทวนคุณภาพ และ การประชุมคณะกรรมการคุณภาพ  คณะกรรมการ
จัดท าแผนและสารสนเทศ คณะกรรมการบริหาร เป็นส าคัญ โดยการรับฟังข้อมูลจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปฏิบัติตรง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง  จากหลายช่องทาง และ ผลจากการประเมิน  เพื่อพัฒนาปรับปรุงในระหว่างด าเนินการทันที และ ในรอบการ
ด าเนินการปีถัดไป  ผลการด าเนินการท าให้เกิดมีนวัตกรรมขึ้นหลายอย่าง ดังได้ใน 4.1.ค(1)  และผลด าเนินการใน หมวดที่ 7 

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

ในการด าเนินการในแต่ละรอบด าเนินการ เม่ือมีการประชุม และก าหนดแนวป ฏิบัติใด  ในรอบปีด าเนินการใหม่จะน ามาปรับปรุงใช้
ใหม่โดยทันที่ ในรูปแบบเอกสาร เช่น สรุปมติกรรมการชุดส าคัญ  เอกสารประเมินผลการด าเนินการ  เอกสารแนะแนวเผยแพร่  คู่มือการ
เปิด ปรับปรุงหลักสูตร ข้อมูลตารางสอนตารางสอบ ข้อมูลระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวกับการบริการการศึกษา   ข้อมูลสถิติประกอบการประชุม
ต่างๆ เป็นต้น โดยจัดเก็บรวบรวมไว้ที่แต่ละกลุ่มภารกิจ และเผยแพร่ผ่านทาง สื่อ  Website เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงใช้ในการศึกษา 
หรือ วิจัย หรือ วางแผนการศึกษา หรือ  การปรับปรุงพัฒนางาน เป็นต้น   วิธีการที่ส านักฯใช้ในการวัด  วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจน
ปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลการด าเนินการของส านักฯ โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานของส านักฯ   

4.2.ก.  การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ (Data, Information, and Knowledge Management) 

4.2.ก (1) คุณสมบัติ (Properties) 

ส านักฯ ในฐานะศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการบริการทางการศึกษา จะดูแลข้อมูลสารสนเทศ ส่วนกลางที่ส าคัญ เพื่อ ใช้ในการอ้างอิง 
ส านักฯจึงต้องมีระบบการตรวจทานข้อมูลเพื่อท าให้ม่ันใจว่าข้อมูลสารสนเทศ มี คุณสมบัติที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง แม่นย ารวดเร็ว 
ทันการณ์ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ดี  มีการรักษาความปลอดภัยและความลับ 

ตารางที่ 4.2.ก (1)    แสดงวิธีการท าให้มั่นใจในแต่ละคุณลักษณะ 

คุณลักษณะ วิธีการ 

ความแม่นย า  ก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกันซักซ้อมให้เข้าใจตรงกัน  และให้ท าการตรวจสอบ ความถูกต้อง ข้าม
สายงาน (Cross Check) เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นมีบูรณภาพหรือไม่ 
 ก าหนดให้ผู้ใช้ข้อมูลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดตัวข้อมูล รวมถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติการใช้งานของข้อมูลนั้นๆ 
 ระบุว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนกลาง มาตรฐานข้อมูล และก าหนดบทบาทหน้าที่ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 

คุณลักษณะ  วิธีการ 
  ระบุว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนกลาง มาตรฐานข้อมูล และก าหนดบทบาทหน้าที่ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 

 ท าให้ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ตามหน่วยงานต่างๆ คงเส้นคงวา (Data Consistency) 
 ท าการบูรณาการข้อมูลที่อยู่ตามหน่วยงานต่างๆ มารวมเป็นฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 
ความถูกต้อง 

และความเชื่อถือได้ 
 ก าหนดมาตรฐานของข้อมูล 
 ก าหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลแต่ละตัวที่ชัดเจนตามภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้น 
 ท าการตรวจสอบ (Verification) และท าให้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง (Validation) 

ความทันกาล  ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมใช้งานและข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  
 เฝ้าระวัง และเตรียมมาตรการฉุกเฉินรองรับเหตุที่ไม่คาดหมายเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วสม่ าเสมอ  
 ก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เป็นต้น  

การรักษาความปลอดภัย
และความลับ 

 ก าหนดการเข้าถึงข้อมูลตามต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ 
 น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้งานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นระบบการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์   
 ก าหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูล ทั้งทางด้านมาตรการด้านกายภาพและมาตรการด้านแนวปฏิบัติ 
 มีมาตรการส ารองข้อมูลเพื่อความปลอดภัย 
 ก าหนดชั้นความลับของข้อมูลตามภาระหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบและมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคล 



ส่วนท่ี 2    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 
หมวดท่ี 4  การวัดผล  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 
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4.2.ก (2) ข้อมูลสารสนเทศที่มีความพร้อมใช้งาน (Data and Information Availability) 

ข้อมูลมีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารเผยแพร่ ที่ขอรับบริการได้ หรือเอกสารคู่มือที่แจกให้กับนักศึกษาเพื่อใช้เป็นคู่มือระหว่างศึกษา 
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลรายงานประจ าปี  ข้อมูลรายงานการประเมินตน ที่สามารถให้บริการแก่ผู้ศึกษาดูงาน ข้อมูลด้านเอกสารจะมีการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี โดยผ่านการตรวจสอบด าเนินการจากคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ข้อมูลอี กส่วนหน่ึงคือข้อมูลจากระบบฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบระบบให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้โดยสะดวกแล ะง่ายในการใช้งาน 
ที่ระบบเผยแพร่ออนไลน์ให้ผู้รับบริการเข้าใช้บริการได้ตามสิทธิที่โปรแกรมอนุญาต เช่น ตามก าหนดช่วงเวลา ตามกลุ่มผู้รับบริการช่วงเวลา
น้ัน ตามกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง ตามกลุ่มผู้ รับบริกา รทั่วไป เป็นต้น  ส าหรับข้อมูลที่ให้บริการน้ี ไม่เพียงการจัดวางระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของส านักฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงและมีความทันสมัย ส านักฯ ยังให้ความส าคัญในการระบบการเฝ้าระวังรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูล และการซ่อมบ ารุงเป็นประจ าสม่ าเสมอ ท าให้ม่ันใจเต็มที่ได้ว่า ข้อมูลสารสนเทศของส านักฯที่เปิดให้บริการ มีความพร้อม
ใช้งานเสมอ  ทั้งผู้รับบริการ   ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ส่ งมอบและ คู่ความร่วมมือท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ) ด้านต่างๆ และผู้ปกครอง ได้อย่างกว้างขวางสามารถเชื่อถือได้ มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน แต่ทั้งนี้ผู้ขอรับบริการ นั้นๆ
จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้ตามเง่ือนไขของความปลอดภัยของข้อมูลที่ก าหนด 

4.2.ก(3) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

  การรวบรวมแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ ทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  ส านักฯ ให้การถ่ายทอดความรู้ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเลือกใช้ผ่านทางเทคนิควิธี 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM: Knowledge Management)  
เลือกใช้กับ ผู้ปฏิบัติงานของส านักฯ และร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ซ่ึงถือเป็นการเพิ่มพูนทักษะความสามารถของ

ผู้ปฏิบัติงานแบบก้าวกระโดดทั้งระหว่างบุคลากรในส านักฯด้วยกัน และจากต่างหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่คล้ายคลึงกัน โดยมีทั้งกิจกรรม
ที่ส านักฯก าหนดไว้เป็นแผนปฏิบัติการในแต่ละปี และที่มีโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมกับองค์การอ่ืนๆ ตามโอกาสอันควร 

 การประชุมแนะแนวการศึกษา 
เลือกใช้กับ นักเรียน /ครูอาจารย์/ผู้ปกครอง ได้รับรู้องค์ความรู้ /ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ กับทั้งผู้ปฏิบัติงานของส านักฯ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เช่นโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา โครงการแนะแนวสัญจร และยังท าให้ส านักฯ 
ได้มีโอกาสรับฟังเสียงความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ร่วมด้วย 

 การประชุม 
เช่นการประชุมชี้แจงกรรมการควบคุมห้องสอบ การสอบวัดความรู้ การประชุมสัมมนาเพื่อการเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่บุคลากร

ของส านักฯ หรือการประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ แก่คณะ/หน่วยงาน หรือการประชุมร่วมกับต่างสถาบันเป็นต้น 
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส านักฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย   

 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางสื่อ Electronics เช่น “Website  หรือ E-mail ผ่านระบบโปรแกรมการบริหาร
จัดการที่มีศักยภาพของส านักฯ 
เลือกใช้กับ ผู้สนใจทั่วไป ทั้งแบบสื่อสารทางเดียว และสื่อสารสองทาง ที่สามารถโต้ตอบซักถามได้  และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

ของส านักฯ โดยส านักฯ สนับสนุนความพร้อมคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานโดยสะดวกด้วย  

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

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

ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟท์แวร์  ของส านักฯ  เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง ได้รับการออกแบบโดยผู้ เชี่ยวชาญ ที่ค านึงถึงความ
สะดวกและง่ายต่อการใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยง่าย และสะดวก แม้เป็นนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคย นัก 
หรือแม้กระทั่งนักเรียนทั่วไป ที่ สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง สามารถใช้บริการของส านักฯผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้โดยง่าย 

สิ่งที่ส านักฯด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อท าให้อุปกรณ์ที่เก่ียวกับสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร)์ ที่ใช้ในส านักฯ มีความเชื่อถือได้  
ปลอดภัย คือ ส านักฯ จัดให้มีระบบป้องกันความเสี่ยง ร่วมด้วยดังน้ี 
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 มีการส ารองข้อมูล  ที่แยกเป็นอิสระแก่กัน เก็บรักษาแยกสถานที่กัน เป็น 3 แห่ง เพื่อป้องกันเหตุอุบัติภัยที่ร้ายแรง  มีการ
ส ารองอุปกรณ์ และอะไหล่ เพื่อการซ่อมบ ารุง และทดแทนใช้ชั่วคราวระหว่างการแก้ไข หรือซ่อมบ ารุง  ส ารองระบบพลังงาน
ให้พร้อมใช้งานกรณีฉุกเฉิน  ส ารองเจ้าหน้าที่เทคนิค  และโปรแกรมเมอร์เพื่อคอยเฝ้าระวัง และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
ปลอดภัย 

 มีระบบตรวจสอบซ่อมบ ารุงเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ  โดยผู้ช านาญเฉพาะทาง และปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม 
 มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และมีระบบชั้นความลับการเข้าถึงข้อมูลที่ปลอดภัย  

 

4.2.ข(2) ความพร้อมใช้งานกรณีฉุกเฉิน (Emergency Availability) 

ส านักฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการวางร ะบบมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล มาตรการส ารอง
ข้อมูล ส ารองระบบการให้บริการทั้งระบบ และ บางส่วน ส ารองแหล่งพลังงาน การด าเนินการ ป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้ระบบสามารถ
ท างานได้อย่างต่อเน่ืองต่อไประยะเวลาหน่ึง  ซ่ึงได้รับการประเมินว่ามากเพียงพอที่จะสามารถแก้ไขให้ระบ บกลับมาด าเนินการได้เป็นปกติ  
และมีมาตรการส ารอง ที่สามารถให้บริการต่อเน่ืองโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีได้เป็นการชั่วคราว กรณีเกิดความเสียหายที่ร้ายแรงมากต่อ
ระบบ   กล่าวคือ 

 มีการเฝ้าระวังบ ารุงรักษาและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันพร้อมอ้างอิงและพร้อมใช้ง านเสมอ 
 มีการส ารองข้อมูลที่สามารถน ากลับมาใช้ได้แม้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงด้วยระบบเก็บเป็นอิสระแยกกันถึง 3 แห่ง  มี ระบบส ารอง

อุปกรณ์ และอะไหล่ เพื่อการซ่อมบ ารุง ฉุกเฉิน  และมีระบบทดแทนใช้ชั่วคราวระหว่างการแก้ไข หรือซ่อมบ ารุง  มีระบบ
พลังงานส ารองให้พร้อมใช้งานกรณีฉุกเฉิน  มีการส ารองเจ้าหน้าที่เทคนิค  และโปรแกรมเมอร์เพื่อคอยเฝ้าระวัง และมีการ
ก าหนดชั้นความลับที่ปลอดภัยข้อมูลอย่างปลอดภัย 
 มีการตรวจเช็คความพร้อมของระบบ ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟท์แวร์ โดยผู้ช านาญเฉพาะทาง และปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม

ให้ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเน่ือง เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ  
 มีคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยคอยก ากับตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังผลการให้บริการ  
 กรณีที่เทคโนโลยีอาจขัดข้องเป็นเวลานาน  เป็นอุบัติภัยที่ร้ายแรง ที่ต้องใช้เวลานานในการซ่อมบ ารุง  ส านักฯ จัดให้ มี

ระบบด าเนินการด้วยมือที่สามารถจัดการได้เป็นการชั่วคราว 

การรักษาให้ข้อมูลพร้อมใช้ในด้านความถูกต้อง มีทั้งส่วนที่ส านักฯ  ตรวจสอบความถูกต้องให้  โดยจัดให้ มีระบบการตรวจสอบ
ข้อมูลสารสนเทศทั้งส่วนข้อมูลเดิมและข้อมูลที่น าเข้าใหม่อย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบความถูกต้องและตรวจ สอบให้เป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ าเสมอโดยตัวระบบเอง และโดยคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง  กับทั้งเปิดระบบให้ผู้มีสิทธ์เข้าใช้ข้อมูลน้ัน สามารถตรวจแก้ไขข้อมู ลส่วน
ของตนได้บางส่วนตามสิทธ์ิที่ระบบอนุญาตไว้  

การรักษากลไกการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านอุปกรณ์ นอกจากการส ารองข้อมูลและการซ่อมบ ารุงที่มีความพร้อมแล้ว ส านักฯ 
ยังส ารองค่าใช้จ่ายส ารองเพิ่มเติมจ าเป็นไว้ด้วย กรณีสิ่งที่เตรียมส ารองไว้ ไม่เพียงพอ  หรือ มีความจ าเป็นอ่ืนนอกเหนือจากที่คาดการณ์
เตรียมไว้ กับทั้งยังมีโปรแกรมเมอร์ ที่สามารถให้บริการพัฒนาโปรแกรมเฉพาะกิจเสริมให้บริการเพิ่มเติมได้ด้วย จึงสะดวก ไม่มีข้อจ ากัด
การใช้งานที่โปรแกรมอาจไม่ได้เตรียมเผื่อไว้ให้ 
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หมวดท่ี  5  การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน  
(Workforce Focus) 

5.1 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (Workforce Environment)   

5.1 ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Capability And Capacity) 

5.1.ก (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง (Capability Capacity) 

ส านักฯ โดย คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศของส านักฯ ก ากับดูแลความเหมาะสมอัตราก าลัง 
มีการประชุมทบทวนสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี  เพื่อประเมินความจ าเป็นด้าน ขีดความสามารถ และอัตราก าลัง  รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ 
และก าลังคนที่มีอยู่  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่ส านักฯก าหนด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรเดิมที่มีอยู่ อาจมีบ้างที่ก าหนดแผนขอเพิ่มอัตราก าลังตามกรอบนโยบายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่
เป็นความต้องการของลักษณะงานที่ต้องการผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะตามข้อก าหนดของระบบงานเพื่อทดแทนอัตรา
ที่ขาด การประเมินขีดความสามารถของบุคลากรส่วนหน่ึงมาจากการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะผู้บริหาร และจา กการวิเคราะห์
ประเมินของคณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศ  การวิเคราะห์ประเมินความจ าเป็น พิจารณาจาก  

 การประเมินขีดความสามารถของตน โดยการท า SWOT Analysis  
 การสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การที่กระทบต่ออัตราก าลัง  
 แผนอัตราก าลัง 4 ปี (2555-2558) 
 ผลการประเมินบุคลากร 

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

การสรรหา  ว่าจ้าง บรรจุ อัตราก าลัง  เริ่มจาก การวิเคราะห์งานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของอัตราก าลัง การก าหนด
กรอบอัตราก าลังและคุณสมบัติของอัตราก าลัง การจัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อขออนุมัติอัตราก าลังเพิ่มใหม่ การด าเนินการจัดหาอัตราก าลัง
เพิ่มใหม่ตามกรอบที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุน และการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามระเบียบราชการ ที่โปร่งใสเป็นธรรม ตามค่านิยม
ของส านักฯที่ยึดม่ันในระเบียบปฏิบัติที่โปร่งใสเป็นธรรม การได้มาซึ่งอัตราเพิ่มใหม่มีเป็นส่วนน้อย การพัฒนาก าลังคน ส านักฯเน้นให้
ความส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อการรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับส านักฯ   โดยให้การสนับสนุนด้าน
สวัสดิการที่เพียงพอ  การอ านวยความสะดวก การสร้างบรรย ากาศที่ดีในการท างาน และการให้ผลประโยชน์ตอบแทนในกิจกรรมพิเศษ
ต่างๆ ส่งเสริมการสร้างความผูกพันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นทางการ ให้เกิดความรักผูกพันฉันพี่น้ อง โดยบุคลากรปฏิบัติต่อกันฉันพี่
น้องและเพื่อนร่วมงาน เอ้ืออาทรต่อกัน  ที่ส าคัญ ส านักฯเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมที่จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับใกล้ชิดผูก พัน และ
ช่วยสะท้อนความคิดที่หลากหลายทั้งของผู้ปฏิบัติและของผู้รับบริการที่ผู้ปฏิบัติได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย 

5.1.ก(3) ความส าเร็จของงาน (Work Accomplishment) 
เพื่อมุ่งความส าเร็จของงาน  ผู้อ านวยการ ได้บริหารจัดการโดยการกระจายอ านาจให้มีรองผู้อ านวยการและผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย

ต่างๆ ดังแสดงใน แผนภาพ ที่ 1 ข (1) ให้มีอ านาจก ากับติดตามดูแล วินิจฉัยสั่งการตามกรอบนโยบายของส านักฯร่วมกัน เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว โดยให้บุคลากรแต่ละกลุ่มภารกิจมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจที่ส าคัญร่วมกัน มีระบบติดตามรายงานการปฏิบัติการต่อที่
ประชุมบุคลากรส านักฯ เป็นประจ าทุกเดือน เว้นแต่มีกิจกรรมจ าเป็นอ่ืนให้ต้องเลื่อนก าหนดการประชุมบ้าง ส านักฯ ใช้เทคนิคการมีส่ วน
ร่วมที่เป็นความผูกพัน ด้วยการให้บุคลากรมีส่วนเป็นเจ้าของผู้รับผิดชอบโครงการ  โดยการสนับสนุนของคณะผู้บริหาร สนับสนุนให้
บุคลากรมีบทบาทในการรับผิดชอบบริหารจัดการงานส าคัญด้วยตนเอง (ส านักฯเชื่อม่ันว่าบุคลากรส านักฯเป็นสมรรถนะหลักของส านักฯที่
มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญสูงในงานที่มอบหมาย ) โดยที่จะมีการประชุมใหญ่เพื่อการถ่ายทอดงาน และ การซักซ้อมแนวปฏิบัติ และ
มาตรการป้องกันความเสี่ยงร่วมกันก่อนออกด าเนินการ เช่นการจัดสอบตามหน่วยสอบต่างๆ ที่บุ คลากรได้รับมอบหมายให้ไปเป็นหัวหน้า
หน่วยสอบเป็นต้น การได้รับการมอบหมายงานส าคัญ การให้เพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานสม่ าเสมอ จะสร้าง
ความม่ันใจแก่บุคลากร จะเพิ่มพูนสมรรถนะหลักขององค์กร และท่ีส าคัญเป็นโอกาสเตรียมผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบรุ่ นต่อรุ่น  และ
ในช่วงการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีการสรุปผลการด าเนินการรายงานผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อประมวลเป็นข้อมูลพิจารณาปี
การศึกษาต่อๆไป 
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5.1.ก(4) การบริหารจัดการการผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมรับต่อเปลี่ยนแปลง (Workforce Change Management) 

อัตราก าลังที่ก าลังจะเปลี่ยนไปของส านักฯ มีทั้ง อัตราที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการ  อัตราที่ต้องการทักษะความรู้
ความสามารถเฉพาะเพื่อรองรับนวัตกรรม  หรือการปรับเปลี่ยนระบบงาน  และการให้บริการ  การเตรียมการ ในระยะยาว ส านักฯ ได้
เตรียมการไว้ในแผนระยะยาวของส านักฯ ในระยะสั้น ส านักฯได้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศของส านักฯ เพื่อ
ก าหนดการจ้างวานเป็นการชั่วคราวร่วมด้วย ในขณะเดียวกัน ส านักฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรมีการถ่ายทอดประสบการณ์งานระหว่างกัน 
หรือเรียนรู้จากการปฏิบัติงานข้ามกลุ่ม มีระบบงานหลัก  งานรอง เพื่ อทดแทนกันและกันเม่ือจ าเป็น บุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งงานหลัก งานรอง  มีระบบรางวัล หรือค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ตามระเบียบราชการเพื่อลดผลกระทบการ
บริหารบุคคล 

5.1 ข. บรรยากาศการท างาน (Workforce Climate) 

5.1.ข(1) สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workplace Environment) 

ส านักฯ ให้ความส าคัญในการสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมการท างานเป็นอย่างดี  ห้องท า งานที่สะอาด มีระบบดูแล
ความสะอาด โดยบริ ษัทภายนอก มีสิ่งอ านวยความสะดวก และอุปกรณ์จ าเป็น มีระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงเครือข่ายเรียบร้อย  ให้สถานที่ท างาน เป็นเขตปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพ มีระบบเสียงตามสาย เพื่อการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร มีระบบโทรศัพท์ มียานพาหนะ อ านวยความสะดวก ในส่วนกลางที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพดี  มีบริการที่จอดรถ มีห้อง
ประชุมขนาดต่างๆ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบ เพื่อความสะดวกการด าเนินการ  มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งอุปกรณ์ป้องกัน
ภายในส านักฯ และ จากบริการรักษาความปลอดภัยจากบริษัทภายนอก มีส่วนบริการด้านสุขภาพ บริการการออกก าลังกาย ที่มี
ประสิทธิภาพ ให้บริการบุคลากรของส านักฯ อีกทั้งยังสนับสนุนให้บุคลากรมีความสะดวกที่จะสามารถปฏิบัติงานหรือให้บริการผู้รับบริการ
ได้แม้อยู่ระหว่างประชุมสัมมนา หรือปฏิบัติงานอ่ืนนอกส านักงาน ผ่านอุปกรณ์สนับสนุนการท างาน ส านักฯ จัดให้มีการประเมินความ
ผาสุก ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจเพื่อการน าข้อมูลย้อนกลับมาพิจารณาปรับปรุงระบบการท างานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

แผนภาพที่ 5.1 ข(1)-2  รูปห้องประชุม 

 
แผนภาพที่ 5.1 ข(1)-3  รูปการออกก าลังกาย fitness 

 

แผนภาพที่ 5.1 ข(1)-4  รูปการออกก าลังกาย fitness  
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5.1.ข(2) นโยบาย เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชน ์(Workforce Policy and Benefit) 

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงาน ส านักฯ โดยคณะกรรมการบริหาร พิจารณาด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 

 สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามสิทธิ์ สวัสดิการ ของบุคลากรตามแต่ละกลุ่มตามระเบียบราชการ  เช่น ประกันสังคม ค่า
รักษาพยาบาล ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา ประกันชีวิต ค่าเล่าเรียนบุตร สิทธ์ิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาคลอด 
ลาบวช ส านักฯด าเนินการ รักษาสิทธิประโยชน์ ตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามสิทธ์ของบุคลากร ตามแต่ละกลุ่ม ตาม
ระเบียบราชการทุกคน 

 สิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก สิทธิ์สวัสดิการ ของบุคลากร  ส านักฯให้ความส าคัญเพื่อสร้างแรงจูงใจด้วย เช่น  ตรวจ
สุขภาพประจ าปี สวัสดิการออกก าลังกาย ค่าตอบแทนกิจกรรมพิเศษ โอกาสการได้ไปศึกษาดูงาน ใน และ ต่างประเทศ 
เป็นต้น  ส านักฯให้การสนับสนุนเพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติม  

5.2 การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Engagement)   

5.2 ก. ผลการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Performance) 

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

แนวทางการก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลความผูกพันและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 5.2ก(1)  แสดงประเภทกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน วิธีการส ารวจความต้องการ ข้อมูลพ้ืนฐานที่ค านึง แนวทางก าหนดความผูกพัน 
ประเภทกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน 

วิธีการส ารวจความต้องการ/
ความคาดหวัง 

ข้อมูลพื้นฐานที่ค านึงถึง แนวทางการก าหนดความผูกพัน 

 ข้าราชการ 
 พนักงาน 
 ลูกจ้างประจ า

/ชั่วคราว 
 ลูกจ้างบริษัท 
 อาสาสมัคร/

นักศึกษา
ฝึกงาน 

 ส ารวจจากแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ  และความ
ผาสุก ของผู้ปฏิบัติงาน 

 สัมมนาบุคลากรเป็นประจ า
ต่อเนื่องทุกปี ให้บุคลากร
ทุกกลุ่มของส านักฯ ได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะข้อมูล 

 รับฟังจากคณะกรรมการที่
เก่ียวข้องของส านักฯ 

 เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่
บุคลากรขององค์การอ่ืนๆ
ใกล้เคียงกันได้รับ 
 

 จ านวนบุคลากรในกลุ่มภารกิจ 
เทียบกับภาระงาน 

 อัตราเงินเดือน 
 ค่าตอบแทน/รางวัล/การยกย่อง

ชมเชย/ต าแหน่งหน้าที่ที่
เหมาะสมกับทักษะความรู้
ความสามารถ 

 กฎ ระเบียบปฏิบัติ 
 สวัสดิการ 
 ความขัดแย้ง/การขาดงาน/การ

ลาออก/การขอย้าย 
 สภาพแวดล้อมการท างาน

แนวโน้มการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างงาน 

 ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
 ประเมินความต้องการ ความคาดหวัง หาทิศทางและ

แนวโน้มอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 พิจารณาข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไขอย่างจริงจัง  
 สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้

ท างานได้อย่างมีความสุข 
 สนับสนุน ทรัพยากรจ าเป็น เครื่องมือ ทุน เวลา ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  
 ให้ความส าคัญในการอ านวยความสะดวกแก่บุคลากร ทั้ง

ส่วนงานและส่วนตัว โดยไม่สร้างความเสียหายแก่ส านักฯ /
มหาวิทยาลัย 

 ให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจแต่ละกลุ่มที่เก่ียวข้องถ่ายทอดชี้แจง
ความพยายามช่วยเหลือของส านักฯ 

คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

 รับฟังเสียงจากการหารือ 
และ การสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน 

 สิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดให้ 
 ปัจจัยสนับสนุนอ่ืน เช่น

ค่าตอบแทน  หรือ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เป็นต้น 

 ด าเนินการท านองเดียวกันกับกลุ่มแรก 

 

5.2.ก(2) วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) 

ส านักฯ ให้ความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติอย่างมาก ในฐานะเป็น สมรรถนะหลัก อย่างหน่ึงของส านักฯ ที่จะต้องรักษาไว้ และ พัฒนาเพิ่ม
ทักษะศักยภาพให้สูงยิ่งขึ้นอยู่เสมอและต่อเน่ืองในทุกกลุ่ม ให้สามารถถ่ายทอดทักษะต่อกัน รุ่นต่อรุ่น  การปฏิบัติต่อผู้ปฏิ บัติของส านักฯ 
จึงเป็นการให้เกียรติ ให้ความรักความผูกพันฉันพี่น้องเน้นความผูกพันแบบไม่เป็นทางการ  การด าเนินการ ต่างๆ ในส านักฯ เป็นบริการที่ใช้
ผู้ปฏิบัติต่างกลุ่มภารกิจปฏิบัติงานร่ วมกัน จนแทบเป็นเรื่องปกติ เช่น การออกปฏิบัติการแนะแนวสัญจร ร่วมกัน การออกปฏิบั ติการที่
หน่วยสอบต่างหวัดด้วยกัน การปฏิบัติงานด้านงานปริญญาบัตรร่วมกัน การปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม
อบรมสัมมนาศึกษาดูงานร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรมที่ต้องมีการตัดสินใจส าคัญๆ ผู้บริหารก็จะเปิดให้ผู้ปฏิบัติทุกคนได้มีส่วนร่วม มีศักดิ์และ
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สิทธ์ิเท่ากันในการแสดงความคิดเห็น  ความสัมพันธ์พัฒนาจากผู้ร่วมงานเป็นผูกพันแบบพี่แบบน้อง พัฒนาเป็น วัฒนธรรมการท างานแบบ
มีส่วนร่วม  วัฒนธรรมที่เน้นคุณภาพท างาน การให้ความส าคัญกับหน้าที่บริการการศึกษาที่มุ่งสร้างภาพ อัตลักษณ์ ให้ผู้รับบริการยอมรับ
ว่าบริการของส านักฯ เป็นบริการที่ดีมีรสนิยม ที่เรียกว่า Smart Service เพราะเป็นการท างานที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบที่ต้องให้
ความส าคัญกับคุณภาพการให้บริการเสมอ ส่งผลให้ส านักฯ สามารถได้รับประโยชน์จากหลากหลายความคิดในการท างาน จากผู้ปฏิบัติ ที่
แตกต่างกัน ดังน้ันส านักฯ จึงพร้อมให้การ สนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของส านักฯ ทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ เพื่อน าไปสู่ความ
ม่ันคงเข้มแข็งและยั่งยืน และส านักฯ มุ่งที่จะให้การสนับสนุนวัฒนธรรม และ อัตลักษณ์ น้ีอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

 ให้ความส าคัญแก่บุคลากรทุกคน ในการรับฟังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และให้การสนับสนุนปัจจัยในการด าเนินการอย่างเท่า
เทียมกัน เช่น การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน แก่บุคลากรที่สนใจทุกคน  

 ให้โอกาสในการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่ทุกปี โดยตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรทุกคน ในระดับ 100% 
 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศในการท างาน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะดวกสบาย และมีความสุขใน

การท างานในแต่ละกลุ่มภารกิจตามความต้องการและความคาดหวัง ที่ส านักฯสามารถจัดให้ได้  
 ก าหนดเป็นแนวนโยบายในการวางแผนกลยุทธ์ของส านักฯที่ต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่า งต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ ใน

หลายๆโครงการ เพื่อให้บุคลกรได้พัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของตน มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวสูงขึ้นจากผลงาน 
 วางบทบาทผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบรอง เพื่อเตรียมการให้บุคลากรได้มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน  
 ส่งเสริมสื่ออิเล็กทรอนิคส์ให้บุคลากรสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องตัว  
 ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ให้บุคลากรได้มีโอกาส แสดงศักยภ าพความสามารถของตน และ ได้แลกเปลี่ ยน

เรียนรู้ร่วมกัน และร่วมกับต่างหน่วยงานอย่างส่ าเสมอ 

5.2.ก(3) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

ส านักฯ มีระบบการประเมินผลการด าเนินการของบุคลากรที่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติราชการ และตามข้อตกลงภาระงาน (TOR)  
และประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ ตามเกณฑ์ และ ระยะเวลาที่ก าหนด   มีระบบชมเชยและให้รางวัลบ้าง กรณีที่มีผลการด าเนินการที่โดดเด่น 
สร้างชื่อเสียงให้แก่ส านักฯ หรือการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส านักฯ เช่นการชื่นชมในที่ประชุมประจ าส านักฯ การให้รางวัลสมนาคุณ การ
จัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาอบรมดูงานเพื่อสร้างเสริมประสบการ ณ์ที่บุคลากรผู้ปฏิบัติสนใจ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 ข. การประเมินผลความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน (Assessment Of Workforce Engagement) 

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

 ส านักฯ ไม่ได้ก าหนดวิธีวัดความผูกพันที่เป็นทางการ แต่ความผูกพันของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของส านักฯ เป็นสิ่งที่บุคคลภายนอก
สามารถสังเกตเห็นได้จากพฤติกรรมการแสดงออก เม่ือได้ มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติงานเป็นสมาชิกเพื่อนร่วมงาน ร่วมกับกลุ่มบุคลากรใน   
ส านักฯ เช่น ร่วมเป็นกรรมการในฐานะกรรมการด าเนินการสอบ กรรมการในชุดอ่ืนๆ หรือ การร่วมกิจกรรมสัมมนา อบรม ร่วมกัน ที่กล่าว
ได้ว่า จะสามารถสังเกตเห็นความมุ่งม่ันของบุคลากรร่วมกันในการใช้ความพยา ยามที่จะช่วยกันปฏิบัติให้งานบรรลุผล มองประโยชน์
ส่วนรวมร่วมกัน เอ้ืออาทรดูแลช่วยเหลือกัน รับผิดชอบร่วมกัน เคารพรักใคร่ท างานช่วยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง  ส านักฯสังเกตความผูกพัน
เพื่อการประเมินอย่างไม่เป็นทางการผ่านกิจกรรมสัมมนาระดมสมอง วิเคราะห์สถานการณ์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การอบรมการท างานเป็น
ทีม การประเมินกลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานภายนอก 

แผนภาพที่ 5.2 ก(-3)-1  รูปมหาวิทยาลัยอื่นมาดูงาน  

 

แผนภาพที่ 5.2 ก(-3)-2   รูปดูงานต่างประเทศ 
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5.2.ข (2) ความสัมพันธ์กับผลการด าเนินการขององค์กร (Correlation with Organizational Results) 

 ส านักฯพิจารณาความสัมพันธ์ ของความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กั บหมวดที่ 7 ผลลัพธ์  ในมุมมองที่ต้องการ
รักษาความผูกพันที่ดีน้ันไว้ เพื่อจะพยายามสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม ความผูกพันน้ัน  เป็นความพยายามประเมินว่าส านักฯจัดบริการ
สวัสดิการ ดูแลป้องกันสิทธิประโยชน์ ดูแลความม่ันคงปลอดภัย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จ าเป็น สร้างบรรยากาศในการท างาน ในการอยู่
ร่วมกัน เพียงพอหรือไม่ ยังบกพร่องด้านใดอย่างไร เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้สามารถผูกใจให้ผู้ปฏิบัติยิ่งเพิ่มความผูกพันเพื่อประโยชน์องค์กร
ร่วมกันในฐานะที่เป็น สมรรถนะหลักที่ส าคัญและมีคุณค่าสูงอย่างหน่ึงของส านัก แบบส ารวจที่ส านักฯ พิจารณาประกอบคือ แบบส ารวจ
ความพึงพอใจ และ ความผาสุก ของผู้ปฏิบัติงาน ที่ด าเนินการประจ าทุกปี โดยสอบถามจากผู้ปฏิบัติทุกกลุ่มทุกคน  ผลลัพธ์ดังแสดงใน 7.3 

5.2 ค. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้น า (Workforce and Leader Development) 

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

เน่ืองจาก การมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ส านักฯต้องให้ความส าคัญกับ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  และ สมรรถนะหลัก ของ
ส านักฯ ความพร้อมด้าน เทคโนโลยี และ ทรัพยากรทางการเงิน แม้ส่งผลอย่างส าคัญ แต่ส านักฯ  ยังให้ความส าคัญอย่างมากกับ ผู้ปฏิบัติที่
เชี่ยวชาญของส านักฯ ที่เป็น สมรรถนะหลักที่มีค่า ที่สามารถสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรอย่างมากเป็นสมรรถนะที่สามารถช่วยสร้าง
และพัฒนาสมรรถนะหลักด้านอ่ืนได้ และอาจหายไปหากขาดการถ่ายทอดสมรรถนะจากรุ่นสู่รุ่น  ดังน้ันส านักฯจึงให้ความส าคัญในการ
พัฒนาบุคคลผู้ปฏิบัติต่อเน่ืองทุกปี สนับสนุนส่งเสริมการสร้างความผูกพันทุกปี ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเพื่อ วางผู้สืบต่อที่เหมาะสม
ล่วงหน้า งานที่ท้าทาย จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่เหมาะสม การพิจารณาผู้สืบต่องานที่เหมาะสม จ าเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์
ประเมินความเหมาะสม ทั้งทักษะประสบการณ์ ความรู้ความช านาญ จ าเป็น ซ่ึงส านักฯ ใช้โอกาสการพิจารณาอัตราก าลังเตรียมการรองรับ 
ความเหมาะสมอาจเกิดจากการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือ จากการอาสาท้าทาย  แต่ทั้งสองประเภทจะได้รับการพิจารณาสนับสนุน
ให้พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยให้ร่วมปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยในต าแหน่งน้ันๆ เพื่อเรียนรู้พัฒนา
ทักษะความสามารถ ที่เป็น Tacit knowledge และให้โอกาสเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลที่ปฏิบัติ ในฐานะที่เป็นแหล่งรวม Explicit Knowledge ที่
หน่วยงานเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ  มีโอกาสฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะจนช านาญ รุ่นต่อรุ่น ในส่วนของการเตรียมพัฒนาผู้น า  ส านักฯ  สนับสนุนให้
ผู้น าของส านักฯระดับต่างๆ เข้ารับการอบรมสัมมนาผู้บริหารด้วย และได้เตรียมวางตัวต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจไว้ด้วยเพื่อเตรี ยม
พัฒนาความก้าวหน้าผู้น า 

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

การอบรมโดยปกติจะมีการได้รับวุฒิบัต รแสดงความส าเร็จการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อแสดงประสิทธิผล หรือการศึกษาต่อ สามารถ
ประเมินความส าเร็จได้จากผลการศึกษา  ส่วนการศึกษาดูงาน ส านักฯก าหนดให้มีการสรุปรายงานให้ที่ประชุมบุคลากรส านักฯ รับทราบ  
และสามารถซักถามให้ผู้ที่ไปศึกษาอบรมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมา  รวมทั้งสังเกตและประเมินจากความสามารถถ่ายทอด
ความรู้ใหม่สู่กลุ่มบุคลากรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ในฐานะวิทยา กรเรื่องน้ันๆ เป็นต้น หรือ จากการน าความรู้มา ประยุกต์ กับงานในหน้าที่ 
หรือสังเกตได้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการสัมมนา เป็นต้น 

 

แผนภาพที่ 5.2 ข(1)-1  รูปมีกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน วันปีใหม่ 

 

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

ส านักฯได้วางบทบาทผู้รับผิดชอบหลัก และรอง เพื่อเตรียมการให้บุคลากรได้มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน ทดแทนต าแหน่งท่ีว่างลง
โดยมองว่าบุคลากรที่มีทักษะความช านาญพิเศษและมีโอกาสส่ังสมประสบการณ์ในงานที่ท าถือ เป็นสมรรถนะหลักที่ส าคัญขององค์กรอย่าง
หน่ึงด้วย และส านักฯจะพิจารณาสนับสนุนเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์อย่างต่อเน่ือง  ผู้ที่ส านักฯเตรียมไว้จะได้รับการสนับสนุนก่อน และ
เปิดรับอัตราก าลังใหม่ในระดับที่ต่ ากว่าทดแทนจ านวนผู้ปฏิบัติที่ว่างลง โดยนัยน้ี ส านักฯ ต้องแสดงให้บุคลากรผู้ปฏิบัติในส านักฯทราบ 

แนวทางปฏิบัติโดยเปิดเผย และ โปร่งใส ถ้าเป็นการรับในต าแหน่งที่ว่างลงโดยมีผู้อาสาท้าทายเข้าด าเนินการ จ านวนมาก ก็จะ
ด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบปฏิบัติทางราชการอย่างโปร่งใสเป็นธรรม 

โดยทั่วไป ส านักฯมีกิจกรรมการอบรมสัมมนาทุกปี ปีละหลายครั้ง เพื่อให้บุคลากร ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์งาน
อาชีพ และเป็นการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรรุ่นเก่าสู่บุคลากรรุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง 

 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 5.2 ข(1)-1  อบรมวิจัย 

 

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

6.1  ระบบงาน (Work Systems)   

6.1. ก.  การออกแบบระบบงาน (Work System Design) 

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

แนวคิดในการออกแบบระบบงานของส านักฯ ในเชิงเป้าหมาย คือ  การออกแบบระบบงานให้สามารถมุ่งสู่การบรร ลุวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดในระยะยาว และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในระยะสั้น โดยระบบใหญ่ต้องสามารถยืดหยุ่น
ในการปรับปรุงพัฒนาตัวระบบย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ในเชิงการน าสู่การปฏิบัติ ส านักฯ ให้ความ ส าคัญกับแนวคิดในเชิงเทคนิค
วิธีการ คือ 

(1) การน าเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงมาใช้บริหารจัดการในองค์กรแบบทั่วทั้งองค์กร   
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเพื่อความยั่งยืนของระบบการให้บริการ  และพร้อมที่จะรองรับการบริการทางการศึกษาที่มี

ขนาดใหญ่ ในฐานะศูนย์กลางของการให้บริการ การให้ คณะกรรมการฝ่ายแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย  แนวคิดการให้บริการแบบ
รวมศูนย์ และการน าเทคโนโลยีมาใช้ แนวคิดในการให้บริการผ่านเทคโนโลยี  เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ไม่เป็นอุปสรรคด้านสถานที่ หรือ เวลา ในการบริการ  สามารถใช้บริการทางไกลทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยได้สะดวกด้วยมาตรฐานคุณภาพไม่ต่างกัน  ระบบต้ องพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ มีมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงที่เป็นระบบม่ันคง ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว  และเชื่อถือได้   ส านักฯน าระบบเทคโนโลยีมาใช้เป็นเวลานานหลายปีแล้ว การออกแบบ
ระบบและสร้างนวัตกรรม ทางเทคโนโลยี ในระบบงานโดยรวม ก่อนจะมาถึงปัจจุบันกระบวนการท า งานที่ส าคัญของส านักฯ  ได้รับการ
วิเคราะห์งานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวาง มีการน าความต้องการของผู้ใช้บริการต่างๆมาวิเคราะห์จัดวางระบบกระบวนงานโดย
ผู้เชี่ยวชาญ  ผ่านการทดลองใช้และปรับปรุงพัฒนาอย่างรอบคอบ และผ่านกระบวนการกลั่นกรองระบบจากคณะกรรมการหลายฝ่ าย จน
ได้ระบบกระบวนการท างานที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงกลุ่มงานต่างๆ ทั้งในส านักฯ และนอกส านักฯ เข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน  มีการใช้งานระบบเพื่อการให้บริการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภารกิจต่างๆในส านักฯ และการประสานใช้งาน
เชื่อมโยงร่วมกับ หน่วยงานภายนอก  เช่น การประสานงาน การรับสมัครระบบ Admissions การใช้ข้อมูลผู้สมัครส่วนกลาง การบริหาร
จัดการข้อมูลตารางสอนตารางสอบร่วมกับคณะ การใช้ข้อมูลร่วมกับคณะวิชาและผู้สอน  การใชข้้อมูลการสอบรับตรงใช้ข้อมูลผลการเรียน
นักเรียนร่วมกับโรงเรียน การใชข้้อมูลเชิงบริหารระหว่างหน่วยงานภายในส านักฯด้วยกัน เป็นต้น  การเข้าใช้ระบบงานเป็นไปตาม ระดับชั้น
ของความลับการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง  กระบวนการ ของระบบ ได้รับการออกแบบให้สามารถด าเนินการร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง มีระบบการตรวจสอบยืนยัน ก่อนการน าไปเป็นข้อมูลสารสนเทศตามกระบวนการที่ออกแบบใช้
งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน  เป็นระบบกระบวนการท างานที่สามารถรองรับงานทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดมีเก่ียวข้อง
เพิ่มเติมในอนาคต แต่ละระบบย่อยที่สามารถเชื่อมโยงสอดประสานกันท างาน ส่งผ่านงานต่อ เน่ืองกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาเฉพาะส่วนได้อย่างคล่องตัว      

(2) การทบทวนปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกปี    
นอกจากการมุ่งใช้เทคโนโลยีแบบทั่วทั้งองค์กรแล้ว ส านักฯ ยังมีแนวคิดในการทบทวนแผนปฏิบัติและทบทวนคุณภาพเพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างสม่ าเสมอต่อเน่ืองทุกปี เพื่อแก้ไขจุดอ่อน และส่งเสริมจุดแข็ง ส านักฯ เน้นใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร และ การมุ่งเน้นคุณภาพ จัดกิจกรรมทบทวนระบบแผนปฏิบัติงาน  ท าการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  
และกิจกรรมทบทวนระบบคุณภาพ (EdPEx) ทบทวน PL (ทบทวน ADLI และ LeTCI)   ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โดยการระดมสมองของคณะผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ทุกฝ่าย  ร่ว มกับ ผู้บริหาร
ระดับกลาง  หัวหน้ากลุ่มภารกิจและหน่วยงานเก่ียวข้อง โดยวิธี การประชุม  คณะกรรมการประเมินและประกันคุณภาพ คณะกรรมการ
วางแผนและสารสนเทศ คณะกรรมการบริหาร การประชุมสัมมนา  เพื่อระดมความคิดเห็นผู้ปฏิบัติทุกคน  เช่น ประชุมสัมมนาแผน และ 
ระบบคุณภาพ นอกจากน้ี ส านักฯ ยังมี กิจกรรมการประชุมสรุประเมินผลการปฏิบัติงาน /กิจกรรมหลักๆ  เช่น การแนะแนวสัญจร การ
จัดสอบ การกลั่นกรองหลักสูตร การเตรียมงานพิธีพระราชทานป ริญญาบัตร การให้บริการนักศึกษา เพื่อการวางแผนปรับปรุงพัฒนา
ปรับปรุงจุดอ่อนในการท างาน และ สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ข้างหน้าต่อไป   



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556  ส่วนท่ี 2   
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เทคนิคที่ใช้ คือ  PDCA (Plan – Do – Check – Action) โดยผู้รับผิดชอบดูแลระบบ และคณะกรรมการเก่ียวข้อง ที่ติดตามก ากับ
ดูแลปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอทุกรอบการท างานในแต่ละปี    

6.1.ก.(2) ข้อก าหนดของระบบงาน (Work System Requirement) 

ระบบงานและกระบวนการท างานของส านักฯ ได้รับการออกแบบ โดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้บริการต่างๆของส านักฯ สามาร ถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สะดวกต่อผู้ใช้ มีความถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ การออกแบบ ระบบ มีข้อก าหนดที่ต้องพิจารณาจาก
หลายปัจจัย ทั้งส่วนที่เป็น ข้อจ ากัดของระบบ หรือ  แนวทางการขยายระบบ หรือ ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อระบบ  เพื่อการพัฒนาการ
ให้บริการที่มี ความพร้อม มาตรการป้องกัน ที่ส านักฯ มุ่งให้ส าคัญ คือ ปัจจัยข้อก าหนดด้านสมรรถนะหลักของส านักฯ  เพื่อ การน าไปสู่
การบรรลุตามวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ภาระงาน การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อจ ากัดอุปสรรคของระบบ ความเสี่ยงของระบบ 
หรือการวิเคราะห์ปัจจัยความต้องการ ความคาดหวัง หรือปัจจัยสนับสนุนอ่ืน  รวมทั้งขีดความสามารถในการท างานของระบบที่ต้องพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้  เป็นเรื่องที่ทีม พัฒนา ระบบได้รับน โยบายให้ต้องพิจารณาวิเคราะห์โดยรอบคอบ ข้อก าหนดด้าน
สมรรถนะ เพื่อสนับสนุนให้ระบบบรรลุเป้าหมาย ที่ส านักฯเลือกใช้ประโยชน์ ได้แก่ 

1. สมรรถนะด้านความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความพร้อมในการลงทุนกับเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ
สูงมาก ในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด   

2. สมรรถนะด้านทักษะความช านาญของผู้ปฏิบัติ  เพื่อช่วย สนับสนุน ให้การพัฒนา ขั้นตอนการท างานของ ระบบเท คโนโลยี
สามารถท างานทดแทนก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่เทคโนโลยีได้รับการ ปรับปรุง โปรแกรมระบบด้วย ทักษะ
ความสามารถที่ได้จากผู้ช านาญการเฉพาะทางที่มากประสบการณ์เป็นข้อได้เปรียบของระบบที่เป็นจุดแข็ง เม่ือต้องเทียบกับ
เทคโนโลยีท านองเดียวกันแต่ต่างกันที่โปรแกรมการท างานในระบบ  ซ่ึงเป็นปัจจัยที่เป็นสมรรถนะที่ ต้องส่งผ่านให้ ทีมวิศวกร
ระบบสามารถพัฒนาระบบให้มีเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง  และ  

3. สมรรถนะหลักด้านเทคโนโลยีศักยภาพสูง  เพราะเป็นการน าระบบมาใช้แบบทั่วทั้งองค์กรและยังมุ่งหวังให้สามารถรองรับการ
ให้บริการขนาดใหญ่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง จึงจ าเป็นต้องที่ต้องพุ่งเป้าให้ความส าคัญเทคโนโลยีท านองเดียวกัน แต่ มีขีด
ความสามารถ และศักยภาพที่สูง รองรับได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต และคุ้มค่ากับการลงทุน เทคโนโลยีที่เลือกใช้ในส านักฯ ได้รับ
การคัดกรองโดยทีมงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เฉพาะทาง เพราะเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง  ส านักฯ นับเป็นกลุ่ม ผู้ใช้
เทคโนโลยีน้ีในรุ่นแรกๆ ซ่ึงต่อมาหลายสถาบันได้เริ่มน ามาใช้เช่นกัน     

6.1. ข.  การจัดการระบบงาน (Work System Management) 

6.1.ข.(1) การน าระบบการท างานไปใช้ (Work System Implementation) 

ระบบการท างานของส านักฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  

1. กลุ่มให้บริการทางการศึกษา ได้แก่ ระบบการท างานที่ออกแบบเพื่อ การให้บริการด้านรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา  ด้าน
การพัฒนาก ากับดูแลมาตรฐานหลักสูตรรายวิชาและสนับสนุนสหกิจศึกษา ด้านบริการระบบทะเบียนวิชาเรียน ด้านบริ การฐานข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูล  ด้านบริการเอกสารรับรองนักศึกษาและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  (รายละเอียดขั้ นตอนดังแสดงในขั้นตอนการ
ท างานของแต่ละกระบวนงานของแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานในกลุ่มภารกิจและหน่วยงาน) 

2. กลุ่มให้การสนับสนุนการบริหารจัดการ  ได้แก่  ระบบการท างานที่ออกแบบเพื่อ การให้บริการและช่วยอ านวยความสะดวกแก่
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถด าเนินการบริหารจัดการการด าเนินการของระบบในกลุ่มบริการทางการศึกษาข้างต้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านสารบรรณ ด้านการเงินการพัสดุ ด้านการวางแผน ด้านการประกันคุณภาพ ด้านสวัสดิการ ด้านบริหารงาน
บุคคล ตลอดทั้งการบริหารจัดการทั่วไปอ่ืนๆ  (รายละเอียดขั้นตอนดังแสดงในขั้นตอนการท างานของแต่ละกระบวนงานของแต่ละกลุ่ม
ปฏิบัติงานในกลุ่มภารกิจและหน่วยงาน) 

ทั้งสองกลุ่ม ระบบได้ออกแบบให้ประสานงานเชื่อมโยงศักยภาพการท างานระหว่างกัน  ใช้วัสดุ /ครุภัณฑ์ /อุปกรณ์ /เครื่องมือ
จ าเป็นร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่บรรลุวัตถุประสงค์ภารกิจและวิสัยทัศน์ร่วมกัน  

ในการน าระบบมาใช้งาน ดังได้กล่าวแล้วว่าส านักฯ มีกิจกรรมทบทวนการท างาน ทั้งในระดับกลุ่มกิจก รรม และ ในระดับการ
ทบทวนประจ าปี  ในปัจจุบัน มีการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มเติมความสามารถของระบบในหลายกระบวนการท างาน ดังแสดงใน 7.1 และเพิ่ม
การเชื่อมโยงเครือข่ายการท างานของระบบเพื่ออ านวยประโยชน์เพิ่มเติมแก่ทั้งนักเรียน  นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไป ตลอดทั้ง
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ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถร่วมใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างครอบคลุม ส านักฯม่ันใจในการให้บริการที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองให้มีประสิท ธิภาพ
สูงยิ่งๆขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 

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

การที่ระบบออกแบบให้ใช้ฐานข้อมูลหลักร่วมกัน ใช้โปรแกรมบริหารจัดการร่วมกันหรือและอนุญาตให้โปรแกรมบริหารจัดการงาน
หรือการให้บริการที่สัมพันธ์กันกับที่มีอยู่เดิมสามารถเชื่อมโยงใช้งานร่วมกันได้  และอนุญาตให้ ผู้บริหาร /ผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มี
ความต้องการที่จะร่วมใช้ฐานข้อมูล และหรือโปรแกรมจัดการงานร่วมกัน สามารถ ใช้และ เข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อการด าเนินการได้ ตามชั้น
ความลับของระบบที่ก าหนดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลร่วมกัน เป็นการป้องกันการบริหารจัดการฐานข้อมูล ที่ซ้ าซ้อน  ช่วยลด 
และ ป้องกันข้อผิดพลาดของข้อมูลที่มาจากต่างแหล่งข้อมูล ที่แตกต่างกันในระบบมาตรการจัดการความเป็นปัจจุบันของข้อมูล การบริหาร
จัดการความเสี่ยง การติดตามพัฒนาระบบ และอ่ืนๆ  ตัวระบบสามารถช่วยให้สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้คุ้มค่าแก่การลงทุน  

6.1. ค.  ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Readiness) 

ในด้านระบบงาน ระบบงานของส านักฯ ได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบรัดกุม การน าเอาระบบเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงมาใช้ 
ได้มีการวางมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากเหตุที่อาจคาดไม่ถึง และมีมาตรการฉุกเฉินรองรับที่สามารถให้บริการต่อเน่ืองได้ โดยมี
ระบบส ารองฉุกเฉิน ทั้งระบบพลังงาน ระบบคอมพิวเ ตอร์ส ารอง ระบบข้อมูลส ารอง ระบบส ารองอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง จัดให้มี
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง มีระบบป้องกันตัวเองโดยซอฟท์แวร์  และ มีคณะกรรมการที่เก่ียวข้องพร้อมคอยแก้ไข ดังได้อธิบายแล้วในหมวดที่ 4
 ในด้านบุคลากรและทรัพย์สิน ส านักฯให้ความส าคัญกับระบบป้องกัน ภัยบุคลาก รภายในส านักฯ และ บุคลากรอ่ื นในอาคาร
ส านักงานด้วย เช่นระบบรกัษาความปลอดภัย ที่มีการจัดจ้างบริษัทเอกชนมาดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย  มีการอบรมบุ คลากรในอาคารเพื่อป้องกันอัคคีภั ยโดยวิทยากรผู้ช านาญเฉพาะ มีคณะกรรมการและแผนป้องกันอัคคีภั ย มีการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมรับต่อสภาวะฉุกเฉิน ทั้งที่อาจเกิดกับระบบงาน หรือกับผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

6.2 กระบวนการท างาน (Work Processes) 

6.2.ก. การออกแบบกระบวนการท างาน (Work Process Design) 

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

แนวคิดที่คณะผู้บริหารให้ความส าคัญ คือเน้น คุณภาพการให้บริการ  ที่ส านักฯจะต้องบริหารจัดการให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ มุ่งสู่การบริหารและพัฒนาวิชาการที่เป็นเลิศ  เป็นการพัฒนาการแบบไม่หยุดนิ่ง    และเน้น
การใช้เทคโนโลยีแบบทั่วทั้งองค์กร  เน้นการท างานที่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบการท างานได้อย่างคล่องตัว   ดังกล่าวถึงใน 6.1 
ข้างต้น กระบวนการท างานต่างๆ เม่ือมีการประเมินพบจุดอ่อน หรือมองเห็นโอกาสการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจะได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองไม่หยุดน่ิง ซ่ึง  บางกระบวนการท างาน ส านักฯได้พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรม เพิ่มเติมใหม่ภายหลัง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการท างาน ให้ผลการด าเนินการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังแสดงใน 7.1.(ข) เช่น  

 การพัฒนาโปรแกรมรับสมัครที่ผ่านระบบ Internet    
 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF   
 การพัฒนาโปรแกรมขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์   
 การเปิดบริการธุรกรรมการเงินอ านวยความสะดวกผ่านเคาน์เตอร์บริการใกล้บ้านผู้รั บบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 การพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลคุณภาพภายในของส านักฯ   
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 การพัฒนาปรับรูปแบบการประชุมกลั่นกรองหลักสูตรที่สามารถกลั่นกรองหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดคราวละจ านวนมาก  

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

6.2.ก.(2) ข้อก าหนดของกระบวนการท างาน (Work Process Requirement) 

ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการท างานของส านักฯ คือ การให้บริการทางการศึกษาหลักของส านักฯที่ ใช้ได้ง่าย สร้างคุณค่า
และความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยส านักฯจะบริหารจัดการให้ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างไม่หยุดน่ิง เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด     โดยที่ส านักฯก าหนด ให้มีกิจกรรม
ส ารวจวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทบทวนระบบคุณภาพ อย่างต่อเน่ือง ทุกปี 

6.2.ข. การจัดการกระบวนการท างาน (Work Process Management) 

6.2.ข.(1) การน ากระบวนการท างานที่ส าคัญไปใช้ (Key Work Process Implementation) 

กระบวนการท างานที่ส าคัญที่ส านักฯใช้ คือ  กระบวนการให้บริการด้าน 
[1] การให้บริการด้านการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
[2] การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรียน 
[3] การให้บริการรับรองสถานภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า 
[4] การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา 

กระบวนการให้บริการ ดังกล่าวข้างต้น เน้นการมีขั้นตอนที่สั้นและง่าย และประกาศไว้ชัดเจน ณ จุดบริการ (รายละเอียดดังปรากฏ
ในขั้นตอนการให้บริการของแต่ละกลุ่มภารกิจและหน่วยงาน) ตัวชี้วัดที่ส าคัญและผลการด าเนินการ ดังแสดงไว้ใน 7.1 การน ากระบวนการ
ท างานไปใช้จะมีกิจกรรมประเมินผลการท างานรายงานความคืบหน้าหรือปัญหาอุปสรรคเป็นประจ าทุกเดือน  ในการประชุมบุคลากรส านัก
ฯ และน าสู่การพิจารณาสนับสนุนการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม หรือเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่จะสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่มุ่งหวัง 

ทุกกระบวนการล้วนมีความส าคัญสูง เริ่มตั้งแต่ การให้บริการเตรียมผู้ที่จะเข้ามาเรียน คัดเลือกผู้เรียน  ดูแลทะเบียนประวัติผู้เรียน 
บริการอ านวยความสะดวกการลงทะเบียนเพิ่มถอนวิชาเรียน อ านวยความสะดวกตารางสอนตารางสอบ ประมวลผลการเรียน ตรวจสอบ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประสานจัดงานรับพระราชทานปริญญาบัตร และ การด าเนินการบริการเอกสารส าคัญแสดงสถานภาพทาง
การศึกษา และแม้กระทั่งกระบวนการประกันคุณภาพการให้บริการ  ในที่น้ีจะแสดงกระบวนการหลักที่ส าคัญของส านักฯ ที่มีผลต่อการ
สร้างคุณค่าให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเรียนรู้และความส าเร็จของผู้เรียน ผลตอบแทนด้านการเงินความส าเร็จและความยั่งยืนของ
สถาบัน ดังน้ี 

ตารางที่ 6.2.ข.(1)-1   แสดงกระบวนการท างานหลัก การสร้างคุณค่าให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเรียนรู้และความส าเร็จของผู้เรียน ผลตอบแทนด้าน
การเงิน ความส าเร็จและความยั่งยืนของสถาบัน 

กระบวนการท างาน
หลักของสถาบัน 

การสร้างคุณค่าให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

การเรียนรู้และความส าเร็จ
ของผู้เรียน 

ผลตอบแทน
ด้านการเงิน 

ความส าเร็จและความย่ังยืน
ของสถาบัน 

กระบวนการแนะแนว
การศึกษา 

(กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์การตลาด) 

 เกิดการตื่นตัวแข่งขันและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนของโรงเรียนต่างๆ 

 เกิดความผูกพันและค่านิยมต่อ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ได้ข้อมูลที่เช่ือถือได้ที่
เก่ียวกับการเข้าศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา 

 เกิดความมั่นใจในการ
เตรียมตัวเข้าศึกษา 

 บริการไม่หวัง
ผลตอบแทน 

 

 สร้างสัมพันธ์ต่อเนื่อง/ความ
ผูกพันผู้เรียนในอนาคต 

กระบวนการรับบุคคล
เข้าศึกษา 

 นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน ได้รับ
บริการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะสาขาที่
ต้องการ/คาดหวัง ที่สะดวก ใกล้บ้าน   
ลดค่าใช้จ่าย 

 คณะใน มข. และสถาบันที่ร่วมรับ       
ได้ผู้เรียนตามที่คาดหวัง 

 ผู้เรียนประสบความส าเร็จ
เข้าศึกษาในคณะที่เลือก 

 การได้ผู้เรียนคุณภาพสูง 
สนับสนุนคุณภาพผลการ
เรียนรู้และความส าเร็จของ
ผู้เรียน 

 สร้างรายได้
ให้แก่ส านักฯ
และ
มหาวิทยาลัย 

 การเพ่ิมทางเลือกที่
หลากหลาย ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์และความ
ผูกพันระหว่างผู้เรียนกับ
สถาบัน 
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หน้าที่  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 60 

กระบวนการท างาน
หลักของสถาบัน 

การสร้างคุณค่าให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

การเรียนรู้และความส าเร็จ
ของผู้เรียน 

ผลตอบแทน
ด้านการเงิน 

ความส าเร็จและความย่ังยืน
ของสถาบัน 

กระบวนการระบบ
ทะเบียนเรียน 

 ความสะดวกในการลงทะเบียน เพ่ิมถอน 
วิชาเรียน ของผู้เรียนทุกกลุ่มทุกระดับ 

 ความสะดวกในการช าระเงิน 
 

 สนับสนุนการเรียนการ
สอน ในการวางแผน
การศึกษา 

 ลดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

 สร้างรายได้
ให้แก่ส านักฯ
และ
มหาวิทยาลัย 

 สร้างสัมพันธ์ต่อเนื่อง /
ผู้เรียนในปัจจุบัน และศิษย์
เก่า 

 สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

กระบวนการ
ประมวลผล 

 ผู้เรียนได้รับผลการประเมินรวดเร็ว 
ถูกต้อง เช่ือถือได้ 

 ผู้ปกครองติดตามพัฒนาการผู้เรียนได ้
 อ านวยความสะดวกผู้สอน 

 สนับสนุนการเรียนการสอน  บริการไม่หวัง
ผลตอบแทน 

 สามารถด าเนินการต่อเนื่อง
และยั่งยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพแม้บุคลากร
เก่ียวข้องมีการเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการกลั่นกรอง
หลักสูตร 

 คณะได้รับการตรวจกลั่นกรองหลักสูตร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. 

 สกอ. ได้รับการช่วยกลั่นกรอง ก่อน
รับรองหลักสูตร 

 สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนที่ได้เรียนใน
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว 

 
 

 หลักสูตรมีคุณภาพดีช่วย
ส่งเสริมสนับสนุน
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการเรียนรู้
และความส าเร็จของผู้เรียน 

 บริการไม่หวัง
ผลตอบแทน 

 มหาวิทยาลัยได้รับการ
ยอมรับ ในเชิงวิชาการจาก
สาธารณะ ที่มีหลักสูตรมี
มาตรฐานสูง 

กระบวนการให้บริการ
เอกสารส าคัญแสดง

ถานภาพผู้เรียน 

 ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากเอกสารส าคัญ
เพ่ือการแข่งขัน ในตลาดแรงงาน 

 ประหยัดเวลาทั้งผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 เอกสารคุณภาพดี ใช้เป็นต้นฉบับที่ต้อง
เช่ือถือได้ 

 ขอรับได้ง่ายและสะดวก 

 ใช้ประโยชน์จากเอกสาร
เพ่ือการแข่ง  ขันใน
ตลาดแรงงาน และเพ่ือ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นอย่างได้เปรียบ
(รวดเร็ว และเป็นฉบับจริง
ที่น่าเช่ือถือกว่า) 

 สร้างรายได้
ให้แก่ส านักฯ
และ
มหาวิทยาลัย 

 สร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่อง/
เป็นความผูกพันผู้เรียนใน
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 

 สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

กระบวนการประเมิน
และประกันคุณภาพ
ภายใน 

 ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความ
พึงพอใจ และมั่นใจในมาตรฐานระบบ
ประคุณภาพของส านักฯ 

 การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการทั้งระบบอย่าง 
ต่อเนื่องส่งผลต่อการ
สนับสนุนประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอน ส่งเสริม
การเรียนรู้และความส าเร็จ
ของผู้เรียน 

 สนับสนุนการ
สร้างรายได้โดย
อ้อมจาก
คุณภาพการให้ 
บริการในทุก
กระบวนการ
ส าคัญ 

 สนับสนุนความส าเร็จ 
 เป็นบริการที่เป็นระบบที่

ด าเนินการได้ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน แม้จะเปลี่ยนแปลงตัว
บุคคล 

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

ส านักฯ ใช้บริการการส่งมอบใน  2 ประเภท คือ   
1. วัตถุดิบ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่วนหน่ึงเบิกจ่ายจากพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย โ ดยการจัดหา

ผ่านพัสดุกลางร่วมกัน กับ วิธีจัดซ้ือจัดหาเองตามระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดจากบริษัทห้างร้านที่ชนะการประกวดราคา หรือโดย
วิธีพิเศษ  

2. สารสนเทศ เช่น ข้อมูลสารสนเทศ การแนะแนวการศึกษา  ข้อมูลการจัดท าระเบียบการ การจัดท าคู่มือนักศึกษา ระเบียบ
ปฏิบัติข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

สิ่งที่ส่งมอบ จะส่งผลอย่างส าคัญต่อ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ปฏิบัติ และระบบการท างานของส านักฯ  ส าหรับ
วัตถุดิบ  ส านักฯด าเนินการตรวจสอบและตรวจรับตามระเบียบปฏิบัติเพื่อให้ได้วัตถุดิบตา มคุณสมบัติที่ก าหนด  กรณีไม่เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนดก็จะไม่ตรวจรับวัตถุดิบน้ัน   ในส่วน  สารสนเทศ บางส่วนส านักฯ  รับมาโดยคงสภาพเดิมจากคณะ /หน่วยงาน /
แหล่งข้อมูลสารสนเทศน้ันๆไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไข เช่นข้อมูลแนะแนวการศึกษา จากแหล่งตรง ข้อมูลประวัตินักศึกษา จาก
เจ้าของประวัติ ข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการรับรองแล้ว   และ บางส่วนส านักฯรับมาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทาน ก่อนน าไปใช้ อาจมี
การแก้ไขปรับปรุงหรือสรุปประมวลสร้างใหม ่กรณีปฏิบัติผิดจากที่ก าหนดซ้ าๆ สามารถยกเลิกใช้บริการเปลี่ยนไปใช้ที่อ่ืนได้ 
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ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)   หน้าที่    61 

6.2.ข.(3) การปรับปรุงกระบวนการท างาน (Process Improvement) 

ส านักฯ รับฟังเสียงความต้องการ ความคาดหวัง จากผู้รับบริการทั้ง นักศึกษา นักเรียน และ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ตลอดทั้ง     
ผู้ปฏิบัติ  และ ผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ที่ได้สะท้อน โอกาสในการปรับปรุง (OFI: Opportunities 
for Improvement) ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาเพื่อท าให้กระบวนการเหล่าน้ีให้ทันต่อ
ความจ าเป็นและทิศทางการจัดการศึกษาอยู่เสมอ โดยก าหนดรอบที่มีการปรับปรุงพัฒนาทุกรอบปีการศึกษา 
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หน้าที ่    62 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

หมวดท่ี 7 ผลลัพธ์ 
(Results) 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลลัพธ์ด้านกระบวนการ  
(Student Learning and Process Outcomes)  

7.1. ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน และ การมุ่งเน้นกระบวนการ (Process Results) 

ส านักฯ เป็นองค์การกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน ของคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ไม่มีหลักสูตรและนักศึกษา
สังกัด มี เฉพาะ บริการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นบริการหลักทางการศึกษาของส านักฯ 5 ด้าน (และมีโครงการสนับสนุนให้มี
งานประสานงานสหกิจศึกษาเพื่อประสานงานกลางร่ วมกับคณะและต่างสถาบันร่วมด้วยอีก 1 หน่วยงานย่อย ซ่ึงอยู่ระหว่างการขอจั ดตั้ง
เป็นหน่วยในก ากับของส านักฯ ) การอธิบายผลลัพธ์ในหมวดที่ 7.1 ตามเกณฑ์ EdPEx ของส านักฯ ในรายงานน้ี จะมุ่งเน้นที่ กระบวนการ 
(PROCESS RESULTS) ด้านการให้บริการการศึกษาหลักของส านักฯ ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยรายงาน ประสิทธิผลการ
ด าเนินการ (Operational EFFECTIVENESS) ของกระบวนการให้บริการหลักข้างต้น ที่สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังแสดง
ใน 7.1. ข. 

7.1. ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการด าเนินการ (Operational Process Effectiveness Results) 

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

ในต้นปีการศึกษา 2554 ส านักฯได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPEx) ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  โดยเป็น หน่ึงใน 28 คณะ/หน่วยงานของ 18 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จากคณะ/หน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 75 คณะ/หน่วยงานของ  38  สถาบันทั่วประเทศ   ในจ านวนที่ผ่านการ
คัดเลือกน้ี เป็นคณะ /หน่วยงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจ านวน 7 คณะ/หน่วยงาน   ประกอบด้วย 1. คณะเกษตรศาสตร์  2. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 3. คณะศึกษาศาสตร์  4. คณะแพทยศาสตร์ 5. คณะเภสัชศาสตร์  6. คณะวิทยาการจัดการ และ 7. ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ   นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของส านักฯร่วมกับมหาวิทยาลัย ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านระบบประกันคุณภาพ 
และแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการด าเนินการการให้บริการหลักของส านักฯ หลายประการ    

ในภาพรวมของการประเมินผล ค ารับรอง การปฏิบัติ ราชการคณะและหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระดับคุณภาพ 3 ปี
ย้อนหลัง (2554-2556) ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก  เป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรส านักฯทุกคน 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานกลุ่มสนับสนุน 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 

เฉลี่ย 3 ปี ระดับคุณภาพ 3 ปี 
2554 2555 2556 

1 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 4.4716 4.7420 4.8683 4.6940 ดีมาก 
ผลลัพธ์แสดงประสิทธิผลการด าเนินการในภาพรวมของส านักฯ พิจารณาจากผลการ ให้บริการทางการศึกษาที่เป็นบริการหลักของ

ส านักฯ และผลการประเมิน ตรวจประเมินภายในตามตัวชี้วัด IQA-KKU ข้อ 9.1 ส่วนหนึ่ง และตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์
และความท้าทายของส านักฯ ร่วมด้วย ผลการให้บริการหลักที่ส าคัญของส านักฯ แต่ละด้าน ดังแสดงข้างล่างต่อไปน้ี  

ประสิทธิผลของการด าเนินการ บริการหลักที่ส าคัญด้านต่างๆ ของส านักฯ  
[1] ด้านการให้บริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 

ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และมีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่ท้าทาย 
ดังแสดงในตารางที่7.1.ข(1)-3 ตลาดการให้บริการที่ส าคัญของส านักฯคือ กลุ่มนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของภาคตะวันออกเฉียง  
เหนือทุกจังหวัด ซ่ึงถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นนักศึกษาในอนาคตของมหาวิทยาลัย   จ านวนผู้สมัคร สอบรายวิชาเพื่อ คัดเลือกเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง มีจ านวนสูงเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ที่ผ่านมาโดยล าดับ   และค่อนข้างสูงอยู่ที่ระดับ มากกว่า 40,000 คน ต่อปี
อย่างต่อเน่ือง จนปัจจุบัน  และคาดว่าจะอยู่ที่ระดับน้ีต่อไปอีกหลายปี นวัตกรรม ส าคัญที่ส านักฯพัฒนาขึ้นเก่ียวกับเรื่องน้ี คือ 

 ระบบการรับเข้าศึกษา online เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้สมัครและโรงเรียนสามารถด าเนินการได้สะดวกรวดเร็ว ลดเวลา
และค่าใช้จ่าย (โปรแกรมการสมัครผ่านเครือข่าย Internet ที่พัฒนาขึ้นเอง น้ี ยังคงใช้บริการอยู่ ในปัจจุบัน โดยพัฒนาปรับปรุง
ต่อเน่ืองทุกปี)   
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 การเปิดเครือข่ายให้ต่างสถาบันใช้บริการรับสมัครร่วมกับการรับสมัครโดยวิธีรับตรงของส านักฯ   ซ่ึงอ านวยประโยชน์ให้ต่าง
สถาบันมีโอกาสรับนักเรียนในภูมิภาคอีสาน เพิ่มขึ้น นักเรียน ได้สิทธ์ิ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาขึ้น จากการสมัครรับตรงของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส านักฯได้สนับสนุนนโยบายการให้บริการชุมชนวิชาการที่ส าคัญของส านักฯ  

 กิจกรรมแนะแนวสัญจร ที่ให้บริการแนะแนวเคลื่อนที่ถึงใกล้บ้านนักเรียน  

ตารางที่ 7.1.ข(1)-2 อัตราส่วนผู้สมัครรับตรงและการแข่งขัน 
ปีการศึกษา จ านวนผู้สมัคร (คน) จ านวนประกาศรับเข้าศึกษา อัตราส่วนการแข่งขันท่ี มข. 

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 
2556 41,992 3,725 1:11:3 

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

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

ผล/ระดับ (Level) แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2554 2555 2556 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล
จาก 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

>85% 86.92% 88.59% 88.59% + เป้าหมาย รับเข้าฯ สูงกว่าเป้า 

2 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวสัญจร 30,000 33,130 40,791 39,408 - เป้าหมาย รับเข้าฯ สูงกว่าเป้า 
3 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวตลาด

นัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่ ศูนย์ ม.ขอนแก่น  
30,000 33,191 20,115 20,839 + เป้าหมาย รับเข้าฯ สูงกว่าเป้า 

4 จ านวนผู้สมัครสอบรายวิชาที่มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นจัดสอบ โดยวิธีรับตรง 

>40000 41,892 43,321 41,992 - เป้าหมาย รับเข้าฯ สูงกว่าเป้า 

5 จ านวนต่างสถาบันที่ร่วมเป็นเครือข่ายรับเข้า
ศึกษาผ่านกระบวนการรับตรง 

10 12 11 10 - เป้าหมาย รับเข้าฯ สูงกว่าเป้า 

6 เกรดเฉลี่ยผู้สอบผ่านคัดเลือกรับตรง >3.00 3.11 3.13 3.47 + เป้าหมาย รับเข้าฯ สูงกว่าเป้า 
7 อัตราส่วนเฉลี่ยจ านวนรับต่อจ านวนผู้สมัคร >1:10 1:10.3 1:11.3 1:11:27 + เป้าหมาย รับเข้าฯ สูงกว่าเป้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-1 จ านวนผู้สมัครสอบรายวิชาที่มหาวิทยาลัยขอน 
แก่นจัดสอบเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง 
จ าแนกตามปีการศึกษา ท่ีส านักฯด าเนินการ 
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สมัครรับตรงกับส านักฯ 
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การให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีส่วนที่ต้องบริการผ่านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ร่วมบูรณาการกับการให้บริการด้าน
ข้อมูลสารสนเทศด้วย และมีผลการประเมินเชิงระบบเทคโนโลยีที่ดี ดังแสดงใน  ข้อ [5] การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและ
นักศึกษา 

[2] การให้บริการด้านมาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-4 ตัวชี้วัดประสิทธิผลการด าเนินการด้าน การให้บริการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2554 2555 2556 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

>85% 88.09% 86.42% 86.42% + เป้าหมาย พัฒนา 
วิชาการ สูงกว่าเป้า 

2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติเทียบกับ
หลักสูตรทั้งหมดที่มีตามแผน 

60% 41.21% 94.01% 98.80 + เป้าหมาย 

พัฒนา 
วิชาการ สูงกว่าเป้า 

3 จ านวนของหลักสูตรที่ผ่านการด าเนินการ
ของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร(สะสม) 

300 296 314 339 + 
เป้าหมาย พัฒนา 

วิชาการ 
สูงกว่าเป้า 

4 จ านวนคร้ังการจัดประชุมต่อปีการศึกษา 
40 36 47 40 + 

เป้าหมาย พัฒนา 
วิชาการ 

สูงกว่าเป้า 

 
ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีค่าต่ ากว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย แต่พบว่ามีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่ท้าทาย 

ดังแสดงในตารางที่ 7.1.ข(1)-4 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-5 จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการด าเนินการของ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรตามปีการศึกษา 
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แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-6  จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ตามปีการศึกษา 
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แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-3 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจร 
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แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-4 เกรดเฉล่ียผู้สอบผ่านคัดเลือกรับตรง 
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ตารางที่ 7.1.ข(1)-5  จ านวนหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติเปิดที่ผ่านส านักฯเพ่ือพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 
จ านวน 

หลักสูตรสะสม  
ที่คณะเสนอ 

เป้าหมาย 
ในการพิจารณา

กลั่นกรอง 

จ านวนหลักสูตร
ที่ผ่านการ

กลั่นกรองจาก
ส านักฯ 

อัตราส่วนหลักสูตร 
ที่ผ่านการ

กลั่นกรองจาก
ส านักฯ 

จ านวน 
หลักสูตรทั้งหมด 
สะสมตาม TQF  

จ านวนหลักสูตร
ที่สภา 

อนุมัติแล้ว 

อัตราส่วนหลักสูตร 
ที่ผ่านสภาฯ 

ต่อหลักสูตร TQF ทั้งหมด  
ณ ปีการศึกษานั้น 

2554 296 100% 296 100% 296 122 41.21% 
2555 334 100% 334 100% 334 314 94.01% 
2556 334 100% 332 100% 334 330 99.00% 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดให้ทุกสถาบันอุดมศึกษา ใช้เกณฑ์มาตรฐานตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการของส านักฯ  ได้
ด าเนินการเร่งรัดและสนับสนุนการด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามนโยบายคือทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จ านวน  334 หลักสูตรผ่านการ
กลั่นกรองตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF ที่ก าหนด นวัตกรรม ส าคัญที่ส านักฯพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจน้ี คือ  
 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการ การขออนุมัติเปิดหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF สามารถ

อ านวยความสะดวกคณะหน่วยงาน จัดท า เอกสาร มคอ .2 มคอ.3 มคอ.4 และ มคอ.5 และก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุง
ให้สามารถช่วยการจัดท าเอกสาร ถึง มคอ.7  ต่อไป www.TQF.kku.ac.th 

 ความถี่และรูปแบบการประชุมกลั่นกรอง คือ การเปลี่ยนจากการประชุมพิจารณาร่วมกันเดือนละ  1-3  ครั้ง เป็นการประชุม ถี่ขึ้น 
แยกพิจารณาตามกลุ่ม สาขา  และ ประชุมนอกสถานที่แบบ คราวละทุกหลักสูตร ต่อเน่ืองพร้อมกันในกลุ่มที่เสนอ  ท าให้สามารถ
พิจารณา ได้ทั้งในเชิงการเปรียบเทียบ และจ านวนที่เพิ่มขึ้นมาก  (ดังแสดงใน แผนภาพที่ 7.1ข(1)-5  7.1ข(1)-6 และ 7.1ข(1)-7    
และตารางที่ 7.1ข(1)-5) 

[3] การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรียน 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถ ใช้บริการระบบทะเบียนเรียนของส านักฯ  แบบ Online ได้ทั้ง 100% ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2543 นักศึกษาทุกคนสามารถท าธุรกรรมในระบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ในทุกพื้นที่ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับส านักฯได้
เป็นการให้บริการทั้งระบบของระบบทะเบียนเรียน ด้วยก าลังคน  เพียง 5 คน ต่อจ านวนนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนต่อปีการศึกษา กว่า 
40,000 คน ในเชิงเปรียบเทียบกับต่างสถาบันที่ ให้บริการลักษณะงานท านองเดียวกัน จาการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนระหว่างกัน พบว่า
ส านักฯ ใช้บุคลากรท างานที่น้อยกว่าสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าอ่ืนที่มีจ านวนนักศึกษารับบริการจ านวนใกล้เคียงกัน หรือมีจ านวนนักศึกษาที่
น้อยกว่า เป็นการใช้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง สมรรถนะด้านผู้ปฏิบัติที่ช านาญการและมีทักษะประสบการณ์สูง  สมรรถนะ
ด้าน งบประมาณ ในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่มีคุณภาพสูงและป้องกันความเสี่ยงการให้บริการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเก่ียวกับเรื่องน้ี 
 ระบบทะเบียนเรียน  Online ส านักฯ เป็นกลุ่มรุ่นแรกๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ที่น าระบบมาพัฒนาใช้ และพัฒนาปรับปรุงมา

อย่างต่อเน่ือง 
 ระบบช าระเงินผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์หรือเคาน์เตอร์บริการใกล้บ้าน  ลดเวลาและค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกแก่

ผู้ปกครอง 

แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-7 แสดงความถี่ในการประชุมพิจาณากล่ันกรอง
หลักสูตร/รายวิชา  
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หน้าที ่    66 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-6 ตัวชี้วัดประสิทธิผลการด าเนินการด้าน การให้บริการระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรียน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2554 2555 2556 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

>85% 86.02% 87.08% 87.08% NA เป้าหมาย 
ทะเบียน

เรียน 
สูงกว่าเป้า 

2 จ านวนรายวิชาที่บริการระบบทะเบียน 
online แก่นักศึกษาต่อปีการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี 

>5,000 4,809 5,831 6,129 + 
เป้าหมาย 

ทะเบียน
เรียน 

สูงกว่าเป้า 

3 จ านวนรายวิชาที่บริการระบบทะเบียน 
online แก่นักศึกษาต่อปีการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

>4,000 3,761 4,273 4,542 + 
เป้าหมาย 

ทะเบียน
เรียน 

สูงกว่าเป้า 

4 จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่อปี
การศึกษา ระดับปริญญาตรี 

>60,000 63,360 63,443 58,786  - 
เป้าหมาย ทะเบียน

เรียน 
ต่ ากว่าเป้า 

5 จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่อปี
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

>15,000 17,530 17,476 16,915 - 
เป้าหมาย ทะเบียน

เรียน 
สูงกว่าเป้า 

7 อัตราส่วนผู้ปฏิบัติ ต่อ จ านวนนักศึกษาที่
รับบริการระบบทะเบียนเรียน 

1: 
14,000 

1: 
14,000 

1: 
14,000 

1: 
14,000 

+ 
เป้าหมาย ทะเบียน

เรียน 
ตามเป้า 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และมีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่ท้า
ทาย ดังแสดงใน ตารางที่ 7.1.ข(1)-6 การให้บริการ ทางระบบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของระบบ ทะเบียน เรียน  มีการบูรณาการ ร่วมกับ
บริการด้านข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษาด้วย และมีผลการประเมินเชิงระบบเท คโนโลยีที่ดี ดังแสดงใน  ข้อ [5] การให้บริการ
ด้านข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา 
 
 [4] การให้บริการเอกสารส าคัญและงานด้านปริญญาบัตร 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-7  ตัวชี้วัดประสิทธิผลการด าเนินการด้าน การให้บริการการออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2554 2555 2556 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล

หน่วยงาน 

ผล 
เปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
>85% 83.89% 85.77% 85.77% NA 

เป้าหมา
ย 

บริการ สูงกว่าเป้า 

2 จ านวนเอกสารส าคัญที่ออกให้
ผู้รับบริการ 

>85,000 111,620 94,193 101,228 + เป้าหมา
ย 

บริการ สูงกว่าเป้า 

3 เวลาการให้บริการโดยเฉลี่ย 10 นาที/
ฉบับ 

10 นาที/
ฉบับ 

10 นาที/
ฉบับ 

10 นาที/
ฉบับ 

+ 
เป้าหมา

ย 
บริการ ตามเป้า 

 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-9 จ านวนจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่อปี
การศึกษา 
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ป.ตรี บัณฑิตศึกษา รวม

 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-10 จ านวนรายวิชาที่บริการระบบทะเบียน online 
แก่นักศึกษาต่อปกีารศึกษา 
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ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) หน้าที่  67 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2554 2555 2556 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล

หน่วยงาน 

ผล 
เปรียบเทียบ 

(+/-) 
4 จ านวนผู้รับปริญญาบัตร 9,302 9,880 9,301 9,173 - เป้าหมา

ย 

บริการ ต่ ากว่าเป้า 

5 ผลประเมินการด าเนินการพิธีงาน
พระราชทานปริญญาบัตร 

5 4.0 4.0 4.5 + 
เป้าหมา

ย 
บริการ สูงกว่าเป้า 

6 จ านวนผู้ส าเร็จวิทยาลัยพยาบาลสถาบัน
สมทบที่ใช้บริการงานด้านปริญญาบัตร 

800 749 743 637 - 
เป้าหมา

ย 
บริการ ต่ ากว่าเป้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักฯให้บริการด้านเอกสารส าคัญเพื่อรับรองสถานภาพ ตรวจสอบคุณวุฒิ ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และประสานงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ด้วยบริการอ านวยความสะดวกแบบหลายช่องทางส าหรับผู้รับบริการทั้งกลุ่มนักศึกษา ในและนอกมหาวิทยาลัย และ ศิษย์
เก่า ทุกกลุ่ม ทุกระดับการศึกษา  ผู้รับบริการสามารถ ใช้บริการผ่านเครือข่าย Internet ไปรษณีย์ หรือที่เคาน์เตอร์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Services) ที่สามารถให้บริการด่วนได้ ภายในไม่เกิน 10 นาที ต่อฉบับ และเปิดให้บริการ เต็มที่โดยบริการระหว่างพักกลางวัน
ทุกวัน และบริการเพิ่มเติมในวันเสาร์ด้วย เพื่ออ านวยความสะดวกและช่วยเพิ่มความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้กับผู้รับบริการ  ที่สามารถได้ใช้
ประโยชน์เอกสารได้รวดเร็ว สะดวก แม้อยู่ในช่วงเวลาหยุดราชการปกติทั่วไป  ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
พบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และมี ค่าสูงกว่าเป้าหมายที่ท้าทาย ดังแสดงใน ตารางที่7.1.ข(1)-7  นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเก่ียวกับ
เรื่องน้ี คือ 
 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop services)   ส านักฯ ให้บริการเอกสารที่จุดบริการในส านักฯแบบเบ็ดเสร็จ ที่ผู้รับบริการ

สามารถยื่นบริการที่จุดเดียว แล้วสามารถท าธุรการเอกสาร และการเงินได้ ณ จุดบริการ โดยระบบจะประสานเชื่อมโยงและ
ด าเนินการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ จุดบริการ  แทนนักศึกษา ที่แต่เดิมเคยต้องด า เนินการผ่านหลายจุดหลายขั้นตอน บริการ

 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-1-11 จ านวนเอกสารส าคัญที่ออกให้ผู้รับบริการ 
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 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-12 ผลประเมินการด าเนินการพิธีงาน
พระราชทานปริญญาบัตร 
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 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-13 จ านวนรับปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
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 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-14 จ านวนผู้ส าเร็จวิทยาลัยการพยาบาล (สถาบัน
สมทบ) 
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ทั้งเอกสารส าคัญ และ เก่ียวกับการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต เป็นบริการที่ได้รับการประเมินยอมรับจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับมหาวิทยาลัย  และได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  

 ระบบ Smart Card  เป็นบริการท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา แทนบัตรแบบเดิม ซ่ึงบัตรรุ่นใหม่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ถือบัตร  ลดเวลาและค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ปกครอง  พัฒนาตามความต้องการผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ระบบบาร์โค้ด มาเป็นระบบ Smart Card  ที่เพียงเก็บข้อมูลเล็กน้อยและพัฒนาเป็นสามารถเก็บข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้น  

 บริการขึ้นทะเบียนบัณฑิต Online  เพื่ออ านวยความสะดวกบัณฑิตทุกพื้นทีที่สามารถใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้  
 บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการที่จุดรับบริการ เช่น เครื่องจัดคิวการรับบริการ ที่พักผ่อนระหว่างรอ สื่อสิ่งพิมพ์ 

โทรทัศน์ เป็นต้น 
 การให้บริการสถาบันสมทบด้านงานพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยการพยาบาล  

การให้บริการด้านเอกสารส าคัญและด้านงานปริญญาบัตรต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษาผ่านระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่บูรณาการร่วมกับกลุ่มภารกิจประมวลผล และ มีผลการประเมินเชิงระบบเทคโนโลยีที่ดี ดังแสดงใน  ข้อ [5] การ
ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา 

[5] การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา 

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

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2554 2555 2556 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 

ผล 
เปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
>85% 85.25% 87.08% 87.08% + เป้าหมาย ประมวลผล สูงกว่าเป้า 

2 จ านวนการบันทึกคะแนนรายวิชา 
ปริญญาตรีต่อป ี

400,000 387,950 402,032 350,852 - เป้าหมาย ประมวลผล ต่ ากว่าเป้า 

3 จ านวนการบันทึกคะแนนรายวิชา
บัณฑิตศึกษาต่อป ี

48,000 47,343 42,016 40,756 - เป้าหมาย ประมวลผล ต่ ากว่าเป้า 

4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ (IQA-KKU ข้อที่ 7.3) 

70% NA NA 75.79% + เป้าหมาย ประมวลผล สูงกว่าเป้า 

 
ส านักฯ ให้บริการแก่ทุกสาขาวิชา และทุกระดับการศึกษา ในฐานะศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศระบบทะเบียนเรียน โดยอ านวย

ความสะดวกด้วยโปรแกรมบริหารจัดการฐา นข้อมูลร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย งานบริการการศึกษาของทุกคณะสาขาวิชาสามารถเข้าใช้
บริการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนร่วมกับส านักฯได้ โดยอาจมีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงข้อมูลส าคัญบางส่วนตาม
มาตรการรักษาความปลอดภัย และมาตรการป้องกันความเสี่ยง และสนับสนุนบริการฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานการบริหารจัดการงาน
ของบุคลากรในส านักฯ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส านักฯ เช่น บริการระบบการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง  ระบบประเมินผล
การด าเนินการ Online ระบบการเก็บรวมรวมข้อมูลการประกันคุณภาพ E-QA ของส านักฯ เป็นต้น  ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและนักศึกษา พบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และมีค่าสูงกว่า
เป้าหมายที่ท้าทาย ดังแสดงในตารางที่7.1.ข(1)-8  งานบริการด้านน้ีต้องรับผิดชอบงานด้านประมวลผลทั้งข้อมูลของนักศึกษา และข้อมูล
เพื่อการบริหารและตัดสินใจที่ส าคัญของผู้บริหาร และเพื่อสนับสนุนบูรณาการให้ข้อมูลการด าเนินการแก่ภารกิจบริการด้า นอ่ืนๆของส านัก
ฯ ต้องมีการเฝ้าติดตามบ ารุงรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพการท างานสม่ าเสมอ  
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ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการระบบงานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อสนับสนุนการให้บริการหลักทางการศึกษาด้านต่างๆ ของส านักฯ ภารกิจ งานการให้บริการ ด้านข้อมูลสารสนเทศ
หลักสูตรและนักศึกษา มีการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานบริการหลักทางการศึกษา
แต่ละด้านของส านักฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงให้แต่ละระบบการให้บริการสามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น  ผลการติดตามประเมินผลดังแสดงใน แผนภาพที่ 7.1ข(1)-17 ถึง แผนภาพที่ 7.1ข(1)-26 

 
 [6] การให้บริการด้านสหกิจศึกษา 

ตารางที่ 7.1.ข(1)-9  ตัวชี้วัดประสิทธิผลการด าเนินการด้านระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2554 2555 2556 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ข้อมูลปีที่
ผ่านมา 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 มีการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงาน 
ณ สถานประกอบการ 

ปีละไม่
น้อยกว่า 1

ครั้ง 

 
1 

 
1 

2-3 
ครั้ง/ปี + เป้าหมาย สหกิจศึกษา สูงกว่าเป้า 

2 มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  
โดยการน าเสนอผลงานเป็นโครงงานหรือ
วิจัย ของนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา 

ปีละไม่
น้อยกว่า 1

ครั้ง 
1 1 

2ครั้ง/
ปี 

+ เป้าหมาย สหกิจศึกษา สูงกว่าเป้า 

3 มีการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจให้
คณาจารย์ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ปีละไม่
น้อยกว่า 1

ครั้ง 
1 1 

1 ครั้ง/
ปี + เป้าหมาย สหกิจศึกษา ตามเป้า 

4 มีการจัดอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  
เพ่ือให้คณาจารย์ที่จะออกนิเทศนักศึกษา 
และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. 

ปีละไม่
น้อยกว่า 1

ครั้ง 
1 1 

1 ครั้ง/
ปี 

+ เป้าหมาย สหกิจศึกษา ตามเป้า 

5 .มีการอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ที่จะออกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ 
ส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ใน
กลุ่มประเทศอาเซีย  10 ประเทศ 

ปีละไม่
น้อยกว่า 1

ครั้ง 
1 1 

1ครั้ง/
ปี 

+ เป้าหมาย สหกิจศึกษา ตามเป้า 

6 6. มีการอบรม/ทดสอบภาษาอังกฤษ/
คัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ 

ปีละไม่
น้อยกว่า 1

ครั้ง 
1 1 

1ครั้ง/
ปี + เป้าหมาย สหกิจศึกษา ตามเป้า 

7 7. มีการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  
ณ ต่างประเทศ  โดยที่คณาจารย์ประจ า

ปีละไม่
น้อยกว่า 1

1 1 
2-3

ครั้ง/ปี 
+ เป้าหมาย สหกิจศึกษา สูงกว่าเป้า 

 แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-15 จ านวนการบันทึกคะแนนรายวิชาต่อป ี
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จ านวนการบนัทึกคะแนนรายวิชาตอ่ปี

ป.ตรี บัณฑิตศึกษา รวม

แผนภาพที่ 7.1.ข (1)-16 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ ตามเกณฑ์ IQA-KKU 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2554 2555 2556 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ข้อมูลปีที่
ผ่านมา 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

คณะสาขาวิชาและผู้ที่เก่ียวข้องออกไป
ดูแลนักศึกษาให้ก าลังใจ แก้ไขปัญหา และ
ให้ค าปรึกษา 

ครั้ง 

 จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากร ที่ท างานเก่ียวข้องด้านสหกิจศึกษา  และการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา    
สหกิจศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงาน  ณ สถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.ข(2) การเตรียมพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 

ดังกล่าวแล้วใน หมวดที่ 2 ที่ส านักฯ ก าหนดให้มีแผนการเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน ท าให้แต่ละกลุ่มภารกิจสามารถ
ด าเนินการลุล่วงตามแผนที่ก าหนดได้ ดังแสดงใน 7.1ข (1) ข้างต้น ซ่ึงผลการบรรลุดังกล่าวส่วนหน่ึงมาจากการบรร ลุความส าเร็จของ  
กระบวนการพัฒนาแผน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และ ระบบบริหารความเส่ียง  ร่วมด้วย  ระบบดังกล่าวได้รับ
การติดตามให้ความส าคัญสม่ าเสมอ ตามเกณฑ์ IQA-KKU ของมหาวิทยาลัย ดังแสดงใน ตารางที่ 7.1.ข (2)-1 และแผนภาพที่  7.1.ข 
(2)-1  

ตารางที่ 7.1.ข (2)-1 ตัวชี้วัดการเตรียมพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2554 2555 2556 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 โครงการสัมมนาแผนเพื่อ
กระบวนการพัฒนาแผน  

ปีละ 1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

+ เป้าหมาย ประมวลผล ตามเป้า 

2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ  

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ + เป้าหมาย ประมวลผล ตามเป้า 

3 กระบวนการจัดท าระบบบริหาร
ความเสี่ยง   

1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี + เป้าหมาย ประมวลผล ตามเป้า 

 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-17 รูปสัมมนาสหกิจศึกษา 
 

 

 

แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-18 รูปสัมมนาสหกิจศึกษา 
 

 
 แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-19 รูปสัมมนาสหกิจศึกษา 

 

 

 

แผนภาพที่ 7.1.ข(1)-20 รูปสัมมนาสหกิจศึกษา 
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7.1. ค.  ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปใช้ (Strategy Implementation Results) 

ดังได้กล่าวแล้วใน หมวดที่ 1 ข้อ 1.1.ข(2) เรื่องการท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และ กระบวนการทบทวนการด าเนินการ
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และหมวดที่ 2 ข้อ 2.1.ก(1)  ที่ขั้นตอนวางแผนของส านักฯ น าเอา กระบวนการ PDCA มาใช้ในกลยุทธ์การ
พัฒนาแผน  ผลจากการทบทวนคุณภาพ และ แผนปฏิบัติควบคู่กันอย่างสม่ าเสมอต่อเน่ือง ส าหรับการพัฒนาผลของประสิทธิผลในการ
ด าเนินการของส านักฯในบริการหลักเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์    ท าให้เกิด  ผลลัพธ์ที่พัฒนาขึ้น และเกิดการสร้างและ
พัฒนา นวัตกรรม สนับสนุนให้เกิดผลลัพธด์ังแสดงแล้วใน  7.1.ข(1) ข้างต้น 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Outcomes)  

7.2. ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder-Focus Results) 

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

ส านักฯ ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการของส านักฯ  ในภาพรวม อยู่ในระดับสูงมากอย่างต่อเน่ือง และมีแนวโน้มที่ ไม่ต่ ากว่าเดิม เม่ือพิจารณาใน
รายกลุ่ม พบว่า อยู่ในระดับดีถึงดีมาก และเม่ือพิจารณาเทียบกับผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มในเชิงบวกที่น่าพึงพอใจ  
ดังแสดงใน แผนภาพที่ 7.2.ก (1)-1 และ แผนภาพที่ 7.2.ก (1)-2 ไม่พบว่ามีค าร้องเรียนในปีการศึกษาน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7.1.ก(2)-2  ตัวชี้วัดความพึงพอใจ  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2554 2555 2556 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 ความพึงพอใจภาพรวม >85.00% 86.40% 86.52% 86.52% + เป้าหมาย บริหารทั่วไป สูงกว่าเป้า 
2 กลุ่มภารกิจบริหารทั่ว  >85.00% 86.04% 82.19% 82.19% + เป้าหมาย บริหารทั่วไป ต่ ากว่าเป้า 
3 กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ+

สหกิจศึกษา 
>85.00% 88.09% 86.42% 86.42% + เป้าหมาย บริหารทั่วไป สูงกว่าเป้า 

4 กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน >85.00% 86.02% 87.78% 87.78% + เป้าหมาย บริหารทั่วไป สูงกว่าเป้า 
5 กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา >85.00% 86.92% 88.59% 88.59% + เป้าหมาย บริหารทั่วไป สูงกว่าเป้า 
6 กลุ่มภารกิจประมวลผล >85.00% 85.25% 87.08% 87.08% + เป้าหมาย บริหารทั่วไป สูงกว่าเป้า 
7 กลุ่มภารกิจบริการ >85.00% 83.89% 85.77% 85.77% + เป้าหมาย บริหารทั่วไป ต่ ากว่าเป้า 

หมายเหตุ  
1. การวิจัยสถาบันเร่ืองความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักฯ ได้ปรับเปลี่ยนตามค าแนะน าของ คณะกรรมการประจ าส านักฯ ประจ าปี พ .ศ. 

2552-2554 เพ่ือให้มีรูปแบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ) 
ส าหรับปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 ข้อมูลความ  
พึงพอใจของ ปีพ.ศ. 2555-2556 จึงเป็นข้อมูลเดียวกัน  ที่สะท้อน ภาพการพัฒนางานในแต่ละกลุ่มภารกิจ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์กรใน
ภาพรวมต่อไป 

2. ประเมินจากแบบสอบถามจ านวน 530 ชุด  

แผนภาพที่ 7.2.ก(1)-1 ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อส านักฯ จ าแนกตามปี
การศึกษา 
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แผนภาพที่ 7.2.ก(1)-2 ความพึงพอใจในภาพรวมของของผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อกับส านักฯ จ าแนกตามปีการศึกษา
และตามกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ และงานบริการ
การศึกษาจ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
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ส่วนท่ี 2    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 
หมวดท่ี 7  ผลลัพธ์  ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 

หน้าที ่    72 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ล ะกลุ่มภารกิจ  พบว่า การให้บริการใน กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษา ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
รองลงมาคือ กลุ่มภารกิจ ทะเบียนเรียน  กลุ่มภารกิจประมวลผล และได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ กลุ่มภารกิจบริการ   บริการด้าน    
สหกิจศึกษายังรวมพิจารณาร่วมกับกลุ่มบริการด้านพัฒนาวิชาการ 

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

ส านักฯยังไม่มีการท าวิจัยสถาบันโดยตรงเพื่อวัดความผูกพันผู้รับบริการ แต่ผลจากการสังเกตพฤติกรรมผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ในโอกาสมาใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน  รวมทั้ง สังเกตจาก ผลลัพธ์การด าเนินการ  ใน 7.1 พบพฤติกรรม และ ผล
การด าเนินการที่ สะท้อนความผูกพัน ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่แสดงออกถึงค่านิยม  ความพึงพอใจในบริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ที่พักผ่อนระหว่างรับบริการ บริการ WIFI ทีวี น้ าเย็น เครื่องจัดบัตรคิว สิ่งพิมพ์  ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง  ของ
ผู้รับบริการที่ผูกพันในการใช้บริการ  การติดต่อสัมพันธ์ในระหว่างการบริการแนะแนวที่บูธแนะแนว ข้อมูลที่สะท้อนพฤติกรรม ของนักเรียน
ที่จะมาเป็นนักศึกษาในอนาคต  เช่น กิจกรรมแนะแนวตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา แนะแนวสัญจร ท่ียังมีจ านวนผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ต่ ากว่าเดิม  จ านวนผู้สมัครท่ียังคงมีจ านวนท่ีไม่ลดลง ดังแสดงใน 7.1.ข(1)  ผู้สมัครท่ีมีผลการเรียนดีขึ้น เรื่อยๆ  ท่ีสะท้อน
ถึงการดึงความสนใจจากนักเรียนกลุ่มเก่งเพิ่มขึ้น  การเลือกใช้บริการผ่าน Face book กับบุคลากรส านักฯ ที่สะท้อนความ ผูกพันใกล้ชิด
ในการรับบริการ  การใช้บริการแม้อยู่นอกเวลาราชการปกติ  เช่น ช่วงเวลาพักกลางวัน หรือ วันเสาร์ เป็นเครื่องชี้บ่งความผูกพัน ที่พบได้
ทั่วไป ดังแสดงด้วยภาพข้างล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติ (Workforce-Focused Outcomes)  

7.3. ก.  ผลลัพธ์ด้านผู้ปฏิบัติ (Workforce Results) 

7.3.ก (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติ (Workforce Capability and Capacity) 

ขีดความสามารถ และอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติของส านักฯ ดังแสดงแล้วใน บทน า :โครงร่างองค์กร ใน 1.ก(3)  แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของทักษะประสบการณ์ ที่สูงมาก ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ตรงที่ยาวนาน มีอายุงานเฉลี่ยที่สูง ที่สามารถเป็นผู้ให้ค าแนะน า

แผนภาพที่ 7.2.ก (2)-1 นักเรียนร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจร 
 

 

แผนภาพที่ 7.2.ก (2)-2 แนะแนวสัญจร 

 

แผนภาพที่ 7.2.ก (2)-3 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 

 

แผนภาพที่ 7.2.ก (2)-4 พิธีเปิดโครงการแนะแนวตลาดนัดหลักสูตรฯ 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 ส่วนท่ี 2   
ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  หมวดท่ี 7 ผลลัพธ์ 

ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) หน้าที่  73 

ปรึกษาในเรื่องที่ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง  ซ่ึงส านักฯ ถือเป็น สมรรถนะหลัก อย่างหน่ึงของส านักฯ   และดังได้กล่าวแล้วใน หมวดที่ 2 
ใน 2.1 ข(2)-1  ส านักฯมีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ด้านทรัพยากรบุคคลที่ที่มุ่งสนับสนุน ให้เพิ่มพูนความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
และพัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  ส านักฯ จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนาทบทวนระบบประกันคุณภาพ ให้
บุคลากรทุกคน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์เชิงคุณภาพ โดยการเชิญวิทยากรภายนอก จากแหล่งข้อมู ลที่เป็นองค์กรแห่งก าร
เรียนรู้เรื่องประกันคุณภาพ มาให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพเพื่อการท างาน รวมทั้งใช้บุคลากรภายในที่ได้รับการอบรมเรื่องน้ีมาถ่ายทอด
ความรู้อย่างสม่ าเสมอเป็นโครงการประจ าในแผนปฏิบัติการทุกปี (รายละเอียดในรายงานประจ าปี ) ซ่ึงบุคลากรของส านักฯเข้าร่ว มทุกคน     
และส านักฯยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนที่สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมสัมมนา หรือ ไปศึกษาดูงานต่างหน่วยงาน ทั้งในและ
ต่างประเทศ  หรือท าโครงการวิจัยที่สนใจ โดยส านักฯสนับสนุนทุนวิจัย 

 

ตารางที่ 7.3.ก(1)-1  ตัวชี้วัดการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2554 2555 2556 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 โครงการวิจัยสถาบัน >3 เร่ือง 9 3 7 + เป้าหมาย บริหารทั่วไป สูงกว่าเป้า 
2 ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักฯ 

>90% 100% 100% 100% 
 
+ 

เป้าหมาย บริหารทั่วไป สูงกว่าเป้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.ก(2) บรรยากาศของผู้ปฏิบัติ (Workforce Climate) 

ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน รวมถึงสุขอนามัย ความปลอดภัยของสถานที่ท างานรวมทั้งการให้บริการและสิทธิประโยชน์
ของผู้ปฏิบัติงาน  ส านักฯให้ความส าคัญและจัดอ านวยความสะดวกไว้ครบถ้วนทั้งความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการท างานที่ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บรรยากาศความสะดวกสบายในสถานที่ท างาน สถานที่พักผ่อนในช่วงเวลาพัก สถานที่ออกก าลังกาย สถานที่พัก
รอของผู้รับบริการ ที่ให้ความสะดวกสบายเพื่อท าให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการและแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

ส านักฯเน้นให้บริการด้านน้ีเป็นพิเศษ สถานที่ท างานได้รับการปรับให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง จัดให้มี
สิ่งอ านวยความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการ ที่มีคุณภาพ เช่น ทีวี เครื่องปรับอากาศ บริการสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Internet จุด

 

 

 

แผนภาพที่ 7.3.ก(1)-1 โครงการวิจัยสถาบัน 
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แผนภาพที่ 7.3.ก(1)-2 ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมโครงการโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของส านักฯ 
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หน้าที ่    74 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

บริการเชื่อมต่อ Internet ไร้สาย ห้องน้ าชายหญิง และคนพิการ ที่สะอาดได้รับการปรับปรุงใหม่ ก าหนดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ป้องกัน
มลพิษ รักษาความสะอาด รวมถึงสุขอนามัยที่ดี   จัดให้มีบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลท าความ
สะอาดสถานที่ท างานและสถานที่ให้บริการตลอดช่วงเวลาราชการ มีบริการ ลิฟต์ มีบริการที่จอดรถขนาดใหญ่ จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย
ส าหรับบุคลากร และสถานที่พักผ่อนในช่วงพักพร้อมที่สร้างความประทับใจแก่ทั้งผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานของส านักฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.ก (3) ความผูกพันของผู้ปฏิบัติ (Workforce Engagement)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานกับส านักฯ และความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน  ส านักฯ สนับสนุนให้จัดท าวิจัย
สถาบัน เพื่อติดตามศึกษาตรวจประเมินความพึงพอใจและความผาสุ กของบุคลกร  (สายสนับสนุน ) เริ่มตั้งแต่ปี งบประมาณ พ .ศ. 2552 ที่
ผ่านมา  ผลจากการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่า ความพึงพอใจ และความผาสุกในภาพรวมเป็น 85.59% ถือว่าอยู่ในระดับ
ที่น่าพึงพอใจมาก  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่าไม่แตกต่างกันนัก  (มีค่าสูงกว่าเดิมเพียงเล็กน้อย) เม่ือพิจารณาในประเด็น
หลัก 5 ประเด็น พบว่า ด้านที่มีค่าการประเมินที่สูงขึ้น คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านผู้น า ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านสวัสดิการ  
ด้านผลการปฏิบัติงานยังคงใกล้เคียงเดิม สะท้อนความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผู้น า และการสร้างจิตส านึกในความ
รับผิดชอบในงานที่ตนได้รับมอบหมาย  เป็นสมรรถนะหลักที่เป็นข้อได้เปรียบของส านักฯ กล่าวคือ บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
ท างานสูง และเป็นความสุขความพึงพอใจของบุคลากรด้วย กับทั้ง บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้น เป็นสิ่ง
ที่ท าให้ส านักฯม่ันใจได้ว่า ส านักฯจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และมีความยั่งยืน เพราะประสิทธิภาพและความรับผิดชอบที่สูงของบุคลากร ดัง
แสดงในแผนภาพที่ 7.3.ก(3)-1 

 
 

 

   

แผนภาพที่ 7.3.ก(3)-1 แสดงความพึงพอใจ/ความผาสกุของผู้ปฏิบัติงานของส านักฯ 
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ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) หน้าที่  75 

7.3.ก (4) การพัฒนาผู้ปฏิบัติ (Workforce Development) 
ดังได้กล่าวแล้วใน หมวดที่ 2 ใน 2.1 ข(2)-1  ส านักฯมีความท้าทายเชิ งกลยุทธ์ ด้านทรัพยากรบุคคลที่ มุ่งสนับสนุน ให้เพิ่มพูน

ความรู้ /แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่ อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  ส านักฯ จึงจัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาทบทวนระบบประกันคุณภาพ ให้บุคลากรทุกคน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์เชิงคุณภาพ โดยการเชิญวิทยากร
ภายนอกจากแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องประกันคุณภาพ มาให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพเพื่อ การท างาน รวมทั้งใช้บุคลากร
ภายในที่ได้รับการอบรมเรื่องน้ีมาถ่ายทอดความรู้อย่างสม่ าเสมอเป็นโครงการประจ าในแผนปฏิบัติการทุกปี (รายละเอียดในรายงาน
ประจ าปี) ซ่ึงบุคลากรของส านักฯเข้าร่วมทุกคน    และส านักฯยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนที่สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมสัมมนา  หรือ 
ไปศึกษาดูงานต่างหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ  หรือท าโครงการวิจัยที่สนใจ โดยส านักฯสนับสนุนทุนวิจัย 
 
ตารางที่ 7.3.ก(4)-1  ตัวชี้วัดการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2554 2555 2556 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 โครงการวิจัยสถาบัน >3 เร่ือง 9 3 7 + เป้าหมาย บริหารทั่วไป สูงกว่าเป้า 
2 ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักฯ 

>90% 100% 100% 100% + เป้าหมาย บริหารทั่วไป สูงกว่าเป้า 

3 โครงการการการจัดการความรู้ เพื่อ
พัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

+ เป้าหมาย บริหารทั่วไป สูงกว่าเป้า 

 ส านักฯมีความเชื่อม่ันว่า บุคลากรของส านักฯ ทุกกลุ่มทุกระดับเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่จะช่วยเป็นผู้ขับเคลื่อนบริการของส านักฯ
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน  แม้ว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารหรือระบบความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีในอนาคตบ้าง  โดยที่การพัฒนาผู้
ปฏิบัติอยู่อย่างสม่ าเสมอจะช่วยพัฒนาองค์การที่ยั่งยืนด้วยเหตุผลส าคัญ 2 ประการ คือ 

1. เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของทีมงานอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ   องค์กรจะมีผู้ปฏิบัติ
ที่มีศักยภาพสูงที่ได้รับพัฒนาทักษะอย่างต่อเน่ือง  ท าให้ ส านักฯ มีทีมงานผู้ปฏิบัติที่มีศักยภาพในระดับแนวหน้าอยู่เสมอ 

2. เป็นการพัฒนาความผูกพันอยู่อย่างสม่ าเสมอทางหนึ่ง   ซึ่งจะย้อนกลับมาพัฒนาองค์การได้อย่างไม่จ ากัด   ด้วยบุคลกร
ผู้มีประสิทธิภาพสูงและจงรักภักดีต่อองค์การ  

ส านักฯ จึงมีการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานของส านักฯเป็นประจ าทุกปี ปีละหลายครั้ง มีการสนับสนุนให้บุคลกรเข้ารับการ
อบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปีของส านักฯ ) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 7.2.ก (4)-1 อบรมการวิจัยสถาบัน แผนภาพที่ 7.2.ก (4)-2 อบรมการวิจัยสถาบัน 
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หน้าที ่    76 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักฯ  มีการ จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันและระหว่างต่างหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Tacit 
knowledge ระหว่างกัน ซ่ึงเป็นทักษะประสบการณ์ที่ส านักฯมุ่งหวังให้มีการถ่ายทอดส่งผ่านต่อกันรุ่นต่อรุ่น  และมีโครงการ /กิจกรรมให้
จัดท าเอกสารสรุปรวบรวมความรู้ ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น แนวปฏิบัติ ที่บุคากรส า นักฯ มีทักษะ ความช านาญ และ ที่ ได้จาการถ่ายทอด
หรือการระดมความคิดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านภารกิจงานบริการที่ส านักฯ รับผิดชอบ เพื่อรวบรวบเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่ หรือบริการแก่ผู้ต้องการใช้ประโยชน์แหล่งความรู้ที่ส านักฯ ช านาญการ เช่น เอกสารรวบรวมกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ส าหรับ
นักศึกษ า แนวปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ขั้นตอนแนวปฏิบัติกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษา  
ขั้นตอนแนวปฏิบัติส าหรับกรรมการแต่ละฝ่ายในการเตรียมงานพิธีพร ะราชทานปริญญาบัตร คู่มือการจัดสอบ รับตรง และ Admissions  
แนวปฏิบัติการใช้ระบบทะเบียน  มติที่ประชุมที่ส าคัญ นโยบายที่ส าคัญ ตัวอย่างหลักสูตร หรือ โปรแกรมช่วยงานการจัดท าเอกสาร
หลักสูตร ระเบียบการส าหรับนักเรียน  ข้อมูลแนะแนวการศึกษา เป็นต้น  ซ่ึงเป็น องค์ความรู้  ที่เป็น  Explicit knowledge เพื่อ
การศึกษาที่ส านักฯมีทักษะความช านาญและสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาในฐานะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เร่ืองดังกล่าวได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ในกลุ่มผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ทั่วไปตามแต่กรณี ผู้สนใจอาจ ศึกษาหรืออ้างอิง
ใช้ประโยชน์ในการท างาน ให้บริการต่อยอด หรือเพื่อการวิจัย ส านักฯ เป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการติดต่อขอเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานของส านักฯ บ่อยๆ ทั้งจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและจากองค์การภายนอก นับเป็นหลักฐานยืนยันการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญแห่งหน่ึง และการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ ส าคัญ   ผลการประเมิน ตามเกณฑ์ IQA-KKU ข้อ  7.2  ตาราง 
7.3ก(4)-1 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล (Leadership and Governance Outcomes)  

7.4. ก.  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ ธรรมาภิบาล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม  
          (Leadership, Governance and Societal Responsibility Results) 

7.4.ก(1) การน าองค์กร (Leadership) 
 

จากการที่ส านักฯได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  (EdPEx) จากส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ในต้นปีการศึกษา 2554 ส่งผลให้ส านักฯ มีการทบทวนระบบ ประกันคุณภาพ และแผนปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดทิศทางองค์กร มี
การปรับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พิจารณาความได้เปรียบ สมรรถนะ และความท้าทาย และ ได้ด าเนินการอย่างจริงจัง ดังได้อธิบายแล้ว ใน 
โครงร่างองค์กร และในหมวดที่ 1 การน าองค์กร หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์  เน้นระบบเพื่ อให้เกิดความยั่งยืนของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน  แม้ว่าทุกตัวชี้วัดจะมีความส าคัญ แต่ ผู้อ านวยการและผู้บริหารระดับสูงยังได้ให้ความสนใจเพิ่มพิเศษกับ ตัวชี้วัดบางตัว  ได้แก่  
 ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพราะภารกิจหลักของส านักฯ คือการให้บริการทางการศึกษา  ที่ต้องบริการให้

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจที่สุด ดังแสดงใน 7.2.ก (1) 
 กระบวนการวางแผน  เพื่อความชัดเจนในการมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของส านักฯ และของมหาวิทยาลัยร่วมกัน   ผลการ

ด าเนินการดังแสดงใน ตารางที่ 7.4.ก(1)-1   
 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนให้แต่ละโครงการประสานสอดคล้องกันบรรลุ สู่เป้าหมายได้

โดยไม่เป็นอุปสรรค 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลการผลประเมินในอดีต และ เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ

เบื้องหน้าตามโอกาสที่ท้าทายด้านประกันคุณภาพการให้บริการของส านักฯ  อย่างจริงจัง  ในด้านประกันคุณภาพ ส านักฯ คือ
หน่วยงานหน่ึงที่อยู่กลุ่มแรกๆที่พร้อมรับนวัตกรรมทางคุณภาพเสมอ แม้แต่ในรายงานประเมินตนเองฉบับน้ี ส านักฯ ก็อาสา

 
 

 

แผนภาพที่ 7.2.ก (4)-3 อบรมการการเขียนผลงานวิชาการ แผนภาพที่ 7.2.ก (4)-4 อบรมบรมการจัดการความรู้ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 ส่วนท่ี 2   
ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  หมวดท่ี 7 ผลลัพธ์ 

ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) หน้าที่  77 

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2011-2012 ล่าสุด เน่ืองเพราะในช่วงต้นปีการศึกษา 2554 ส านักฯ ได้รับคัดเลือก
เข้ากลุ่มโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษา ซ่ึงโครงการให้การอบรมตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2011-2012 

ผลการส ารวจร้อยละความความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   ดังแสดงแล้วใน 7.2.ก(1) และ 7.1.ข(1)   ส าหรับระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   ได้แสดงผลไว้ใน 7.5     
ผลการด าเนินการดังกล่าวส าหรับปีการศึกษา 2556 น้ี ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  ในรอบปีงบประมาณ 2556 และในรอบผลการด าเนินการใน
รอบปีการศึกษา 2556 ส านักฯก าหนดแผนโครงการที่ส าคัญเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย จ านวน 25  
โครงการ และด้วยความร่วมมือด้วยดียิ่งจากทุกฝ่าย สามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้ทุกโครงการตามแผน  คิดเป็น 100% เม่ือเปรียบเทียบ
กับผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมา พบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ  ดังแสดงในตารางที่ 7.4.ก(1)-1  และ แผนภาพที่ 7.4.ก(1)-1  

ตารางที่ 7.4.ก(1)-1 แสดงผลการด าเนินการด้านการน าองค์การ  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2554 2555 2556 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ข้อมูลกลุ่ม

ภารกิจ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 โครงการสัมมนาแผนเพื่อ

กระบวนการพัฒนาแผน  
ปีละ 1 

โครงการ 
1 

โครงการ 
1 

โครงการ 
1 

โครงการ 
+ เป้าหมาย บริหารทั่วไป ตามเป้า 

2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานของ
ส านักฯ 

100% 100% 100% 100% + เป้าหมาย บริหารทั่วไป ตามเป้า 

ผลการด าเนินการด้านกระบวนการพัฒนาแผนของส านักฯ ส านักฯเน้นให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน เพื่อ
ปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแผนงานร่วมกัน การที่ส านักฯมีจ านวนบุคลากรไม่มากนักฯ จึงสามารถด าเนินการ
ประชุมสัมมนาเพื่อการทบทวนแผนปฏิบัติการ กรอบแนวนโยบาย แผนระบบประกันคุณภาพ และวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และพิจารณา 
OFI จากผลการประเมินที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการพัฒนาแผนภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและของส านักฯ โดยที่ บุคลกรของ
ส านักฯ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่  ร่วมกับคณะกรรมการ และกับผู้บริหารระดับสูง คือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ที่ก ากับ
ดูแลส านักฯ ที่ให้ความส าคัญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนของส านักฯด้วยอย่างสม่ าเสมอมาทุกปีการศึกษา  

ผลการการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน แผน และการทบทวน OFI ส านักฯ จะด าเนินการคัดกรองผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการฝ่ายแผนของส านักฯ (ผู้บริหารสูงสุดร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย) และจัดท าแผนพัฒนาของส านักฯ ในรอบปีการศึกษาต่อไป
อย่างต่อเน่ือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



ส่วนท่ี 2    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 
หมวดท่ี 7  ผลลัพธ์  ตามเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 

หน้าที ่    78 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

7.4.ก(2) ธรรมาภิบาล (Governance) 

ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของผลลัพธ์ด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก  ส านักฯมีระบบ
และกลไกการเงินและงบประมาณที่เข้มแข็ง ซ่ึงได้รับผลการประเมินระดับดีมาก ดังได้กล่าวแล้วใน ข้อ 7.3 มีผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงินและ
การตลาด  ซ่ึงมีตัวชี้วัดด้านระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ IQA-KKU ในระดับดีมาก   และเม่ือ
พิจารณาจากผลการตรวจประเมินภายในของมหาวิทยาลัย  ส านักฯได้รับการประเมินผลในเกณฑ์ ‘ผ่าน’ จากคณะตรวจประเมินภายในของ
มหาวิทยาลัย มาโดยต่อเนื่อง ทุกป ีในปีที่รายงานน้ี ส านักฯ ได้ส ารวจระดับความเชื่อม่ันด้านธรรมาภิบาลของส านักฯ โดยส ารวจจากผู้ปฏิบัติ
ทั้งหมดของส านักฯ ที่มีต่อ ผู้อ านวยการส านักฯ และ คณะผู้บริหารระดับสูง ปรากฏผลดังแสดงใน ตารางที่ 7.4.ก(2)-1   

ตารางที่ 7.4.ก (2)-1 แสดงการประเมินผู้บริหาร 

หลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผู้อ านวยการส านักฯ ภาพรวมผู้บริหารทั้งชุด 

1 การยึดหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.59 4.59 
2 การยึดหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.57 4.46 
3 การยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) 4.56 4.56 
4 การยึดหลักความโปร่งใส (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 การยึดหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 4.74 4.69 
9 การยึดหลักความเสมอภาค (Equity) 4.56 4.54 
10 การยึดหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 4.41 4.41 
 เฉลี่ยรวม 4.61 4.58 

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

ส านักฯเป็นหน่วยงานที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบต่างๆ โดยเคร่งครัด ไม่สามารถบิดพลิ้วได้ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ได้
ประกาศใช้ต่อสาธารณะ ส านักฯจะถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมของส านักฯ   มาตรฐานการให้บริการต่างๆ ที่ผู้รับบริการพึงได้รับจะได้รับการ
รักษาสิทธิประโยชน์ตามระ เบียบปฏิบัติอย่างเต็มที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ   หากพบว่าไม่ถูกต้อ งส านักฯ เปิดโอกาสให้ผู้เสียสิทธ์ิ เรียกร้อง
ตรวจสอบได้   ส านักฯ จะรับผิดชอบด าเนินการให้ตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับน้ันๆ อย่างเต็มที่   และ ถ้ามีเงื่อนไขที่ปฏิบัติไม่ได้ เพราะขัด
ต่อระเบียบปฏิบัติ ส านักฯจะยึดถือตามระเบียบปฏิบัติน้ัน และไม่ยกเว้นแม้กับผู้เก่ียวข้องกับบุคลากรของส านักฯเอง  โดยไม่เลือกปฏิบัติ  
ยกตัวอย่าง เช่น การด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง หรือการให้บริการระบบทะเบียนเรียน เป็นต้น 

การด าเนินการเก่ียวกับการ รับรองมาตรฐานความปลอดภัย ส านักฯ ด าเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานรับรองโดยเคร่งครัด เช่นมาตรการป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ IQA-KKU ข้อ
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   แสดงผลการด าเนินการด้านการน าองค์การ  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2554 2555 2556 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ข้อมูลกลุ่ม

ภารกิจ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 

1 
กระบวนการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง   1 ครั้ง/

ปี 
1 ครั้ง/

ปี 
1 ครั้ง/

ปี 
1 ครั้ง/

ปี 
+ ตนเอง บริหารทั่วไป ตามเป้า 
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7.4.ก(4) จรรยาบรรณ (Ethics) 

 บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่ถือปฏิบัติตาม จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซ่ึง
ประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน  
จรรยาบรรณต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้รับบริการ  จรรยาบรรณต่อประชาคมและสังคม  และ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   ส านักฯ เปิดให้
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบการประพฤติตามจรรายบรรณของบุคลากรส านักฯทุกคนในการให้บริการตลอดช่วงปีการศึกษา 2554 ไม่
พบว่ามีข้อร้องเรียนใด ส านักฯ ม่ันใจว่าบุคลากรทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติโดยชอบด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้ว  

7.4.ก(5) สังคม (Society) 

 ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผลลัพธ์ต่อความรับผิดชอบดังกล่าว สะท้อนให้เห็นได้จาก การน านโยบายกระจายโอกาสทาง
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติจริงจังในกลยุทธ์การให้บริการชุมชนเป้าหมายของส านักฯ อันได้แก่ นักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ผ่านโครงการกิจกรรมแนะแนวสัญจร ที่ออกให้บริการถึงโรงเรียนต่างๆในภาคตะวันออกเฉยงเหนือ  การจัดสอบคัดเลือกใกล้บ้านผู้สมัคร 
ในทุกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การใช้เทคโนโลยีให้บริการชุมชนห่างไกลเพื่อลดความสูญเปล่า ในด้านค่าใช้จ่าย ด้านเวลา  ส านักฯ 
ให้ความส าคัญในเรื่องน้ี และก าหนดเป็นแผนปฏิบัติประจ าทุกปีการศึกษา  เพื่อสนับสนุนชุมชนส าคัญของส านักฯ โดยสม่ าเสมอโดยตลอด
และต่อเน่ือง และเพื่อสร้างความร่วมมือและความผูกพันสามารถคงอยู่ได้ยาวนานตลอดไป  ผลการด าเนินการ เพื่อประโยชน์ชุมชนวิชาการ
ของส านักฯ อีกประกาที่ส าคัญคือ การพัฒนาองค์กรให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้   เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั่วไป สามารถเข้าใช้องค์ความรู้ที่ส านักฯเชี่ยวชาญ เช่น ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศการแนะแนวการศึกษา ข้อมูลระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือก  ข้อมูลคู่มือการจัดสอบ  คู่มือการขอเปิดหลักสู ตร เอกสารหลักสูตร  ตัวอย่างเอกสารรายวิชา  คู่มือแนวปฏิบัติการ
ด าเนินการของฝ่ายต่างๆในการเตรียมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  คู่มือนักศึกษา ระเบียบปฏิบัติ มติในเชิงนโยบาย เพื่อการ
อ้างอิงใช้ปฏิบัติงาน เป็นต้น องค์ความรู้เหล่าน้ีได้รับการปรับปรุงต่อเน่ืองสม่ า เสมอ เป็นข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการ
อ้างอิง   ผลการด าเนินการด้านการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ดังแสดงใน ตารางที่ 7.3.ก (4)-1 ในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆเพื่อการให้บริการสังคม  ส านักฯจะมีการประเมินความคิดเห็นต่อการด าเนินการ และประเมินผลการด าเนินการกิจกรรมน้ันๆ เพื่อ
เตรียมไว้พิจารณาปรับปรุงการให้บริการในรอบปีต่อๆไป 

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

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

7.5.ก(1) การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน (Budgetary, Financial Performance) 

ส านักฯมีความเข้มแข็งทางปัจจัยสนับสนุนทางการเงินที่ถือเป็นสมรรถนะหลักด้านหน่ึงของส านักฯ ซ่ึ งเป็นความพร้อมที่
เข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ดังแสดงใน แผนภาพที่ 7.5.ก (1)-1  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 7.4.ก (3)-1 กิจกรรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย แผนภาพที่ 7.4.ก (3)-2 กิจกรรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย 
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ผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณการเงินของส านักฯ  การควบคุมต้นทุน  ความเข้มแข็งด้านการเงิน    ส านักฯ มีแผนกล

ยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักฯ และสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการ (รายละเอียดในรายงาน
ประจ าปี และฝ่ายแผน) มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ส านักฯมีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน มีการน า
ข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของส านักฯอย่างต่อเน่ือง มีระบบการ
ตรวจสอบติดตามการใช้เงินของส านักฯให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ ผ่านตามเกณฑ์อย่างสม่ าเสมอ มีการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินการด้านการเงินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด IQA-KKU ข้อที่ 8.1 ผลการด าเนินการของส านักฯ  อยู่ที่ระดับ 4-5 คะแนน 
และได้ประเมินตนเองไว้ที่ระดับ 5 คะแนน ดังแสดงใน ตารางที่ 7.5.ก (1)-1 

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

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2556 

ผล/ระดับ (Level) 
แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 

2554 2555 2556 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 

ผลเปรียบเทียบ 
(+/-) 

1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

100% 100% 100% 100% + ตนเอง การเงิน ตามเป้า 

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

ด้านการตลาด สามารถพิจารณาผลลัพธ์ในการด าเนินการได้จากผลของการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการรับบุคคลเข้าศึกษาของต่าง
สถาบัน ดังแสดงแล้วใน 7.1.ข (1) มหาวิทยาลัยสนับสนุนเชิงนโยบายขยายสัดส่วนจ านวนรับจากต่างภูมิภาคเพิ่มขึ้นในระบบการรับตรง 

ผลการด าเนินการด้านการตลาด ส านักฯได้ขยายตลาดการให้บริการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 
ระดับปริญญาตรี จากเดิมให้บริการนักเรียนเฉาะในจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เป็นการขยายบริการสู่ภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศ ส่วนหน่ึง และ การขยายตลาดความร่วมมือในโครงการรับตรง ที่เปิดให้ต่างสถาบันอุดมศึกษาในต่างภูมิภาคเข้าร่วม
กระบวนการรับสมัครสอบคัดเลือกด้วย การขยายตลาดน้ี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เป็นความ
ร่วมมือที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครนักเรียนให้กับต่างสถาบัน และ ละต่างฝ่ายต่ างรับสมัครให้แลกเปลี่ยนกันในช่วงปีการศึกษา  
2556 มีต่างสถาบันเข้าร่วมเครือข่ายจ านวน  9 สถาบัน (ส านักฯ พิจารณาปรับลดลง 2 สถาบันตามการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพ
ของคณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษา) ในจ านวน 9 สถาบันที่คัดกรองไว้ ได้แก ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยพายัพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

ความร่วมมือน้ี เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงความร่วมมือดังกล่าวเริ่มขยาย
ตลาดความสนใจจากต่างสถาบันเพิ่มขึ้น  ปัจจุบันมีสถาบันติดต่อขอเข้าร่วมโครงการ แต่เป็นช่วงเวลาที่ล่าช้ากว่าปฏิทินด าเนินการปกติ ท า
ให้ต้องรอไว้ในปีการศึกษาถัดไป นโยบายน้ี เป็นนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนประการหน่ึงด้วย  
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แผนภาพที่ 7.2.ก (1)-1 ความเข้มแข็งทางสมรรถนะหลักด้านการเงินของส านักฯ 
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ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) หน้า  81 
 
 
 

สรุปการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx 
หมวดที่ 1  การน าองค์การ 

1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจหลัก  
2. ผู้ปฏิบัติงาน ให้ความส าคัญการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมรรถนะ ความได้เปรียบทางสมรรถนะของผู้ปฏิบัติ  
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความส าคัญเครือข่ายความร่วมมือ  
4. การส่ือสารและผลการด าเนินการขององค์การ  ส านักฯเน้นการสื่อสารสองทาง ทั้งแบบทางการผ่านการประชุม  และไม่เป็น

ทางการผ่านการสนทนาในวงสนทนาทั่วไป  
5. การชี้น าของผู้น าระดับสูง เน้นการสร้างความชัดเจนร่วมกัน ทั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก ค่านิยม วัฒนธรรม จุดประสงค์ แผนปฏิบัติ

บริการหลัก  ที่บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนา แบ่งปันความรู้ทักษะประสบการณ์ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง โดย
มีผู้บริหารระดับสูงของส านักฯ และของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  

 
ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 มีบริการการศึกษาหลัก ที่เป็นภารกิจหลักที่ชัดเจนพร้อมกระบวนการท างานที่ส าคัญในการให้บริการการศึกษาเพื่อ

สนับสนุนผลส าเร็จของผู้เรียน 
2 มีวัฒนธรรมองค์การ ท่ีเน้นคุณภาพการให้บริการ และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม  ที่สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
3 มีความได้เปรียบที่เข้มแข็งด้าน  บุคลากรที่มีทักษะประสบการณ์สูง   ที่ถือได้ว่าเป็นสมรรถนะหลักขององค์กรส่วนหน่ึง  
4 มีส่วนตลาด (นักเรียน-ผู้เรียนในอนาคต) และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เครือข่ายผู้ประสานงาน และคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง) ที่เข้มแข็ง และมีสัญญาณการพัฒนาความผูกพันที่ดีต่อกัน 
5 บุคลากรของส านักฯได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอบรมสม่ าเสมอ มีสวัสดิการดี  มีแรงจูงใจที่ดีในการท างาน 
6 มีแผนกลยุทธ์ที่ถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องชัดเจน ที่มีการทบทวนพัฒนาควบคูกับการทบทวน

คุณภาพ อย่างสม่ าเสมอทุกปี และบุคลากรมีทุกคนมีส่วนร่วมพร้อมผู้บริหารระดับสูง โดยมีการน าข้อมูลที่เก่ียวข้องมา
พิจารณาทบทวนอย่างจริงจัง 

7 มีระเบียบปฏิบัติชัดเจนและเข้มแข็ง (เงื่อนไขข้อบังคับที่ดี และ ชัดเจน) 
 

ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ความท้าทายกับต่างสถาบัน ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน  
2 การขยายตลาดสู่ต่างภูมิภาค การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน (โรงเรียน ครูอาจารย์ นักเรียน และ ผู้ปกครอง) 
3 แผนปฏิบัติที่จะสนับสนุนความท้าทาย  ส านักฯได้รับโอกาสท้าทายจากการได้รับโอกาสคัดเลือกเข้าโครงการต่อยอด

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (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 ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพยีงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของ

แสดงให้เห็นว่ามแีนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้ออย่าง
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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% 

หัวข้อ ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ  

ข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

หัวข้อ  สมบูรณ์  

       
D 

 

ไม่มีการน าแนว 
ทาง ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏบิัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่าย 
ทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
เพียงอยู่ในข้ันเริ่มต้นใน
เกือบทุกส่วนหรือ
หน่วย งาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อน้ัน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในข้ัน
เริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันในบางส่วน
หรือบางหน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลง
จากการตั้งรับปัญหา
มาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงแบบ
พื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มม ี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน และ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับ สถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรม  เป็น
เครื่องมือส าคัญในการ
จัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาอันเป็นผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห์ 
และการเรียนรู้ระดับองค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับถาบันผ่าน นวัตกรรม  
เป็นเครื่อง มือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้ง
องค์กรในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา
และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน
เป็นผลเน่ืองมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน  

       
I ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความ

สอดคลอ้งไปในแนวทาง
เดียวกันในระดับสถาบัน  
แต่ละส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างเอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน
กับส่วนหรือหน่วยงาน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด
จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด  
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

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

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. ระบบธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่มีสายงานก ากับดูแลและการจัดการที่ดี และ คล่องตัว  
2. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม  การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
3. บริการทางการศึกษา บริการหลักที่ส าคัญของส านักฯ ที่ให้บริการแก่นักเรียน (นักศึกษาในอนาคต ) นักศึกษาปัจจุบัน และ 

ศิษย์  
4. ผลกระทบเชิงลบ  การด าเนินการที่อาจเกิดผลกระทบทางลบ และ แนวทางแก้ไข และป้องกัน  
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ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 มีระบบงานที่มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน ผู้บริหารแต่ละฝ่ายคอยก ากับดูแลในแต่ละฝ่ายตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย อย่าง

โปร่งใสเป็นธรรม 
2 ผู้น ามีวิสัยทัศน์ และให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่ 
3 มีระเบียบปฏิบัติในกระบวนการท างานที่เป็นหลักยึดที่ชัดเจนเข้มแข็ง เป็นระเบียบกลางเก่ียวกับการศึกษาที่ใช้บังคับกับ

ทุกคณะ และถือปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
4 มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการให้บริการการศึกษา ทั้งแก่คณะสาขาวิชา และชุมชนโรงเรียนภายนอก

มหาวิทยาลัย 
 

ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ขยายตลาดการบริการชุมชนเป้าหมาย และขอบเขตความร่วม มือ (โรงเรียน นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ) 
2 พัฒนาและรักษาความได้เปรียบสมรรถนะหลักด้านบุคลากร ให้เข้มแข็งอยู่เสมอ และพร้อมมีตัวแทนสืบต่อ เพื่อสร้างความ

ยั่งยืนให้องค์การ 
 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 
10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 

40% หรือ 45% 
50%, 55%, 

60% หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบ สนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       
D 

 

ไม่มีการน าแนว 
ทาง ไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่าย ทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วย งาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ
น้ัน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในข้ัน
เริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันในบางส่วน
หรือบางหน่วยงาน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเปน็
อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้น  ๆ
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มม ี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรูใ้น
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน และ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรม  เป็น
เครื่อง มือส าคัญในการ
จัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาอันเป็นผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห์  
และการเรียนรู้ระดับองค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันผ่าน นวัตกรรม  
เป็นเครื่อง มือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้ง
องค์กรในการจัดการ มีหลักฐาน
ชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทัว่ทั้งองค์กร อันเป็นผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห์และ
แบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับสถาบัน  

มีแนวทางที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงานอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครง

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด

แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์
กับความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
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% 

แต่ละส่วนหรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ  

ร่วมกันแก้ปัญหา 
 

ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

ร่างองค์กรและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 

อื่น ๆ  
 

หมวดอื่น ๆ 
 

       

สรุปช่วง
คะแนน 

      

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

 

 

การประเมินตนเอง 
หมวดที่ 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์   

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์  มีวิธีการก าหนดกลยุทธ์ที่ให้บุคลากรของส า นักฯทุกคนเข้าร่วมประชุมสัมมนา มีคณะกรรมการ

พัฒนาแผนกลั่นกรอง มีระบบทบทวนแผน ทบทวนคุณภาพ ให้พร้อมทั้งรุกและรับ 
2. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์   เช่น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี   จากทักษะประสบการณ์ตรงที่สั่งสมยาวนานและเชี่ยวชาญ

พิเศษของบุคลากร และความพร้อมในปัจจัยสนับสนุน 
3. สมรรถนะหลักขององค์การ ความพร้อมของเทคโนโลยีที่มีศักยภาพขีดความสามารถสูง บุคลากรมีประสบการณ์ความ

เชี่ยวชาญในงานสูง   กลยุทธ์ที่ส าคัญของส านักฯ  ใช้ การพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับ การพัฒนากระบวนการท างาน ภายใต้
กรอบคุณภาพ ที่เป็นนวัตกรรม EdPEx เพื่อน าสู่ความยั่งยืนของส านักฯ  

4. บริการทางการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 ส านักฯมีขนาดองค์การที่พอเหมาะไม่ ใหญ่ หรือเล็กจนเกินไป  ท าให้บุคลากรทั้งหมดสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการจัดท า

แผนกลยุทธ์ และมีส่วนส าคัญตั้งแต่เริ่มกระบวนการวางแผนถึงการน าสู่ การปฏิบัติจริงที่บุคลากรมีส่วนเป็นผู้ร่วม
รับผิดชอบ  

2 ส านักฯ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องหลายชุด ท าให้ได้รับประโยชน์จากข้อเสนอแนะที่หลากหลาย เพื่อ
พิจารณาหาสมดุลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันที่มีคุณภาพ 

3 ส านักฯมีความพร้อมในด้านปัจจัยสนับสนุนทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง  และความพร้อมในปัจจัยสนับสนุน ที่
ได้เปรียบ 

 

ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 แผนปฏิบัติที่จะสนับสนุนความท้าทาย  ส านักฯได้รับโอกาสท้าทายจากการได้รับโอกาสคัดเลือกเข้าโครงการต่อยอด

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของ สกอ.  ความไม่ชัดเจนของตัวชี้วัด ที่ส าคัญ 
2  ความชัดเจนของแผนส ารอง  
3 ไม่พบว่าส านักฯได้น าผลของคู่แข่งต่างสถาบันมาเปรียบเทียบ 

 

  35% 

 
   

จ 

 

 

  
35-45% 
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ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) หน้า  85 
 
 
 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 
10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 

40% หรือ 45% 
50%, 55%, 

60% หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิ 
ผลที่ตอบสนองต่อข้อ 
ก าหนด พื้นฐานของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนด โดยรวม
ของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ อย่างสมบูรณ์  

       
D 

 

ไม่มีการน าแนว 
ทาง ไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่าย ทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วย งาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อน้ัน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในข้ัน
เริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันในบางส่วน
หรือบางหน่วยงาน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้น  ๆ
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มม ี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน 
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และมีการเรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรม  เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเป็นผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห์ 
และการเรียนรู้ระดับ
องค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับถาบันผ่าน นวัตกรรม  เป็น
เครื่อง มือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กร
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองค์กร อันเป็นผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะห์และแบ่งปัน  

       
I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงานอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
ร่วมกันแก้ปญัหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไวใ้นโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์
กับความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % 40 % ............ % ............ % ............ % 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. การถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ ที่จริงจัง ส านักฯมีการถ่ายทอดแผนทั้งในรูปแบบของการมอบหมายสั่งการโดยสายงานบังคับ

บัญชา และ โดยการลงนามรับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บริหารระดับสูงของส านักฯ  ค าสั่งมอบหมายงานเป็นทางการถึงตัว
บุคคลผู้ปฏิบัติ 

2. แผนปฏิบัติการ ที่ส าคัญและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 
3. การปฏิบัติตามแผน ที่เน้นการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการโครงการตามเวลาที่ก าหนด 
4. การคาดการณ์เปรียบเทียบผลการกับค่าเป้าหมายที่เทียบเคียง  เน้นท้าทายกับเป้าหมาย เกณฑ์คุณภาพสูงสุด IQA-KKU 

และความสอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx ที่เป็นนวัตกรรมทางการประกันคุณภาพที่ท้าทาย  
 

ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 มีสายงานการมอบหมายงานที่ชัดเจน  
2 มีการถ่ายทอดเป็นการรับรองระหว่างกลุ่ มภารกิจกับผู้บริหารสูงสุด 
3 มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนที่กลุ่มภารกิจและบุคลากรผู้ปฏิบัติ มีความชัดเจนที่จะปฏิบัติ 
4 มีความพร้อมด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติตามแผนที่มีศักยภาพสูง มีทักษะปะสบการณ์ตรง และมีความช านาญสูง และมีความ

รับผิดชอบสูงในการปฏิบัติงานให้ลุล่วง  
5 มีคณะกรรมการที่เก่ียวข้องช่วยให้ค าแนะน าชี้แนะช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาที่สามารถแก้ไขลุล่วงได้ในกลุ่มภารกิจ  
6 ผลปฏิบัติงานที่ปรากฏ ได้ผลลัพธ์ในระดับสูงเป็นที่พึงพอใจ  

 

ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ไม่พบการเทียบเคียงคู่แข่งต่างสถาบัน 

 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 
10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 

40% หรือ 45% 
50%, 55%, 

60% หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       
D 

 

ไม่มีการน าแนว 
ทาง ไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
เพียงอยู่ในข้ันเริ่มต้นใน
เกือบทุกส่วนหรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อน้ัน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในข้ัน
เริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกนัในบางส่วน
หรือบางหน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้น  ๆ
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มม ี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

มีกระบวนการประเมิน 
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และมีการเรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรม  เป็นเครื่องมือ

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับถาบันผ่าน นวัตกรรม  เป็น
เครื่อง มือส าคัญที่ใช้ทัว่ทั้งองค์กร
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
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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% 

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

ส าคัญในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเป็นผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห์ 
และการเรียนรู้ระดับองค์กร  

ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองค์กร อันเป็นผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะห์และแบ่งปัน  

       
I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับสถาบัน  
แต่ละส่วนหรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ  

มีแนวทางทีส่อดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงานอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
ร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์
กับความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

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

 
 

การประเมินตนเอง 
หมวดที่ 3  การมุ่งเน้นลูกค้า 

3.1  เสียงของลูกค้า 

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. การรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อดีต อนาคต และของคู่แข่ง วิธีการรับฟัง การจัดการข้อมูลสารสนเทศ การใช้ 
2. บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ 
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ส่วนตลาด ในอดีต อนาคต และของคู่แข่ง 
4. ข้อร้องเรียน ความไม่พึงพอใจ 
5. ความพึงพอใจ ความผูกพัน 

 
ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีช่องทางการรับฟังเสียงของผู้รับบริการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
2 มีระบบการทบทวนแผนที่ต้องน าข้อมูลเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างาน

ทุกรอบการท างานที่ส าคัญน้ันๆ  เช่นกระบวนการรับสมัครรับตรง กระบวนการสนับสนุนการขอเปิดหลักสูตรรายวิชา 
กระบวนการตารางสอนตารางสอบ กระบวนการด้านการจัดงานพิธีการรับปริญญา กระบวนการพัฒนาแผน  

3 มีการสนับสนุนการท าวิจัยรับฟังเสียงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ าเสมอต่อเน่ือง  
4 มีการน าไปใช้ในกระบวนการพัฒนาแผนเป็นประจ า  
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ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ไม่พบช่องทางการประเมินผลความพึงพอใจการด าเนินงานผ่าน website 
2 การประชุมพิจารณาข้อมูลสารสนเทศ ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาดร่วมกัน ของส านักฯ  ไม่ได้มีผลการก าหนดกลุ่ม

ในส่วนของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตว่าเป็นอย่างไร 
3 ส านักฯ ยังไม่ได้ก าหนดคู่แข่ง ท าให้ขาดคู่แข่งที่ส าคัญ 
4 ไม่ชัดเจนว่า ส านักฯน าผลจากการรวบรวมข้อมูลผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปด าเนินการอย่างไร (โดยปกติข้อมูลที่ได้จะ

ถูกพิจารณาในคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพื่อการเตรียมการเรื่องน้ันๆ ในปีการศึกษาถัดไป เป็นปกติ และ สุดท้ายได้รับการ
น าไปประมวลเป็นข้อมูลประกอบในกระบวนการพัฒนาแผน ผู้ชี้แจงอาจตกหล่นข้อมูลส่วนน้ีไป ) 

 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 
10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 

40% หรือ 45% 
50%, 55%, 

60% หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพืน้ฐานของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบ สนอง
ต่อข้อก าหนด โดยรวม
ของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองตอ่ข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       
D 

 

ไม่มีการน าแนว 
ทาง ไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นอุป 
สรรคต่อการบรรลุข้อก า 
หนดพื้นฐานของหัวข้อน้ัน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในข้ัน
เริ่มต้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
เป็นอย่างดี ถึงแม้การ
ปฏิบัติอาจแตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

แสดงใหเ้ห็นว่าเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้น  ๆ
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มม ี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน และ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรม  เป็น
เครื่อง มือส าคัญในการ
จัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาอันเป็นผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห์ 
และการเรียนรู้ระดับองค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับถาบันผ่าน นวัตกรรม  เป็น
เครื่อง มือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กร
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองค์กร อันเป็นผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะห์และแบ่งปัน  

       
I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงานอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
การร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์
กับความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % 45 % ............ % ............ %[yo ............ % 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 ส่วนท่ี 3  ประเมินตนเอง  
ตำมเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  ประเมินตนเอง ตำมเกณฑ์ EdPEx  
 

ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) หน้า  89 
 
 
 

3.2   ความผูกพันของลูกค้า 

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ และ 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่วนตลาด  การดึงดูดกลุ่มใหม่ และการขยายความสัมพันธ์กลุ่มปัจจุบัน   
3. การส่งเสริมผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กลไกในการส่งเสริม 
4. วัฒนธรรมการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการให้ได้กลุ่มใหม่ และวิธีการรักษากลุ่มปัจจุบันไว้  
5. ความผูกพันของลูกค้า ความคงอยู่ ความจงรักภักดี ความเต็มใจสนับสนุน 

 

ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ระดับความส าเร็จของมหาวิทยาลัย  
2 กระบวนการประชาสัมพันธ์การตลาด ด้านการแนะแนวการศึกษา สัญจร  กิจกรรมตลสดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ทีมงาน

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะประสบการณ์ตรงและความช านาญสูง  
3 ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุน (การเงิน  วัสดุอุปกรณ์) 
4 เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่บูรณาการข้อมูลเชื่อมโยงกันทั้งภายในและภายนอกส านักฯ  สามารถให้บริการเชื่อมโยงคณะ

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย และคู่ความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว   
5 มีแผนปฏิบัติการสนับสนุนที่ประสานสอดคล้องกันดี  
6 สถานที่ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก สิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ดีและพร้อม 
7 การปฏิบัติต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ปรับปรุงพัฒนาทุกรอบการทบทวนแผน  
8 สามารถให้บริการได้หลากหลายช่องทางตามความสะ ดวกของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
9 มีเปิดบริการแบบเบ็ดเสร็จในวันเสาร์ให้ผู้รับบริการเอกสารเพิ่มความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 

 

ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ไม่แสดงรายละเอียดทางเลือกการให้บริการที่หลากหลายว่าท าอย่างไร (เป็นการเขียนที่ไม่ได้เน้นไว้ ในปีน้ีได้เน้นไว้แล้ว ) 
2 ควรแสดงตัวเลขการประเมินความพึงพอใจของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการรับตรง (งานวิจัยสถาบันแสดงเป็นภาพรวม ) 

 

 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 
10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 

40% หรือ 45% 
50%, 55%, 

60% หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนว ทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       
D 

 

ไม่มีการน าแนว 
ทาง ไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
เพียงอยู่ในข้ันเริ่มต้นใน
เกือบทุกส่วนหรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อน้ัน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในข้ัน
เริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันในบางส่วน
หรือบางหน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 

       

   
40% 

 
  

   
40% 

 

 

  

 

 



ส่วนท่ี 3  ประเมินตนเอง    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 
ประเมินตนเอง ตำมเกณฑ์ EdPEx    ตำมเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 
 

หน้า     90 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

 1 2 3 4 5 6 

 0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% 
หรือ 25% 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

70%, 75%, 80% 
หรือ 85% 

90%, 95% หรือ 100% 

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้น  ๆ
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มม ี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน 
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และมีการเรยีนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรม  เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเป็นผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห์ 
และการเรียนรู้ระดับองค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับถาบันผ่าน นวัตกรรม  เป็น
เครื่อง มือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กร
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองค์กร อันเป็นผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับสถาบัน  แต่
ละส่วนหรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงานอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
ร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์
กับความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

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

 

การประเมินตนเอง 
หมวดที่ 4  การวัด วิเคราะห์ และหารจัดการความรู้ 

4.1  การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. การวัดผลการด าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ของส านักฯ  
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกข้อมูลส าคัญสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนากลยุทธ์ และพัฒนา  

นวัตกรรมของส านักฯ 
 

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
3. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ ของส านักฯ 
4. การปรับปรุงผลการด าเนินการเพื่อการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ส านักฯ 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการ ของส านักฯ 

 
ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีการทบทวนพัฒนาแผนปฏิบัติการ และทบทวนการประกันคุณภาพจริงจังทุกปี ทบทวน PL (ADLI , LeTCI) โดยมีคณะ
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมด้วย 

 

    
30% 

 

 

 

   
30% 

5 
  

จ 

 

 

 

   
30-40% 

5 
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ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 
2 มีคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเฉพาะทางในแต่ละกระบวนการท างานที่ ส าคัญ เช่น กรรมการอ านวยการรับบุคคลเข้าศึกษา 

คณะกรรมการระบบทะเบียนเรียน คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร คณะกรรมการแผนคณะกรรมการบริหาร และอ่ืนๆ 
จ านวนมาก ทุกคณะกรรมการมีการประชุมพิจารณาปัญหาและให้ข้อเสนอแนะที่ส านักฯเรียนรู้และน ามาปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการท างาน โดยมีฝ่ายเลขานุการที่เป็นบุคลากรของส านักฯ ประมวลสรุปความเห็นเพื่อการทบทวนเป็นประจ า
สม่ าเสมอ 

3 มีโครงการอบรมสัมมนาร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นวัฒนธรรมปกติของส านักฯ 
4 มีโครงการกิจกรรมเข้าถึงนักเรียน โรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อการประมวลสรุปผลการด าเนินการเป็นป ระจ า 
5 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพสูง  
6 มีระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา ทั้งทะเบียนประวัตินักศึกษา หลักสูตร รายวิชา ข้อมูลการรับสมัคร การสอบคัดเลือกที่เป็น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
7 มีข้อมูล ระเบียบปฏิบัติ มติที่ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการอ้างอิงที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน  
 

ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ไม่ชัดเจนเรื่องความเชื่อมโยงของข้อมูลและได้น าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

(ความจริงฐานข้อมูลมีการเชื่อมโยงกัน เช่น ฐานข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา เชื่อมโยงฐาน ข้อมูลหลักสูตรรายวิชา ฐานข้อมูลการ
ลงทะเบียนวิชาเรียน ฐานข้อมูลประมวลผล ฐานข้อมูล GPAX นักเรียนที่เป็นนักศึกษาแรกเข้า การเงิน การบริการการศึกษา
กับคณะสาขาวิชา หรือแม้แต่ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพกับกลุ่มภารกิจต่างๆ ของส านักฯ แต่อาจมีข้อจ ากัดด้านสิทธ์ิ
การเข้าถึงข้อมูลบ้าง แต่ส านักฯสามารถแสดงให้ดูได้ อาจไม่ได้ขอให้แสดงให้ดู) 

2 ไม่พบว่าส านักฯเรียงล าดับเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างไร    (ไม่เขียนไว้ในแผน แต่เป็นมติที่ประชุมกรรมการจัดท าแผน ให้
จัดล าดับเอกสารประกอบการประชุมใหม่ ควรพบได้ในมติ หรือเอกสารประกอบการประชุม เรื่องน้ันๆ) 

 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 
10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 

40% หรือ 45% 
50%, 55%, 

60% หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด 
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสทิธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       
D 

 

ไม่มีการน าแนว 
ทาง ไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียง
เล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่าย ทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วย งาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อน้ัน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในข้ัน
เริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันในบางส่วน
หรือบางหน่วยงาน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มม ี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรู้ใน

มีกระบวนการประเมิน และ
ปรับปรุง อย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับ สถาบันซึ่ง

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับถาบันผ่าน นวตักรรม  เป็น

   45% 

 
  

    

 

45% 
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1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 
10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 

40% หรือ 45% 
50%, 55%, 

60% หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 100% 

ปัญหา  
 

ปรับปรุงแบบพื้น  ๆ
 

กระบวนการที่ส าคัญ  
 

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

รวมถึงนวัตกรรม เป็น
เครื่องมือ ส าคัญในการ
จัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาอันเป็นผล
เน่ืองมา จากการวิเคราะห์ 
และการเรียนรู้ระดับองค์กร  

เครื่อง มือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กร
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองค์กร อันเป็นผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
ในระดับสถาบัน  
แต่ละส่วนหรือ
หน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงานอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
การร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์
กับความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และเกณฑ์หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

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

4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ 

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ ของส านักฯ ให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเสมอ  
2. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องจ าเป็นกับความต้องการของ ผู้ปฏิบัติ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ

ต่างๆ ของส านักฯ การ 
3. จัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู ้ของส านักฯ ให้มีเชื่อถือได้ การดูแลปกป้อง

ข้อมูลให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. การจัดการข้อมูลและพร้อมให้บริการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่ายตามสิทธ์ิการเข้าใช้ แก่ ผู้สนใจ ผู้ปฏิบัติ ลูกค้า ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือต่างๆ ของส านักฯ 
 

ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ได้รับการวิเคราะห์ออกแบบระบบและใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์การ และมีความยืดหยุ่นที่

สามารถรองรับการขยายตัว และมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   ท าให้มีข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาที่เป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 

2 เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านระเบียบข้อบังคับค าสั่งหรือมติที่เป็นแนวปฏิบัติที่ส าคัญทางการศึกษา กับทั้งเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการยกร่างระเบียบปฏิบัติเหล่าน้ัน ที่สามารถใช้เป็นเอกสารเพื่อการอ้างอิงใช้ประโยชน์ได้ เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน การวิจัย การปฏิบัติงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3 สามารถผลิตเอกสารส าคัญที่เป็นข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลเพื่อประโยชนการน าไปใช้ในตลาดแรงงาน หรือ เพื่อการ
แข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง รวดเร็วภายใน 10 นาทีต่อรายการเอกสารโดยเฉลี่ย 

4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถระดับช านาญการพิเศษที่สามารถเป็นแหล่งความรู้ (Explicit knowledge) ที่สามารถให้
ข้อมูลสาสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 

 

    35% 

 

 

 

   
35% 

5 
  

จ 

 

 

 

   35-45% 
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ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 
5 เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดระดับนโยบายส าคัญของมหาวิทยาลัย ที่เป็น

แหล่งข้อมูลสารสนเทศส าคัญทางการศึกษา 
 

ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 การเข้าถึงข้อมูลควรลงลึกถึงจุดที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการมากเพ่ิมขึ้น 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 ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผล
ที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์  

       
D 

 

ไม่มีการน าแนว 
ทาง ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่าย 
ทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
เพียงอยู่ในข้ันเริ่มต้นใน
เกือบทุกส่วนหรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อน้ัน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วน หรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในข้ัน
เริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
เป็นอย่างดี ถึงแมก้าร
ปฏิบัติอาจแตกต่างกันใน
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติ
เป็นอย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลง
จากการตั้งรับปัญหา
มาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงแบบ
พื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มม ี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการทีส่ าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน 
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และมีการเรียนรูใ้นระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรม เป็นเครื่อง มือ
ส าคัญในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเป็นผลเน่ือง 
มาจากการวิเคราะห์ 
และการเรียนรู้ระดับ
องค์กร  

มีกระบวนการประเมินและปรับปรุง
อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และมีการเรียนรู้ในระดับถาบันผ่าน 
นวัตกรรม  เปน็เครื่อง มือส าคัญที่
ใช้ทั่วทั้งองค์กรในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อันเป็นผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห์และ
แบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบันแต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน
กับส่วนหรือหน่วยงาน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด
จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการ
กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์
กับความต้องการของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

    45% 

 
 

    

 

40% 

ถถ5 

 

    
35% 

 

 

 

   
30% 

5 
  

จ 

 

 

 

 

 

   30-45% 

ใถ.50 

5 
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1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 
10%, 15%, 

20% หรือ 25% 
30%, 35%, 

40% หรือ 45% 
50%, 55%, 

60% หรือ 65% 
70%, 75%, 

80% หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 100% 

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

 
การประเมินตนเอง 

หมวดที่ 5  การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 

5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environment) 

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง ทักษะความสามารถ ของก าลังคนที่มีอยู่ ของส านักฯ  วิธีประเมินของส านักฯ  
2. สมรรถนะ ของผู้ปฏิบัติของส านักฯ ที่ได้เปรียบหน่วยงานที่ให้บริการคล้ายกัน เช่นเม่ือเทียบกับผู้ปฏิบัติกั บคณะต่างๆ 
3. การเตรียมความพร้อม และ การให้สิทธิประโยชน์ การรักษาไว้ของ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของส านักฯ 
4. บรรยากาศการท างาน ความสะดวกสบายในสภาพแวดล้อมที่ท างาน ความมีสุขอนามัย ความปลอดภัย และ การมีระบบ

ป้องกันภัย ที่ดีมี 
 

ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 ส านักฯมีวิธีการในการรักษาบุคลากร ให้คงอยู่กับส านักฯโดยการยึดม่ันในระเบียบปฏิบัติที่โปร่งใสเป็นธรรมตามวัฒนธรรม

ของส านักฯ นอกเหนือจากสวัสดิการ การอ านวยความสะดวก การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน และการให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความผูกพันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นทางการ 
ท าให้เกิดความรักผูกพันฉันพี่น้อง เอ้ืออาทรต่อกัน    เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับสะท้อนความคิดที่หลากหลาย  

2 ส านักฯเตรียมผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลั งเปลี่ยนโดยสนับสนุนให้
บุคลากรมีการถ่ายทอดประสบการณ์งานระหว่างกัน หรือเรียนรู้จากการปฏิบัติงานข้ามกลุ่ม มีระบบงานหลักงานรอง เพื่อ
ทดแทนกันและกันเม่ือจ าเป็น  บุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งงานหลักงานรอง  มีระบบรางวัล 
หรือค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ตามระเบียบราชการเพื่อลดผลกระทบการบริหารบุคคล  

 

ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ยังไม่ชัดเจนว่าส านักฯแสดงมีวิธีการในการประเมินทักษะและสมรรถนะของบุคลากรอย่างไร  
2 ไม่ชัดเจนว่าส านักฯ ได้สอบถามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มในแผนการพัฒนาบุคากร  

 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 
10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 

40% หรือ 45% 
50%, 55%, 

60% หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

         
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% 

D 
 

ไม่มีการน าแนว 
ทาง ไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงานซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ   
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ
น้ัน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในข้ัน
เริ่มต้น 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏบิัติอาจ
แตกต่างกันในบางส่วน
หรือบางหน่วยงาน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่างที่
ส าคัญระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปัญหามาเป็น
แนวคิดในการปรับปรุง
แบบพื้น  ๆ
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มม ี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง 
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน 
และปรับปรุง อย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และมีการเรียนรู้ในระดบั
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรม  เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเป็นผลเน่ืองมา 
จากการวิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับถาบันผ่าน นวัตกรรม  เป็น
เครื่อง มือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กร
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองค์กร อันเป็นผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะห์และแบ่งปัน  

       
I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบันแต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงานอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
ร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

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

5.2  การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Engagement) 

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพัน (รางวัล ค่าตอบแทนพิเศษ ต าแหน่งหน้าที่การงานที่เหมาะสม ) 
2. การสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน ส านักฯ 
3. การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน (สนับสนุนทรัพยากรจ าเป็น ) ให้มี ผลการด าเนินการที่ดี   
4. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้น า (ศึกษา อบรม ดูงาน เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์)  และการเตรียมผู้น าทดแทน (การเตรียม

ผู้น า ระดับผู้ช่วยเพื่อการส ารองทดแทน และการสนับสนุนความก้าวหน้า )  
5. การติดตามประเมินความพึงพอใจ และ ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน ที่ส านักฯจัดเป็นการวิจัยสถาบันที่ต่อเน่ืองเป็นประจ า

ทุกปี 
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หน้า     96 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 ส านักฯมีวัฒนธรรมองค์การที่ดีในการ มีส่วนร่วมของบุคลากร ท าให้ ได้ประโยชน์จากหลากหลายวิธีคิดของผู้ปฏิบัติงาน

สามารถมีโอกาสสร้างความผูกพันได้ง่ายกว่า   
2 มีการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเ น่ืองสม่ าเสมอ ส่งเสริมการ

สร้างความผาสุก และ ความผูกพัน  
 

ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 วิธีการประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานของส านักฯยังไม่ใช่ระดับชั้นของความผูกพันของ  

 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 
10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 

40% หรือ 45% 
50%, 55%, 

60% หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่อบสนอง 
ต่อข้อ ก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 
 

ไม่มีการน าแนว 
ทาง ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่าย ทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น    
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ  
ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ
น้ัน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ 
ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือ
บางหน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้น 

มีการน าแนวทางไปถ่าย 
ทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเป็น
อย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติ
อาจแตกต่างกันในบาง 
ส่วนหรือบางหน่วยงาน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพือ่ไปปฏิบัติเป็น
อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการตั้ง
รับปัญหามาเป็นแนวคิด
ในการปรับปรุงแบบพื้น  ๆ
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มม ี
แนวทางอย่างเป็นระบบ
ในการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการที่
ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน และ 
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลจริง และมีการ
เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรม  เป็น
เครื่องมือส าคัญในการจัดการ 
มีหลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเป็นผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะห์ และการเรียนรู้
ระดับองค์กร  

มีกระบวนการประเมินและปรับปรุง
อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และมีการเรียนรู้ในระดับถาบันผ่าน 
นวัตกรรม  เป็นเครื่อง มือส าคัญที่
ใช้ทั่วทั้งองค์กรในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อันเป็นผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห์และ
แบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบันแต่ละ
ส่วน หรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับส่วน
หรือหน่วยงานอื่น โดยส่วน
ใหญ่เกิดจากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น 
ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์
กับความต้องการของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % 35 % ............ % ............ % ............ % 
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การประเมินตนเอง 
หมวดที่ 6  การมุ่งเน้นกระบวนการ 

6.1  การออกแบบระบบงาน   

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. การออกแบบระบบงาน 
2. กระบวนการท างานที่ส าคัญ 
3. การใช้ข้อมูล ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ เพื่อการออกแบบระบบงานของส านักฯ  
4. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ของการให้บริการของส านักฯ  

 

ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 ส านักฯมีการก าหนดกระบวนงานหลักที่มีการสร้างคุณค่าให้ผู้เรียน ผู้รับบริการได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องไปใ นทาง

เดียวกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย  
2 มีมาตรการแก้ไขป้องกันต่อภาวะฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น  
 

ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ยังไม่ปรากฏว่า ส านักฯมีการวิเคราะห์เพื่อออกแบบกระบวนงานหลัก ให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้รับบริการ/ผู้เรียน 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 ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐาน
ของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       
D 

 

ไม่มีการน าแนว 
ทาง ไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติ 
หรือมีเพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน
ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อน้ัน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในข้ัน
เริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันในบางส่วน
หรือบางหน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็น
อย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างของการปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่างที่
ส าคญัระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
การตั้งรับปัญหามา
เป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงแบบพื้น  ๆ
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มม ี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ  

มีกระบวนการประเมิน 
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และมีการเรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรม  เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเป็นผลเน่ืองมา 

มีกระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน
ระดับถาบันผ่าน นวัตกรรม  เป็น
เครื่อง มือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กร
ในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนาและนวัตกรรมทั่ว
ทั้งองค์กร อันเป็นผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะห์และแบ่งปัน  

     
45% 

 

    

 

45% 

ถถ5 

 

 

 



ส่วนท่ี 3  ประเมินตนเอง    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 
ประเมินตนเอง ตำมเกณฑ์ EdPEx    ตำมเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012 
 

หน้า     98 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

 
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% 

 จากการวิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร  

       
I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
ส่วนหรือหน่วยงานอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
ร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับ
ความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กรและเกณฑ์หมวด
อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์
กับความต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
และเกณฑห์มวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

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

6.2   กระบวนการท างาน 

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อน้ีมา 4 - 5 ปัจจัย 
1. การออกแบบกระบวนการท างาน  
2. การควบคุมจัดการกระบวนการท างาน  
3. การปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างาน  
4. การเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 

 
ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 ส านักฯ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการท างานทุกระบบงานเพื่อประกอบการท างานที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

2 ส านักฯ มีการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรม ที่ดี 
 

ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ยังไม่ชัดเจนว่า ส านักฯได้ส ารวจและวิเคราะห์เพื่อการออกแบบกระบวนงานหลัก จากผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2 ยังไม่ชัดเจนว่า ส านักฯได้ออกแบบกระบวนงานอย่างไร เพื่อให้การออกแบบน้ันมีประสิ ทธิภาพและมีความคุ้ม  

 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 
10%, 15%, 

20% หรือ 25% 
30%, 35%, 

40% หรือ 45% 
50%, 55%, 

60% หรือ 65% 
70%, 75%, 

80% หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนด
พื้นฐานของหัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์  

       

     

 

40% 

 

   
40% 

 
  

จ 

 

 

 

    

 

40-45% 

 

 

  
45% 

 
    



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 ส่วนท่ี 3  ประเมินตนเอง  
ตำมเกณฑ ์Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 2011-2012  ประเมินตนเอง ตำมเกณฑ์ EdPEx  
 

ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) หน้า  99 
 
 
 

 
1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 
10%, 15%, 

20% หรือ 25% 
30%, 35%, 

40% หรือ 45% 
50%, 55%, 

60% หรือ 65% 
70%, 75%, 

80% หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 100% 

D 
 

ไม่มีการน าแนว 
ทาง ไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่าย 
ทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
เพียงอยู่ในข้ันเริ่มต้นใน
เกือบทุกส่วนหรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุ
ข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อน้ัน  

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ว่า
บางส่วนหรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในข้ัน
เริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติเปน็อย่างดี 
ถึงแม้การปฏิบัติอาจ
แตกต่างกันในบางส่วน
หรือบางหน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดเพื่อไปปฏิบัติ
เป็นอย่างดีโดยไม่มี
ความแตกต่างของการ
ปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่างที่ส าคัญ
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 

       
L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการ 
ปรับปรุง  มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิด
ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลง
จากการตั้งรับปัญหา
มาเป็นแนวคิดใน
การปรับปรุงแบบ
พื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มม ี
แนวทางอย่างเป็น
ระบบในการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และเริ่มมีการเรียนรู้ใน
ระดับสถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมิน 
และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
และมีการเรียนรู้ในระดับ
สถาบันซึ่งรวมถึง
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ
พัฒนาอันเป็นผลเน่ือง                   
มาจากการวิเคราะห์ 
และการเรียนรู้ระดับ
องค์กร  

มีกระบวนการประเมินและปรับปรุง
อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และ
มีการเรียนรูใ้นระดับถาบันผ่าน 
นวัตกรรม  เป็นเครื่อง มือส าคัญที่ใช้
ทั่วทั้งองค์กรในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อันเป็นผล
เน่ืองมาจากการวิเคราะห์และ
แบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันใน
ระดับสถาบัน  แต่ละ
ส่วนหรือหน่วยงาน
ด าเนินการอย่าง
เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน
กับส่วนหรือหน่วยงาน
อื่น โดยส่วนใหญ่เกิด
จากการร่วมกัน
แก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กรและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการ
กับความต้องการของ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กรและ
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่างสมบูรณ์
กับความต้องการของสถาบัน ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างองคก์รและเกณฑ ์
หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  
40% 

 

 

 

  

     

 

35% 

 

   
30% 
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จ 

 

 

 

 

    

 

30-45% 
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หน้า     100 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

 

การประเมินตนเอง 
หมวดที่ 7  ผลลัพธ์ 

7.1  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลลัพธ์ด้านกระบวนการ  
(Student Learning and Process Outcomes)  

 
 
โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. ผลลัพธ์ด้านบริการการศึกษาหลัก ของส านักฯ ในด้านต่างๆ  เช่น การรับสมัครสอบคัดเลือก  การออกข้อสอบ การ
ตรวจข้อสอบ การกลั่นกรองหลักสูตรรายวิชาที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  การบริการด้านระบบทะเบียนเรียน  
การบริการด้านเอกสารส าคัญที่มีประสิทธิภาพ ที่เป็นสมรรถนะที่ได้เปรียบ   เป็นส่วนเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้สังคม
ยอมรับ 

 

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
2. ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ  ที่ส านักฯใช้ ทั้งจาก IQA-KKU และจากผลการด าเนินการอ่ืนๆที่สะท้อนอัตลักษณ์ของส านักฯ  
3. ผลการด าเนินการ เพื่อการเปรียบเทียบ ทั้งกับตัวเอง และ กับคู่แข่งต่างหน่วยงาน   
4. ประสิทธิผลของการด าเนินการ ที่มีพัฒนาการที่ดี และมีแนวโน้มดีขึ้น 

 
ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีผลการปฏิบัติการที่ก้าวกระโดด  
2 ปัจจัยสนับสนุนที่จ าเป็นมีความพร้อม 
3 บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ทักษะประสบการณ์ระดับเชี่ยวชาญ 
4 กระบวนการท างานที่เป็นระบบชัดเจนมีประสิทธิภาพสูง  
5 มีเทคโนโลยีสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพสูงที่เป็นสมรรถนะที่เป็นข้อได้เปรียบ  และสามารถบูรณาการใช้ได้ทั่วทั้งส านักฯ 
6 มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  และสามารถอ านวยความสะดวกผู้รับบริการส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องเลือก

สถาบันห่างไกล 
7 ผู้รับบริการมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นน าอ่ืน 

 
ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 การพัฒนาผลการด าเนินการไปสู่จุดสูงสุดของตัวชี้วัดตามเกณฑ์ IQA-KKU ทุกตัวชี้วัดที่ใช้กับส านักฯ 
2 การพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนอัตลักษณ์ของส านักฯ 
3 การได้รับคัดเลือกเข้าโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE 

EXCELLENCE : EdPEx)  โอกาสที่ท้าทายการปรับปรุงระบบคุณภาพของส านักฯ  
4 การพัฒนาการท างานเทียบกับการด าเนินการของต่างสถาบันในกลุ่มงานที่คล้ายคลึงกัน 

 
 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 ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบัน และ/ หรือ
มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีใน

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน
เพียงบางเรื่อง และเริ่มมี
ระดับผลการด าเนินการที่

มีการรายงานถึงระดับ
ผลการด าเนินการที่ดี
ในบางเรื่องที่ส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้

มีการรายงานถึงระดับผล
การด าเนินการที่ดีใน
เกือบทุกเรื่องที่มคีวาม 
ส าคัญต่อสถาบัน ตามที่

Le มีการรายงานผลการ
ด าเนินการทีด่ีถึงดีเลิศใน
เรื่องที่มีความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของหัวข้อเป็น

มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของหัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ ่
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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% 

เรื่องที่รายงานไว ้ ดีในบางเรื่อง ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

ระบุไว้ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

ส่วนใหญ ่

       
T 

 

ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้ม
ของข้อมูลบางเรื่อง  บาง
เรื่องแสดงแนวโน้มในทาง
ลบ 

มีการรายงานแนวโน้ม
ของข้อมูลบางเรื่อง  
และข้อมูลส่วนใหญ่ที่
แสดงน้ันมีแนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่ดี
อย่างชัดเจนในเรื่องต่าง 
ๆ ที่มีความส าคัญ ต่อ
การบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดี
อย่างต่อเน่ืองในเรื่องส าคัญ
ที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบันไว้ได้เป็นส่วนใหญ ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเน่ืองในเรื่องส าคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

       
C ไม่มีการรายงาน

สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการใน
ปัจจุบันในบางเรื่องดี 
เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/
หรือระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบ
แนวโน้มและ ระดับผลการ
ด าเนินการในปัจจุบันเป็น
จ านวนมากหรือส่วนมาก
กับตัวเปรียบเทียบ และ/
หรือระดับเทียบเคียง
รวมทั้งแสดงถึงความเป็น
ผู้น าในเรื่องต่าง ๆ และมี
ผลการด าเนินการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเป็นผู้น าในวง
การศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียง
ให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง 

       

I ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์
เพียงบางเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์
ในหลายเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน
ในข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตลาด และ
กระบวนการ 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด
กระบวนการ และแผน 
ปฏิบัติการรวมทั้งการคาด 
การณ์ผลการด าเนินงานใน
อนาคตในบางเรื่องด้วย 

มีการรายงานผลการด าเนินการ
ของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผูเ้รียน ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และแผน 
ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ
คาดการณ์ผลการด าเนินงานใน
อนาคต 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

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

 

7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Outcomes)  

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. ผลลัพธ์ด้านการเน้นลูกค้าด้านบริการการศึกษา  
2. บริการหลักทางการศึกษา  
3. แนวโน้มผลการด าเนินการ    
4. ความพึงพอใจ และ ความผูกพัน  ส านักฯมุ่งม่ันที่จะสร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ผู้รับบริการ ที่วัดได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85   มุ่งม่ันให้บริการที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคอีสานการและต่างภูมิภาค มุ่งม่ันให้บริการเอกสารส าคัญเพื่อประโยชน์ใน
การแข่งขันในตลาดแรงงานของผู้เรียน    

 

  
45%    

  
40% 

 
   

 
30% 

 
    

  
30%    

 

 

 

 

 
30-45%     
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ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 ความพร้อมในเทคโนโลยี 
2 ความพร้อมในบุคลากรที่มีคุณภาพและแรงจูงใจที่ดี  
3 ความพร้อมในปัจจัยสนับสนุน 
4 ความพร้อมในแผนปฏิบัติและการสนับสนุนเชิงนโยบาย  

 

ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 การพัฒนาที่ไปสู่จุดสูงสุดของเกณฑ์  

 
 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 ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบัน และ/ หรือ
มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีใน
เรื่องที่รายงานไว ้

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน
เพียงบางเรื่อง และเริ่มมี
ระดับผลการด าเนินการที่
ดีในบางเรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับ
ผลการด าเนินการที่ดี
ในบางเรื่องที่ส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับผล
การด าเนินการที่ดีใน
เกือบทุกเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของหัวข้อ 

มกีารรายงานผลการ
ด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศใน
เรื่องที่มีความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ ่

มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ ่

       
T 

 

ไม่มีการรายงานข้อ 
มูลที่แสดงแนวโน้ม 
หรือมีข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้ม
ของข้อมูลบางเรื่อง  บาง
เรื่องแสดงแนวโน้มในทาง
ลบ 

มีการรายงานแนวโน้ม
ของข้อมูลบางเรื่อง  
และข้อมูลส่วนใหญ่ที่
แสดงน้ันมีแนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่ดี
อย่างชัดเจนในเรื่องต่าง 
ๆ ที่มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดี
อย่างต่อเน่ืองในเรื่องส าคัญ
ที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบันไว้ได้เป็น     ส่วน
ใหญ่ 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเน่ืองในเรื่องส าคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

       
C ไม่มีการรายงาน

สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการใน
ปัจจุบันในบางเรื่องดี 
เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/
หรือระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนวโน้ม
และ ระดับผลการด าเนินการ
ในปัจจุบันเป็นจ านวนมาก
หรือส่วนมากกับตัวเปรียบ 
เทียบ และ/หรือระดับเทียบ 
เคียงรวมทั้งแสดงถึงความ
เป็นผู้น าในเรื่องต่าง ๆ และ
มีผลการด าเนินการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเป็นผู้น าในวง
การศึกษาและเป็นระดับ
เทียบเคียงให้สถาบันอื่นในหลาย
เรื่อง 

       

I ไม่มีการรายงาน
ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์
เพียงบางเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์
ในหลายเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน
ในข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยี ตลาด และ
กระบวนการ 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วน
ใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด
กระบวนการและแผนปฏิบัติ
การรวมทั้งการ คาดการณ์
ผลการด าเนินงานในอนาคต
ในบางเรื่องด้วย 
 

มีการรายงานผลการด าเนินการ
ของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งภาพรวมการคาดการณ์ผล
การด าเนินงานในอนาคต 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

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

  
45% 

 
   

    
40%  

 
20% 

 
    

     30% 

 

 

 

 

   
20-45%   
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติ (Workforce-Focused Outcomes)  

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน  
2. ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานกับส านักฯ  

 

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
3. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานของส านักฯ 
4. บรรยากาศการท างาน 
5. สิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 มีการพัฒนาบุคลากรสม่ าเสมอและเข้มแข็ง 
2 มีการจัดการ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการท างาน ปัจจัยสนับสนุนที่พอเพียง มีสวัสดิการที่ดี  
3 มีการจัดโครงการศึกษาอบรม ดูงาน สม่ าเสมอ ทั้งในและต่างประเทศ ให้บุคลากรมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์  
4 มีการยกย่องชมเชย และให้รางวัลบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส านักฯ  
5 มีการท าวิจัยสถาบันตรวจสอบระดับความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร 

 

ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 พัฒนาระบบการให้รางวัล บุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์แก่ส านักฯ ให้เด่นชัดขึ้น  
2 ฟังเสียงบุคากรเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ ธรรมาภิบาล ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 

 
 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 ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบัน และ/ หรือ
มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีใน
เรื่องที่รายงานไว ้

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน 
เพียงบางเรื่องและเริ่ม
มรีะดับผลการด าเนิน 
การที่ดีในบางเรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผล
การด าเนินการที่ดีในบาง
เรื่องที่ส าคัญต่อสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของหัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับผล
การด าเนินการที่ดีในเกือบ
ทุกเรื่องที่มีความ ส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของหัวข้อ 

Le มีการรายงานผลการ
ด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่อง
ที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนด
ของหัวข้อเป็นส่วนใหญ ่

มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของหัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ ่

       
T 

 

ไม่มีการรายงานข้อ 
มูลที่แสดงแนวโน้ม 
หรือมีข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทางลบ 

มีการรายงานแนว 
โน้มของข้อมูลบาง
เรื่อง  บางเรื่องแสดง
แนวโน้มในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้ม
ของข้อมูลบางเรื่อง  
และข้อมูลส่วนใหญ่ที่
แสดงน้ันมีแนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่ดี
อย่างชัดเจนในเรื่องต่าง 
ๆ ที่มีวามส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของสถาบัน 

สามารถรกัษาแนวโน้มที่ดี
อย่างต่อเน่ืองในเรื่องส าคัญที่
จะบรรลุพันธกิจของสถาบันไว้
ได้เป็น     ส่วนใหญ ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเน่ืองในเรื่องส าคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

       
C ไม่มีการรายงาน

สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไมม่ี
การรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการใน
ปัจจุบันในบางเรื่องดี 
เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนว โน้ม
และ ระดับผลการด าเนินการใน
ปัจจุบันเป็นจ านวนมากหรือ
ส่วนมากกับตัวเปรียบ เทียบ 
และ/หรือระดับเทียบเคียง
รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้น า
ในเรื่องต่าง ๆ และมีผลการ
ด าเนินการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเป็นผู้น าในวง
การศึกษาและเป็นระดับ
เทียบเคียงให้สถาบันอื่นในหลาย
เรื่อง 

  
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% 

       
I ไม่มีการรายงาน

ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบาง
เรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์
ในหลายเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญเป็น
ส่วนใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด 
และกระบวนการ 

มีการรายงานผลการด าเนิน 
การของสถาบันในข้อก าหนดที่
ส าคัญเป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลาดกระบวนการ และแผน 
ปฏิบัติการรวมทั้งการคาด 
การณ์ผลการด าเนินงานใน
อนาคตในบางเรื่องด้วย 

มีการรายงานผลการด าเนินการของ
สถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี ส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลาด ระบวนการ และ
แผนปฏิบัติการรวม ทั้งภาพรวม
การคาด การณ์ผลการด าเนินงาน
ในอนาคต 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

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

7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล (Leadership and Governance Outcomes)  

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม  
2. ผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านธรรมาภิบาล 
3. การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

 
ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ที่ชัดเจน 
2 มีการผลักดันสนับสนุนการปฏิบัติการที่บรรลุตามแผนปฏิบัติการทุกแผน /โครงการ 
3 ส านักฯ ให้ความส าคัญกับ ธรรมาภิบาล การเคารพกฎระเบียบที่เคร่งครั ด การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย 

และให้สวัสดิการที่ดีแก่บุคลกรส านักฯ และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ในบริเวณอาคารที่ตั้งส านักฯ  
4 ส านักฯให้ความส าคัญกับชุมชนวิชาการภายนอกสม่ าเสมอ  
 

ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 เพิ่มระดับความส าคัญของระบบธรรมาภิบาล ให้มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 
2 เพิ่มระดับความส าคัญของการรับผิดชอบต่อชุมชนภายนอก 

 
 

 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 ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินการของ
สถาบัน และ/ หรือ
มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีใน
เรื่องที่รายงานไว ้

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของ
สถาบัน เพียงบาง
เรื่อง และเริ่มมีระดับ
ผลการเนินการที่ดีใน
บางเรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผล
การด าเนินการที่ดีในบาง
เรื่องที่ส าคัญต่อสถาบัน 
ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของหัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับผล
การด าเนินการที่ดีในเกือบ
ทุกเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของหัวข้อ 

Le มีการรายงานผลการ
ด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่อง
ที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนด
ของหัวข้อเป็นส่วนใหญ ่

มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของหัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ ่

       

   
20% 
 

  

  
30% 
 

   

 

 

     
20-45% 
 

  
45% 
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 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 
10%, 15%, 20% 

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% หรือ 

85% 
90%, 95% หรือ 100% 

T 
 

ไม่มีการรายงานข้อ 
มูลที่แสดงแนว โน้ม 
หรือมีข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้ม
ของข้อมูลบางเรื่อง  
บางเรื่องแสดง
แนวโน้มใน ทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้ม
ของข้อมูลบางเรื่อง  
และข้อมูลส่วนใหญ่ที่
แสดงน้ันมีแนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่ดี
อย่างชัดเจนในเรื่องต่าง 
ๆ ที่มีความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดี
อย่างต่อเน่ืองในเรื่องส าคัญที่
จะบรรลุพันธกิจของสถาบันไว้
ได้เป็น     ส่วนใหญ ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเน่ืองในเรื่องส าคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

       
C ไม่มีการรายงาน

สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มี
การรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการใน
ปัจจุบันในบางเรื่องดี 
เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง 

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

แสดงถึงความเป็นผู้น าในวง
การศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียง
ให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง 

       
I ไม่มีการรายงาน

ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงาน
ผลลัพธ์เพียงบาง
เรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์
ในหลายเรื่องที่มีความ 
ส าคญัต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญเป็น
ส่วนใหญ่  เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตลาด และ
กระบวนการ 

มีการรายงานผลการด าเนิน 
การของสถาบันในข้อก าหนด
ที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่  เกี่ยว 
กับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
ตลาดกระบวนการและแผน 
ปฏิบัติการรวมทั้งการคาด 
การณ์ผลการด าเนินงานใน
อนาคตในบางเรื่องด้วย 

มีการรายงานผลการด าเนินการ
ของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี
ส่วน ได้ส่วนเสีย ตลาด 
กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ
รวมทัภ้าพรวม การคาดการณ์ผล
การด าเนินงานในอนาคต 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

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

 

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

โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 
1. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

 

ล าดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
1 มีระบบด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ด าเนินการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2 ได้รับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากหน่วยงานภายนอก ระดับมหาวิทยาลัยสม่ าเสมอทุกปี และผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ 

 

ล าดับที ่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
1 ยังต้องมุ่งมั่นไปให้ถึงจุดสูงสุดของเกณฑ์การตรวจประเมินภายใน  IQA-KKU  และเป็นไปตามเกณฑ์ 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 ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินการของ

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน

มีการรายงานถึงระดับ
ผลการด าเนินการที่ดีใน

มีการรายงานถึงระดับผล
การด าเนินการที่ดีในเกือบ

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศใน

มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดี
เลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อ

  
40% 

 
   

 
20% 
 

    

  
30% 
 

   

 

 

 

  
20-45%  
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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% 

สถาบัน และ/ หรือมี
ผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่
รายงานไว ้

เพียงบางเรื่อง และเริ่ม
มีระดับผลการด าเนิน 
การที่ดีในบางเรื่อง 

บางเรื่องที่ส าคัญต่อ
สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของหัวข้อ 

ทุกเรื่องที่มีความส าคัญ
ต่อสถาบัน ตามที่ระบุไว้
ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

เรื่องที่มีความส าคัญต่อ
ข้อก าหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ ่

ข้อก าหนดของหัวข้อเป็น 
ส่วนใหญ ่

       
T 

 

ไม่มีการรายงานข้อมูล
ที่แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้ม
ของข้อมูลบางเรื่อง  
บางเรื่องแสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้ม
ของข้อมูลบางเรื่อง  
และข้อมูลส่วนใหญ่ที่
แสดงน้ันมีแนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่ดี
อย่างชัดเจนในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ
ต่อการบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโน้มที่
ดีอย่างต่อเน่ืองในเรื่อง
ส าคัญที่จะบรรลพุันธกิจ
ของสถาบันไว้ได้เป็น     
ส่วนใหญ ่

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเน่ืองในเรื่องส าคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

       
C ไม่มีการรายงาน

สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการใน
ปัจจุบันในบางเรื่องดี 
เมื่อเทียบกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือ
ระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนว 
โน้มและระดับผลการ
ด าเนินการในปัจจุบันเป็น
จ านวนมากหรือส่วนมาก
กับตัวเปรียบเทียบ และ/
หรือระดับเทียบเคียง
รวมทั้งแสดงถึงความเป็น
ผู้น าในเรือ่งต่าง ๆ และมี
ผลการด าเนินการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเป็นผู้น าในวง
การศึกษาและเป็นระดับเทียบเคียง
ให้สถาบันอื่นในหลายเรื่อง 

       
I ไม่มีการรายงานผลลัพธ์

ในเรื่องที่มีความส าคัญ
ต่อการบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์
เพียงบางเรื่องที่มี
ความส าคัญตอ่การ
บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์
ในหลายเรื่องที่มีความ 
ส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน
ในข้อก าหนดที่ส าคัญ
เป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตลาด และ
กระบวนการ 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันใน
ข้อก าหนดที่ส าคัญเป็น
ส่วนใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด
กระบวนการ และแผน 
ปฏิบัติการรวมทั้งการ 
คาด การณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคต ใน
บางเรื่องด้วย 

มีการรายงานผลการด าเนินการ
ของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี 
ส่วนได้สว่นเสีย ตลาด 
กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งภาพรวมการคาดการณ์ผล
การด าเนินงานในอนาคต 

       
สรุปช่วง
คะแนน 

      

สรุป
คะแนน 

............ % ............ % 35 % ............ % ............ % ............ % 

 

  
45% 
 

   

  
40% 
 

   

   
20% 
 

  

     
30% 

 

 

 

 

 

     
20-45% 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
ตามเกณฑ์ EdPEx (ผลรวมคะแนน) 

 
หัวข้อ คะแนนประเมินตนเอง(%) 

หมวด 1  
1.1 40.00% 
1.2 40.00% 

หมวด 2  
2.1 40.00% 
2.2 40.00% 

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 37.35%       
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