รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessments Report : SAR)
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
(EDUCATION CRITEIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE : EdPEx)

ประจาปีการศึกษา 2553
(มิถุนายน 2553 - พฤษภาคม 2554)

กองคลัง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คานา
กองคลัง สานักงาอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพันธกิจในการดาเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดย
เกณฑ์ พึงรับ–พึงจ่าย ในลักษณะสามมิติและระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS)
ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) กองคลัง ได้จัดทา
รายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessments Report: SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (Education criteia for performance excellence:
EdPEx) เพื่อสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ รวมถึงภารกิจและการ
รายงานผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ของกองคลัง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report :SAR) ฉบับนี้ ได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากร กองคลัง ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงานให้ข้อมูล
รวบรวมข้อมูล จนทาให้รายงานฉบับนี้ประสบความสาเร็จได้ตามเป้าหมายของกองคลัง
อย่างสมบูรณ์

กองคลัง สานักงานอธิการบดี
มิถุนายน 2554
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 7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 1
โครงร่างองค์การ
กองคลัง สานักงานอธิการบดี
1. ลักษณะองค์การ
1. ลักษณะขององค์การ : คุณลักษณะที่สาคัญของสถาบันของท่านคืออะไร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
(1) คาถาม
- สถาบันมีหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาอื่นๆ ที่สาคัญ
อะไรบ้าง
กองคลัง มีการบริการสนับสนุนด้านต่างๆ ดังนี้
- บริการด้านการเบิกจ่ายเงินรายได้
- เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
- การจัดซือ้ จัดหาพัสดุ จ้างเหมา
- สถาบันใช้วธิ ีการอะไรในการจัดหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทาง
การศึกษาอื่นๆ
วิธีการ คือ ด้านการบริการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย/เงินงบประมาณแผ่นดิน บริการ
ด้านการพัสดุ รวมซือ้ -กระจายส่ง
(2) คาถาม
- ลักษณะที่สาคัญของวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร
มุ่งมั่น ทุ่มเท มีจติ ใจให้บริการ
- จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจที่ระบุไว้ของสถาบันคืออะไร
1) จุดประสงค์ คือ เป็นหน่วยงานมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2) วิสัยทัศน์ คือ บริการสะดวก รวดเร็ว ก้าวทันเทคโนโลยี
3) ค่านิยมองค์กร คือ การทางานเป็นทีม ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
4) พันธกิจ คือ สนับสนุนการจัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- สมรรถะหลักของสถาบันคืออะไร
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การบริหารด้านการเงิน การคลังและพัสดุ
- และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของสถาบัน
มีการบริหารด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ซึ่งเป็นพันธกิจหลัก
(3) คาถาม
- ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงานคืออะไร
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรกองคลัง
1) บุคลากรทั้งหมด 68 อัตรา
- ข้าราชการ จานวน 24 อัตรา
- ลูกจ้างประจา จานวน 2 อัตรา
- พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 14 อัตรา
- พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จานวน 9 อัตรา
- พนักงานราชการ จานวน 6 อัตรา
- ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ จานวน 13 อัตรา
2) วุฒิการศึกษา
- ข้าราชการ ต่ากว่าปริญญาตรี 2 คน ปริญญาตรี 14 คน ปริญญาโท 8 คน
- ลูกจ้างประจา ต่ากว่าปริญญาตรี 2 คน
- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ปริญญาตรี 13 คน ปริญญาโท 1
คน
- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ปริญญาตรี 8 คน ปริญญาโท 1 คน
- พนักงานราชการ ต่ากว่าปริญญาตรี 1 คน ปริญญาตรี 5 คน
- ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ต่ากว่าปริญญาตรี 2 คน ปริญญาตรี 11 คน
3) อายุเฉลี่ย (ร้อยละ)
- ข้าราชการ (24 คน) อายุตัวเฉลี่ย 48.9 อายุราชการ 24.85
- ลูกจ้างประจา (2 คน) อายุตัวเฉลี่ย 51.50 อายุราชการ 21
- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน (14 คน) อายุตัวเฉลี่ย 30 อายุ
ราชการ 3.79
- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (9 คน) อายุตัวเฉลี่ย 31.11 อายุราชการ 1.66
- พนักงานราชการ (6 คน) อายุตัวเฉลี่ย 29 อายุราชการ 2.83
- ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (13 คน) อายุตัวเฉลี่ย 38.54 อายุราชการ 12.15
- แบ่งเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง ระดับ การศึกษาของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างไร
แบ่งเป็น 6 งาน ประกอบด้วย 1) งานธุรการ 2) งานการเงิน 3) งานบัญชี 4) งานเงินรายได้
5) งานงบประมาณ 6) งานพัสดุ
รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553

หน้า 5

- ปัจจัยหลักที่จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมุง่ มั่นต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบันคืออะไร
มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551, ระเบียบ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมการจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549, ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักการและ
นโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2, ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
- ผูป้ ฏิบัติงานและภาระงานในสถาบันมีความหลากหลายอย่างไร มีกลุ่มที่จัดตั้งให้ทาหน้าที่
ต่อรองกับสถาบันหรือไม่
ไม่มี
- สวัสดิการที่สาคัญ และข้อกาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยภายในสถาบัน
เป็น เช่นใด
มีสวัสดิการกองคลัง ค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนเกินจากงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งเบิกจ่ายตาม
ระเบียบเงินรายได้สวัสดิการมหาวิทยาลัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ากองทุนสารองเลีย้ ง
ชีพ กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์
(4) คาถาม
- สถาบันมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญ
อะไรบ้าง
Computer จานวน 68 เครื่อง, เครื่องปริ๊นเตอร์ จานวน 26 เครื่อง, โน้ตบุค จานวน 10
เครื่อง, กล้องถ่ายรูป จานวน 2 อัน, เครื่องถ่ายเอกสารจานวน 2 เครื่อง, โทรศัพท์ จานวน 15 ตัว,
โทรสาร จานวน 2 ตัว, ห้องคลังพัสดุ จานวน 1 ห้อง
(5) คาถาม
- สถาบันดาเนินงานภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับอะไรบ้าง
มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551, ระเบียบ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมการจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549, ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักการและ
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นโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2, ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
- มาตรฐานของท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ ตลอดจนหลักสูตร แผนการศึกษา และการ
วัดผลที่ บังคับใช้มอี ะไรบ้าง
ไม่มี
- ทั้งนีร้ วมถึงกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ไม่มี
- ข้อกาหนดด้านการรับรองวิทยฐานะ เงื่อนไขด้านการประกอบวิชาชีพครูและผูบ้ ริหาร
ระเบียบ การเงินและสภาพแวดล้อม ขอบเขตของชุมชนที่รับผิดชอบ
มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551, ระเบียบ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมการจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549, ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักการและ
นโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2, ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
- และข้อจากัดการให้บริการของสถาบันคืออะไร (*)
ไม่มขี ้อจากัดในการให้บริการ
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
(1) คาถาม
- โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันมีลักษณะอย่างไร

รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553
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โครงสร้างกองคลัง
กองคลัง

งานธุรการ

งานการเงิน

งานบัญชี

งานเงินรายได้

งานพัสดุ

กลุม่ รับ-ส่งหนังสือ

กลุม่ ตรวจสอบเอกสาร

กลุม่ บัญชีเงินงบประมาณ

กลุม่ รับ-จ่ายเงิน

กลุม่ จัดหาพัสดุ

กลุม่ งานบริ หารทัว่ ไป

กลุม่ เบิกทัว่ ไป

กลุม่ บัญชีเงินรายได้

กลุม่ เงินยืมทดรอง

กลุม่ บัญชี เก็บรักษาและ
จ่ายพัสดุ

กลุม่ รับ-จ่ายเงิน

กลุม่ งานวิเคราะห์
และจัดทางบประมาณ

กลุม่ ตรวจสอบ
คุมยอดและจัดทา
ใบสัง่ จ่าย

กลุม่ GFMIS

งานงบประมาณ

กลุม่ เบิกเงินเดือน
และค่าจ้ าง

กลุม่ งานทะเบียนเอกสาร
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- ความสัมพันธ์เชิงการรายงานระหว่างคณะกรรมการบริหารสถาบันและผู้นาระดับสูงมี
ลักษณะ เช่นใด
มีการประชุมหัวหน้างานประจาทุกเดือน และมีการรายงานต่อผู้อานวยการเป็นประจา
- การรายงานระหว่างผู้นาระดับสูงของสถาบันกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
สถาบัน (*)
รายงานฐานะทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกเดือน
(2) คาถาม
- ส่วนตลาด ประเภทผูเ้ รียนและกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ที่สาคัญของสถาบันคืออะไร (*)
ความคาดหวัง
ความคาดหวัง
พันธกิจ
ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้
ผู้รับบริการ
ส่วนเสีย
1) หน่วยงาน
ภายใน
- ผู้บริหาร
- บุคลากร
- นักศึกษา

- คณะ/หน่วยงาน/
ศูนย์/สถาบัน/สานัก
- นักศึกษา
- ผู้ประกอบการ/
บริษัท/ห้างร้าน

2) หน่วยงาน
ภายนอก
(หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน)

- สานักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน
- สานักงานนโยบาย
และแผน

- ได้รับข้อมูลและการ
บริการทีรวดเร็ว
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
- การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ เช่น
การลดขั้นตอน
ปฏิบัติงาน
การลดต้นทุน
- ได้รับข้อมูลและการ
บริการที่รวดเร็ว
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
- มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
- สามารถร้องเรียนได้

- คณะ/หน่วยงาน/
ศูนย์/สถาบัน/สานัก
- นักศึกษา
- ผู้ประกอบการ/
บริษัท/ห้างร้าน

- สานักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน
- สานักงานนโยบาย
และแผน

- กลุ่มเหล่านีม้ ีความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญอะไรต่อหลักสูตร
การสื่อสาร Website Service ดังนี้ หนังสือเวียน,รายงานการประชุม,โทรศัพท์, e-mail
เป็นต้น
รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553
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- บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การสนับสนุนผูเ้ รียนและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียและต่อการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มต่างๆ มีความแตกต่างกัน
อย่างไร
ไม่มี
(3) คาถาม
- ผูส้ ่งมอบและคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่สาคัญคือใครบ้าง
เป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงการปฏิบัติกับบุคคลภายนอกฯ รวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานนโยบายและ
แผน เป็นต้น
- มีบทบาทอะไรในการจัดหลักสูตร
บทบาทการให้บริการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
ส่วนราชการ/องค์กร
บทบาทหน้าที่
แนวทางและวิธีการ
ในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติร่วมกัน
สื่อสารระหว่างกัน
ร่วมกัน
- สานักงบประมาณ

- การใช้จา่ ย
แนวทางปฏิบัติ/นโยบาย
งบประมาณ
ประจาปี
- รายงานผลการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ประจาปี
- กรมบัญชีกลาง
ประจาเดือน
- รายงานผลการ
เบิกจ่ายงบลงทุน
- สานักงานตรวจเงิน
ประจาทุกเดือน
รายไตรมาส ประจาปี
แผ่นดิน
- ส่งรายงานงบการเงิน
- รายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุ
- สานักงานนโยบาย
คงเหลือประจาปี
และแผน
- รายงานรับ-จ่าย
กองทุนอนุรักษ์
พลังงานประจาเดือน
- คณะ/หน่วยงาน/ศูนย์/ - การใช้จา่ ย
แนวทางปฏิบัติ/นโยบาย
สถาบัน/สานัก
งบประมาณ
- นักศึกษา
- ผู้ประกอบการ/
บริษัท/ห้างร้าน
รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553

- หนังสือราชการ
- การประชุม
- โทรศัพท์/โทรสาร
- e-mail
- website

- หนังสือราชการ
- การประชุม
- โทรศัพท์/โทรสาร
- e-mail
- website
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- บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ผูส้ ่งมอบ คือ ผูร้ ับบริการ ได้แก่ นักศึกษาและผูม้ ารับบริการ
- สถาบันมีกลไกที่สาคัญอะไรในการสื่อสารและจัดการด้านความสัมพันธ์กับ ผูส้ ่งมอบ
ผูเ้ รียน และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มต่างๆ เหล่านีม้ ีบทบาทอะไรในกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมของสถาบัน
การบริการทางเว็บกองคลัง e- Service นวัตกรรมใหม่ ดังนี้ บริการสลิปเงินเดือน การ
ขอสลิปเงินบานาญ การติดตามเอกสารเพื่อความสะดวกมากขึ้น
- และสถาบันมีข้อกาหนดที่สาคัญอะไรสาหรับผูส้ ่งมอบ
กองคลังสามารถให้บริการที่เป็นไปตามข้อตกลงของทางราชการ
2. สภาวะการณ์ขององค์กร : สภาวะการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันเป็นอย่างไร
ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
และระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของสถาบัน
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
(1) คาถาม
- สถาบันอยู่ในลาดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของสถาบัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันในภาคการศึกษาหรือตลาดการศึกษา จานวนและประเภทของ
คู่แข่งและคูค่ วามร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการที่สาคัญเป็นอย่างไร
ไม่มี
(2) คาถาม
- อะไรคือปัจจัยสาคัญที่กาหนดความสาเร็จของสถาบันเมื่อเปรียบเทียบกับความสาเร็จของ
คู่แข่ง และสถาบันซึ่งให้บริการในลักษณะเดียวกัน
สามารถให้บริการจ่ายเงินเร็วยิ่งขึน้ และดีข้ึนกว่าปีก่อน
- อะไรคือการเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิดขึน้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพ การแข่งขันของสถาบัน
รวมถึงโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ (*)
การจัดกระบวนการทางานให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น
การจัดการทางานเป็นทีมและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานกองคลัง
(3) คาถาม
- แหล่งข้อมูลสาคัญที่มีอยู่สาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันภายในชุมชนวิชาการ
มีอะไรบ้าง
มีระบบสารสนเทศแต่ไม่มีขอ้ มูลเปรียบเทียบในปีที่ผา่ นมา
ระยะเวลาในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ เปรียบเทียบในปีก่อน
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- แหล่งข้อมูลสาคัญที่มีอยู่สาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบสาหรับกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน
ภายนอกชุมชนวิชาการคืออะไร
ไม่มี
- และมีขอ้ จากัดอะไรบ้างในการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น (*)
มีขอ้ มูลแต่ไม่สามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้
ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
- ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ด้านการ
ปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านชุมชนของสถาบันคืออะไร
บุคลากรมีความรูเ้ ฉพาะด้าน ทางด้านการเงิน พัสดุ กองคลัง มีผู้ชานาญการและชานาญ
การพิเศษ เป็นต้น
- ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของสถาบัน
คืออะไร
ไม่มี
ค.ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
- ส่วนประกอบที่สาคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ ซึ่งรวมถึงการประเมินผล
การเรียนรูร้ ะดับองค์กรและกระบวนการสร้างนวัตกรรมของสถาบันมีอะไรบ้าง
มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทางานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละงานของกองคลัง
ปรับกระบวนการทางานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ เช่น การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ในการจัดการ
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการดาเนินการของกองคลัง สานักงานอธิการบดี
หมวด 1 : การนาองค์กร
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง : ผู้นาระดับสูงนาสถาบันอย่างไร
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
(1) คาถาม
- ผู้นาระดับสูง ดาเนินการอย่างไรในการกาหนด วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม ของสถาบัน และ
ถ่ายทอด วิสัยทัศน์ และค่านิยม ดังกล่าวโดยผ่าน ระบบการนา สถาบันไปสู่ ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความ
ร่วมมือที่เป็นทางการและผู้สง่ มอบหลัก รวมทั้งผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้นาไปปฏิบัติ
(*)
- การปฏิบัติตนของผู้นาระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มั่นที่มตี ่อค่านิยมของสถาบันอย่างไร
(1) ผูอ้ านวยการกองคลังและหัวหน้างานได้กาหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยมของกองฯ และ
ถ่ายทอด วิสัยทัศน์ และค่านิยม ดังนี้
เรื่อง
วิสัยทัศน์
เปูาประสงค์
ระยะสั้น
ระยะยาว
และค่านิยม

ผลการ
ดาเนินการ
ที่คาดหวังไว้

วิธีดาเนินการในการกาหนดของผู้บริหาร
ผู้อานวยการและหัวหน้างานจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนากองคลัง โดยได้มีการจัดทา วิสัยทัศน์
เปูาประสงค์ ระยะสัน้ และระยะยาว ตั้งแต่ปี 2551
มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
- แต่งตัง้ คณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากองคลัง ซึ่งประกอบด้วย ผู้อานวยการ หัวหน้างาน
และบุคลากรกองฯ
- มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูพล้ืนฐาน
เพื่อประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์
- จัดประชุม วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง แล้วนาผล
วิเคราะห์มาจัดทาเป็น วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ ระยะสัน้
ผู้บริหารของกองฯ มีวธิ ีการกาหนดผลดาเนินการ
1. กาหนด Output และ Outcome ตัวชีว้ ัดเพื่อบรรลุ
ตามเปูาประสงค์ตามวิสัยทัศน์การพัฒนากองฯ
2. การบรรลุเปูาหมายภารกิจ ตามอานาจหน้าที่ของ
แต่ละงานจะมีการกาหนด ปริมาณ เปูาหมาย/
มาตรฐานงานตามที่แต่ละงานกาหนด
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(2) คาถาม
- ผู้นาระดับสูง ดาเนินการด้วยตนเองอย่างไรในการสร้างบรรยากาศในสถาบันเพื่อ ส่งเสริม
กากับและส่งผลให้มกี ารประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม
เป้าหมายที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในกองฯ
เพื่อให้เกิดการกระจายอานาจในการ
ตัดสินใจนวัตกรรม และความคล่องตัวใน
การปฏิบัตงิ าน

ให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งในระดับกองฯ และ
บุคลากร

ส่งเสริมให้บุคลากรทางานอย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม

ผู้บริหารกองคลังมีวิธีการในการสร้างบรรยากาศในกองฯ
เพื่อให้เกิดในสิ่งที่ต้องการ
- การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองฯ ผู้อานวยการ
กองฯ จะกาหนดให้มีบุคลากรที่มีหน้าทีโ่ ดยตรงเพื่อรับผิดชอบงาน
นัน้ ๆ/มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อให้อานาจในการ
ตัดสินใจ นวัตกรรม งาน/ ภารกิจที่มอบหมาย
- ภารกิจตามอานาจหน้าที่ของแต่ละงาน ผู้อานวยการกองฯ จะ
ดาเนินการในแนวทางการมอบอานาจ การออกคาสั่งมอบอานาจ
การจัดตัง้ ทีมงานไม่เป็นทางการ
- ผู้อานวยการกองฯ มีวิธีดาเนินการตามกรอบแนวทาง ดังนี้ การ
ประชุม/ อบรม/ การดูงาน /การอนุมัตใิ ห้ศึกษาต่อ / การจัดการ
ความรู้ / จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงาน/ Website /
สนับสนุน แลกเปลี่ยนงาน เพื่อให้บุคลากรทางานทดแทนกันได้ /การ
ทางานเป็น TEAM
แนวทางการสร้างบรรยากาศในกองฯ ของผู้อานวยการกองฯ
ประกอบด้วย
- การยึด กฎหมาย ระเบียบปฏิบัตเิ พื่อประกอบการตัดสินใจ
- การให้คาแนะนา กลั่นกรองงานตามสายบังคับบัญชา
- กาหนดให้ทุกงานนาระบบตรวจสอบภายในมาใช้
- สนับสนุนสิ่งจูงใจ
- การยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2540 และ
การ ดาเนินกลยุทธ์ มาตรการ ของศูนย์ราชการใสสะอาด มาเป็น
แนวทางปฏิบัติ

(3) คาถาม
- ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรที่จะทาให้สถาบันมีความยั่งยืน
- ผูน้ าระดับสูงดาเนินการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ การบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรม ความคล่องตัวของ
สถาบัน และมีผลการดาเนินการที่เหนือกว่าคู่แข่งหรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถาบันอื่นๆ รวมทั้งการ
สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
- ผูน้ าระดับสูงพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นาของพวกเขาอย่างไร
- นอกจากนีผ้ นู้ าระดับสูงมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กร
- การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง และการพัฒนาผูน้ าในอนาคตของสถาบันอย่างไร
รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553
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ประเด็น
แนวทางและวิธีการใน
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน

แนวทางและวิธีการปฏิบัติ
1. มีการวางแผนกลยุทธ์ โดยมีการกาหนดแผนปฏิบัตริ าชการ เพื่อให้เกิดการ
ดาเนินงาน อย่างต่อเนื่อง
2. การนาแผนไปปฏิบัติ โดยปรับปรุงแผนใหม่ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัตงิ านที่แท้จริง
3. การติดตามตรวจสอบ โดยมีการกาหนดระยะเวลาให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน โดยการติดตามผลการดาเนินงานที่ได้ปฏิบัตไิ ปแล้ว
5. การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขโดยการกาหนดแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่ได้
จากการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข
6. กาหนดภาระหน้าที่ ตัวชีว้ ัดรายบุคคล

และภายในกองคลัง มีแนวทางในการเรียนรูข้ ององค์กรและมีการแลกเปลี่ยนความรู้
ประเด็น
แนวทางในการเรียนรู้
ของกองฯ

แนวทางและวิธีการปฏิบัติ
1. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากร
2. มีการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
3. มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม และศึกษาดูงานกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ศึกษาวิจัย วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อนามาปรับปรุงระบบงาน
5. นาระบบจัดเก็บเอกสารมาใช้ในการบริการจัดการภายใน

กองคลังมีวธิ ีการเพื่อให้บรรลุการวางแผนการสืบทอดที่มปี ระสิทธิภาพสาหรับตาแหน่งหัวหน้างาน
ผูบ้ ริหาร และตาแหน่งผูน้ าอื่นๆ คือ การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมเข้าสู่ตาแหน่งระดับ
หัวหน้างาน

ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์กร
(1) คาถาม
- ผู้นาระดับสูง ดาเนินการอย่างไรในการสื่อสารและการสร้างความผูกพันกับผูป้ ฏิบัติงานทั้ง
สถาบัน
- การส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และเป็นไปในลักษณะสองทิศทางทั่วทั้งสถาบัน
- การสื่อสารให้ทราบถึงผลการตัดสินใจที่สาคัญ ๆ
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- การมีบทบาทในเชิงรุกในการให้รางวัลและการยกย่องชมเชยเพื่อส่งเสริมให้มีผลการดาเนินการ
ที่ดยี ิ่งขึ้น รวมทั้งการให้ความสาคัญกับ สถาบัน ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในกองฯ
เพื่อให้เกิดการกระจายอานาจในการตัดสินใจ
นวัตกรรม และความคล่องตัวในการ
ปฏิบัตงิ าน

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งในระดับหน่วยงาน
และผู้ปฏิบัตงิ าน

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางานอย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม

วิธีการสื่อสาร ถ่ายทอดลงสู่บุคลากรเพื่อนาไปปฏิบัติ
1. มีคาสั่งมอบอานาจให้รักษาราชการแทนผู้อานวยการและหัวหน้า
งาน
2. มีคาสั่งมอบอานาจให้ปฏิบัตริ าชการแทนผู้อานวยการและ
หัวหน้างาน
3. มีคาสั่งมอบอานาจให้ตัวบุคคลปฏิบัตริ าชการแทนเป็นการ
เฉพาะเรื่อง
4. มีการพัฒนานวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัตงิ าน
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับผู้ปฏิบัตงิ านทั้งภายในและภายนอกมี
การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. มีการโยกย้ายหน้าที่การปฏิบัตงิ านของบุคลากร
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัตงิ าน
4. มีกระบวนงาน/แผนผังขั้นตอนในการปฏิบัตงิ าน
1. มีการรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และจัดทาคู่มอื เอกสารใน
การปฏิบัตงิ านเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางานอย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบและหลักจริยธรรม
2. มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. มีการประชุมบุคลากรภายในกอง คลัง เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ
4. มีกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม

(2) คาถาม
- ผู้นาระดับสูง ดาเนินการอย่างไร ในการทาให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจังที่ทาให้สถาบัน
ปรับปรุงผลการดาเนินการ บรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของสถาบัน
- ผูน้ าระดับสูงทบทวนตัวชี้วัดผลการดาเนินการอะไรบ้างเป็นประจา เพื่อระบุสิ่งที่ตอ้ งทา ใน
การตัง้ ความคาดหวังต่อผลการดาเนินการ
- ผูน้ าระดับสูงดาเนินการอย่างไรในการนาเรื่องการสร้างคุณค่าและทาให้เกิดความสมดุลของ
คุณค่าที่ให้กับผูเ้ รียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา
(2) ผูบ้ ริหารของกองคลัง ดาเนินการในการทบทวนผลการดาเนินการ ดังนี้
1. รวบรวมผลการดาเนินงานของบุคลากร เพื่อนามาวิเคราะห์
2. วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสในการพัฒนาและภาวะคุกคาม
รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553
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3.

ประชุมเพื่อชีแ้ จงสภาพปัญหาและหาแนวทางร่วมกัน เพื่อกาหนดทิศทางในการ
ดาเนินงาน
4. มีการทบทวนผลการดาเนินงานในภาพรวมของกองคลัง
โดยใช้ผลการประเมินและการทบทวนดังกล่าวมาประเมินความสาเร็จของการบรรลุ
เปูาประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวของกองคลัง ดังนี้
1. ประชุมบุคลากรพิจารณาผลการดาเนินงาน เพื่อกาหนดเปูาประสงค์ และผลการดาเนินงานที่
คาดหวังร่วมกัน จัดทาแผนกลยุทธ์ โดยกาหนดผู้รับผิดชอบกลยุทธ์หลัก(ผูบ้ ริหาร) และผูร้ ับผิดชอบระดับ
โครงการในแต่ละระดับ และมอบหมายให้ผเู้ กี่ยวข้องทุกระดับดาเนินการตามแผน
2. มีการมอบหมายงานให้แต่ละงานจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และนาเสนอที่ประชุม
หัวหน้างานพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. มีแผนระยะสั้น 1 ปี
มีการนาผลการประเมินและการทบทวนนีม้ าใช้ในการประเมินความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของหน่วยงาน โดยนาผลการประเมินการปฏิบัติงาน และข้อมูลสะท้อน
ของผู้รับบริการมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงานให้มปี ระสิทธิภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นต้น โดยมีตัวชีว้ ัดสาคัญที่ผู้บริหารของกองคลัง ได้ทบทวนเป็นประจาและมีผลการทบทวน ปีที่ผา่ น
มา
ตัวชี้วัดที่สาคัญ
1. ด้านคุณภาพในการให้บริการ
2. ด้านการบริการวิชาการ

3. ด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

4. ด้านการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร

ผลการทบทวนที่ผ่านมา
กองคลังจะนาผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้บริการมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
1. มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเป็นวิทยากรให้หน่วยงาน ทัง้ ภายใน
และภายนอก
2. มีการจัดอบรมสัมมนาให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
กองคลัง มีนโยบายสนับสนุนในเรื่องการอนุรักษ์ศลิ ปะและวัฒนธรรมมา
โดยตลอดโดยผ่านทางกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรด้านการอนุรักษ์ศลิ ปะและวัฒนธรรม
2. การประสานความร่วมมือในการจัดทากิจกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกัน
1. มีการปรับแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี (โครงการ/
กิจกรรมงบประมาณ)
2. มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในกองคลัง ให้มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจโดยจะแบ่งกลุม่ ตามภารกิจกอง คลัง มีผู้ควบคุมตามภารกิจเป็น
ผู้รับผิดชอบ
3. การปรับภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิ านและคุณภาพของผลงาน
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ตัวชี้วัดที่สาคัญ

5. ด้านการประกันคุณภาพ

ผลการทบทวนที่ผ่านมา
4. การปรับโครงสร้างการบริหารงานกองคลังโดยมุง่ เน้นการปฏิบัตเิ ป็น
กลุ่มงาน/ ทีมงาน และร่วมรับผิดชอบตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัตงิ านร่วมกัน
พร้อมให้การสนับสนุนเครื่องมือ IT ที่ทันสมัยและจาเป็นต่อการปฏิบัตงิ าน
5. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาบุคลากร
6. การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกปี
7. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมและทันสมัย
8. มีการกาหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
9. การเปิดช่องทางการติดต่อประสานงานโดยผู้รับบริการและผู้ที่มีสว่ นได้สว่ น
เสียให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
10. จัดทาระบบ e-service ให้บริการสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
1. มีคณะทางานกองคลังจัดทาการประเมินคุณภาพภายใน
2. มีการทบทวนผลการประเมินคุณภาพภายในโดยมหาวิทยาลัยเพือ่
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม: สถาบันดาเนินการอย่างไรในเรื่องการกากับ
ดูแล และทาให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ก. ระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
(1) คาถาม
- สถาบันดาเนินการอย่างไร ในการทบทวนและทาให้ สถาบันประสบความสาเร็จในเรื่องต่างๆ ที่
สาคัญในระบบธรรมาภิบาล
 ความรับผิดชอบในการกระทาของผูบ้ ริหาร
 ความรับผิดชอบด้านการเงิน
 ความโปร่งใสในการดาเนินการ การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน
และนโยบายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของสถาบัน (*)
 การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ การปกปูองผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย (*)
(1) (2) ในการกากับดูแลตนเองที่ดี กองคลังและผูบ้ ริหารดาเนินการในเรื่องที่สาคัญ
ต่อไปนี้
1. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของกองคลัง ดังนี้
1.1 กาหนดให้มีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผลทุก 6, 9, 12 เดือน
และกากับติดตามปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เมื่อผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาหมายจะดาเนินการ
หาทางแก้ไข
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2. ความรับผิดชอบด้านการเงินและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังนี้
2.1 การกากับดูแลด้านการเงินและงบประมาณ
2.1.1 มีการวางแผนการใช้จา่ ยเงิน
2.1.2 มีคณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการรับเงิน จ่ายเงิน
2.1.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบควบคุมความเสี่ยง
2.1.4 มีระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
2.1.5 มีการควบคุมดูแลการรับและจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุคงเหลือ
2.1.6 มีการนาส่งเงินรายได้
2.2 การบริหารราชการใสสะอาด
2.2.1 มีการบริหารราชการโดยยึดหลักความโปร่งใสและมีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน
2.2.2 มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงานที่ชัดเจน
2.2.3 มีการตรวจสอบการบริหารกิจการภายใน
3. การปกปูองผลประโยชน์ของประเทศและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย ดังนี้
3.1 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียได้รับรู้และรับทราบ
3.2 มีการตอบคาถามผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เพื่อแก้ไขปัญหา
3.3 รวบรวมปัญหาจากการถามตอบเพื่อปรับปรุงแก้ไข
3.4 มีการกาหนดประเด็นปัญหาที่สาคัญให้ผบู้ ริหารรับทราบเพื่อหาแนวทางร่วมกัน
3.5 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจา
มหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)
3.6 มีการประชุมหัวหน้างานและบุคลากร เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม
(1) คาถาม
- สถาบันดาเนินการอย่างไรในกรณีที่ หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทาง
การศึกษาอื่นๆ และการดาเนินการของสถาบัน มีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม
(1) ในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในทางลบต่อสังคม กองคลังมีการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์
2. มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนให้กับผูร้ ับบริการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
3. เพิ่มช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
ซึ่งผูบ้ ริหารได้กาหนดเปูาประสงค์หลักของการจัดการกับผลกระทบในทางลบ ดังต่อไปนี้
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1. วางมาตรการเพื่อปูองกัน โดยการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางานเพื่อรับ
ข้อร้องเรียน เพื่อวางมาตรการและแนวทางปูองกัน มิให้เกิด ความเสียหายต่อหน่วยงาน และการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมของบุคลากร การดาเนินการตามแนวคิด มีดังนี้
1.1 ผูบ้ ริหารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่
ในการบริการการจัดการด้านความเสี่ยงของกองคลัง
1.2 การส่งเสริมการให้ความรูก้ ารอบรมและการถ่ายทอดแนวคิดด้านจริยธรรมไปสู่
พฤติกรรมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมร่วมกัน การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การจัด
กิจกรรมทางศาสนาด้วยการทาบุญ ตักบาตรจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม/จริยธรรม
2. การแก้ไขปัญหาทันที มีการดาเนินการคือ การประชุมผู้บริหารและผูป้ ฏิบัติเพื่อ
พิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และกาหนดแนวทางแก้ไขทันที
โดยที่กองคลัง ได้คาดการณ์ลว่ งหน้าถึงผลกระทบในทางลบของการบริการและ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผู้บริหารมีการพิจารณากิจกรรมที่
เกิดขึ้น โดยมีการเตรียมการเชิงรุก ดังนี้
1. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะทางาน รับข้อร้องเรียน เพื่อวางมาตรการและ
แนวทางปูองกัน
2. กาหนดมาตรการ และแนวทางปูองกันในการปฏิบัติงาน
3. มีการส่งเสริม/จัดกิจกรรม ให้ความรู้ และถ่ายทอดแนวคิดด้านจริยธรรมไปสู่
พฤติกรรมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. ผูบ้ ริหารและบุคลากรมีสว่ นร่วมในการพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการทากิจกรรมจาก
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่รับผิดชอบให้ที่ประชุมบุคลากรทราบและหารือร่วมกันถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดในอนาคต
หากผลการพิจารณาพบว่าการทากิจกรรมนัน้ ๆ อาจจะส่งผลกระทบในทางลบ ผูบ้ ริหาร
จะมีการประชุมหารือผูเ้ กี่ยวข้องพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบ หากมีผลกระทบที่รุนแรง
ผูบ้ ริหารจะหาทางแก้ไขทันที เช่น การประชุมชีแ้ จงเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน การปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดาเนินกิจกรรมทันที การยกเลิกการทากิจกรรม เป็นต้น หลังจากนั้นผู้บริหารจะให้มกี ารพิจารณา
ปรับปรุงการดาเนินงานตามกิจกรรมนัน้ ๆ โดยนาผลกระทบที่เกิดขึน้ มาวิเคราะห์หาสาเหตุ /ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมนัน้ ๆ ใหม่
(2) กองคลังมีวธิ ีการในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของกองฯ เป็นไป
อย่างมีจริยธรรม โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่เปิดเผยและรับผิดชอบ โดยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร
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3. กาหนดให้มี การจัดขัน้ ตอนการให้บริการเพื่อความยุตธิ รรมในการให้บริการ ไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม และความดีต่างๆ
เช่น การอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรมที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานอื่นจัดการทาบุญ บริจาค เป็นต้น
5. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากรในกองคลัง
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
(1) (2) กองคลัง เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทายาทตาม
กฎหมายและผู้รับผลประโยชน์ และประชาชนทั่วไป และโดยพันธกิจของกอง คลัง ที่เน้นการบริการ
ทางด้านการคลัง จึงไม่ได้มกี ิจกรรมและการให้บริการชุมชนในรูปแบบอื่นๆ หากแต่เป็นการให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะ /หน่วยงาน และบริการข้อมูล ข่าวสารแก่ชุมชนที่มีความต้องการมา
ขอรับบริการ
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หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์ : องค์กรจัดทากลยุทธ์อย่างไร

ก.กระบวนการจัดทากลยุทธ์
(1) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์
- ขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์มีอะไรบ้าง
- และผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญมีใครบ้าง
- กระบวนการดังกล่าวสามารถระบุจุดบอดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดสมรรถนะหลักขององค์กร ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (ที่อธิบายไว้ในโครงร่างองค์กร)
- กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดกรอบเวลา และทาให้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว
กองคลัง มีกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยกาหนดแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550-2553 โดยการสารวจ
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของหน่วยงาน การ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย กาหนดภาระกิจของกองคลัง (งาน/โครงการ/
กิจกรรม) โดยผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผูช้ ่วยอธิการบดี ผูอ้ านวยการกองคลัง หัวหน้างานและบุคลากรเพื่อ
เป็นแนวทางในการดาเนินงานปัจจุบัน
(2) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้มั่นใจว่าได้นาปัจจัยที่สาคัญต่อไปนีม้ าประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยเหล่านี้ มาใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสถาบัน
 สัญญาณบ่งชีแ้ ต่เนิ่น ๆ ถึงความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของเทคโนโลยี
หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาอื่นๆ ผูเ้ รียน ข้อมูลประชากรของ
ผูเ้ รียนและชุมชน ตลาด ความนิยมของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแข่งขัน หรือการบังคับใช้
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
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 ความยั่งยืนของสถาบันในระยะยาวรวมถึงสมรรถนะหลักที่จาเป็นขององค์กร
 ความสามารถในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
จุดแข็ง ( Strengths )
- บุคลากรมีศักยภาพในการปฎิบัติงานที่ชัดเจน การทางานเป็นทีมของบุคลากร มีความ
พร้อมของเครื่องอุปกรณ์ทางาน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
- มีระบบด้าน IT มีโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- มีความซื่อสัตย์และทุ่มเทในการปฎิบัติงาน
- มีความเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่โดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นตน แต่คานึงถึงผลประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก
- มีระบบการจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงของผู้รับเงินโดยไม่จากัดวงเงินที่โอน
จุดอ่อน ( Weaknesses )
- ขาดแผนปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ ขาดทีมงานด้านวิชาการ
- ขาดอัตรากาลังมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ภาระงานมากขึ้นตามนโยบาย ระเบียบกฎเกณฑ์มี
หลากหลาย ความซับซ้อนไม่ชัดเจนของนโยบาย ความหลากหลายของผูร้ ับบริการ
นโยบายของหน่วยงานภายนอก
- บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฏ ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
โอกาส ( Opportunities )
- มีระบบการปฏิบัติงานหลากหลาย ได้แก่ ระบบ KKUFMIS และ ระบบ GFMIS เป็นต้น ซึ่ง
ในระบบการปฎิบัติงานยังมีจุดที่ไม่เชื่อมโยงกัน ก่อให้เกิดปัญหาในการปฎิบัติงาน ดังนัน้
ต้องอาศัยโปรแกรมเมอร์ช่วยแก้ปัญหา ซึ่งต้องใช้เวลาในการหาสาเหตุของปัญหาต่างๆ
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฎิบัติงานและการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า
ภัยคุกคาม ( Threats )
- เจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินของหน่วยงานมาใหม่ยังไม่มคี วามเข้าใจในระบบงาน ทาให้
ผูป้ ฏิบัติงานต้องสอนงานแก้ไขงาน ทาให้งานที่ต้องปฏิบัติในแต่ละวัน ทาไม่ทันตามกาหนด
- มีการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการปฏิบัติงาน
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ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1) คาถาม
- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง
- ให้ระบุตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น เปูาประสงค์ที่สาคัญที่สุดของ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง
กองคลัง มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อนาไปฏิบัติให้บรรุลเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์หลัก โดยการจัดทาแผนพัฒนาประจาปี โดยสนับสนุนการจัดการด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุมีการประเมินผลและทบทวนกิจกรรม โดยผูบ้ ริหารและแต่งตัง้ คณะทางานเพื่อรับผิดชอบแต่ละ
โครงการในการปรับปรุงแผน และมีการประเมินความพึงพอใจ ตามตารางเวลาที่กาหนดโครงการ
เชิงกลยุทธ์ แผน 1 ปี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ของกองคลัง

-

พัฒนาระบบการทางานของ
กองคลังโดยเน้นผู้รับบริการ
เป็นสาคัญ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
เอกลักษณ์กองคลัง
พัฒนาระบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและการบริหาร
ความเสี่ยงกองคลัง
พัฒนาการจัดการความรูข้ อง
กองคลัง

-

เป้าประสงค์ท่สี าคัญ
การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
คณะกรรมการเงินรายได้
การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและกากับติดตาม
แผนการปฏิบัติงานกองคลัง ประจาปีงบประมาณ 2553
การอนุรักษ์พลังงาน
การบริการด้านการเงินแบบบูรณาการ
การพัฒนาระบบการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง(ตกเบิก)
การประเมินผลใช้บัตรเติมน้ามันรถราชการ
การส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน (Happy work place)
การพัฒนารูปแบบความเสี่ยงกองคลัง

- การสัมมนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี พัสดุ
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
พัฒนาระบบบริหารบุคลากร
กองคลัง
พัฒนาระบบสารสนเทศและ
สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
กองคลัง

-

เป้าประสงค์ท่สี าคัญ
การอบรมการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานของ
รัฐ
ระบบการจัดทาหนังสือรับรองรายรับ-รายจ่ายบุคลากร มข.
การบริการให้คาปรึกษาการคลัง
การพัฒนาระบบรายงานการตรวจสอบทางการเงิน

(2) คาถาม
- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันให้ความสาคัญต่อความท้าทายและความได้เปรียบเชิง
กลยุทธ์อย่างไร
- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันตอบสนองอย่างไร ต่อโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
ในเรื่อง หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่นๆ รวมทั้ง
โอกาสในการสร้างนวัตกรรมด้านการดาเนินการและรูปแบบธุรกิจของสถาบัน
- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้ความสาคัญต่อสมรรถนะหลักขององค์กรทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตอย่างไร
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้พิจารณาถึงและทาให้
เกิดความสมดุลระหว่างโอกาสกับความท้าทายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งทาให้เกิด
ความสมดุลของความต้องการของผูเ้ รียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญทั้งหมด
กองคลังกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก ต่อความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
โดยมีแผนการปฏิบัติราชการของกอง โดยมีการกาหนดดังนี้
1. มีการกาหนด KPI แต่ละส่วนงาน
2. มีการกาหนด KPI รายบุคคล
3. จัดทาแฟูมสะสมงานรายบุคคล
ซึ่งทั้งนี้ ในการกาหนดข้างต้น นัน้ มีการจัดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นการเงิน
บัญชี และพัสดุ ซึ่งกาหนดความสาเร็จของงาน
2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : องค์กรนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและนาไปสู่การปฏิบัติ
(1) คาถาม
- แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สาคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง
- การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่ได้วางแผนไว้ มีอะไรบ้าง ในเรื่อง
 หลักสูตร บริการส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษา
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 ผูเ้ รียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด สถาบันปฏิบัติอย่างไร เพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
แผนปฏิบัติการ
การนาสู่การปฎิบัติ
การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
คณะกรรมการเงินรายได้

การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีคณะทางานจัดการประชุมในลักษณะ
เชิงรุกคือมีการกาหนดมาตรฐานการประชุมมี
การเตรียมการประชุมและทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง มีการติดตามการออกประกาศที่ได้
รับรองมติคณะกรรมการเงินรายได้สามารถออก
ประกาศได้จานวน 20 ฉบับ
- มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
- แจ้งมติท่ปี ระชุม จานวน 49 ครั้ง
- มีระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ได้แก่
1) ระบบฐานข้อมูลประกาศและระเบียบ
เงินรายได้โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลในระหว่าง
การประชุมได้จากเว็บไซต์
http://finance.kku.ac.th/
2) มีระบบการบันทึกรายงานการประชุมไป
พร้อมๆกับการประชุมโดยอาศัยการบันทึกผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- งบลงทุนงบประมาณมีอัตราการเบิกจ่าย
ครบ ณ วันที่ 13 กันยายน 2553 เบิกจ่าย
ไปแล้ว 18,803,000.
- เบิกจ่ายครบ 100%
- งบดาเนินงานไทยเข้มแข็งในส่วนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับผิดชอบเป็น
เจ้าภาพ (คณะแพทยศาสตร์และคณะ
พยาบาลศาสตร์) ณ วันที่ 13กันยายน 2553
เบิกจ่ายไปแล้ว. 26,918,250.
- เบิกจ่ายครบ 100%
การดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาพรวมตรงตาม
เปูาหมายของรัฐบาลที่กาหนดไว้ด้วยการ
ตระหนักถึงความสาคัญในการเร่งรัดการเบิกจ่าย
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การให้ความสาคัญกับการบริหารงบประมาณ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยและภาพรวมของประเทศไทย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและกากับติดตาม 1. จากการนาเสนอโครงการในวันที่ 25
แผนการปฏิบัติงาน กองคลัง ประจาปีงบประมาณ 2553 พฤศจิกายน 2552 และได้รับการอนุมัติ
โครงการพัฒนา จานวน 19 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จทัง้ 19 โครงการคิดเป็น ร้อย
ละ 100 โดยแบ่งเป็นโครงการดังนี้
 กลุ่มงานธุรการ 8 โครงการ ได้แก่
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กากับและ
ติดตามแผนการปฏิบัติงานกองคลัง
ประจาปีงบประมาณ 2553 ,โครงการ
อนุรักษ์พลังงาน, โครงการพัฒนาระบบ
การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา,
โครงการบัตรเติมน้ามันรถราชการ,
โครงการส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม,
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน,
โครงการพัฒนารูปแบบความเสี่ยงกองคลัง
, โครงการสัมมนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยน
เรียนรูผ้ ู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุ มข.
 กลุ่มงานการเงิน 2 โครงการ ได้แก่
โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ , โครงการอบรมการบริหาร
จัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
 กลุ่มงานเงินรายได้ 2 โครงการ ได้แก่
โครงการบริการด้านการเงินแบบบูรณา ,
โครงการบริการให้คาปรึกษาการคลัง
 กลุ่มงานบัญชี 1 โครงการ ได้แก่
โครงการพัฒนาระบบรายงานการ
ตรวจสอบทางการเงิน .
รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553

หน้า 27

 กลุ่มงานงบประมาณ 3 โครงการ ได้แก่
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง ,
โครงการคลังบริการ ,โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
คณะกรรมการเงินรายได้
 กลุ่มงานพัสดุ 3 โครงการ ได้แก่
โครงการรวมซือ้ กระจายส่ง , โครงการ
พัฒนารูปแบบความเสี่ยงการโอนสิทธ์รับ
เงิน, โครงการจัดทาโปรแกรมคานวณ
ระยะเวลาคืนหลักประกัน
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินการตาม
แผนได้ผลลัพธ์เป็น การวางแผนพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานและการจัดระบบการบริหารผลงาน
โดยมีหลักการทางานของส่วนงานและบุคลากร
กองคลังในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้า
งานและบุคลากรในการวางแผนงาน วางแผนคน
การถ่ายทอดตัวชีว้ ัดความสาเร็จของการ
ปฏิบัติงานสู่ผปู้ ฏิบัติ การใช้จ่ายงบประมาณตาม
กรอบของแผนงาน และการประเมินผลของการ
ปฏิบัติงาน

การอนุรักษ์พลังงาน

มีกิจกรรมในการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่
- เปิดไฟ เปิดแอร์ หน้าคอมพิวเตอร์
เวลา 08.30 น. และเวลา 13.00 น.
- ปิดไฟ ปิดแอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์
เวลา 11.30 น.และ เวลา 16.00 น.
ประจาทุกวัน
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การพัฒนาระบบการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง (ตกเบิก)

การประเมินผลการใช้บัตรเติมน้ามันรถราชการ

1. พัฒนาโปรแกรมจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา (allocation programs of tuition
fee : APTF)แล้วเสร็จ
2. จัดอบรมการใช้โปรแกรมให้คณะหน่วยงาน
จานวน 35 หน่วยงาน จานวน 71 คน
3. มีการใช้โปรแกรมในภาคการศึกษา 1/2553
โดยสรุปการมีโปรแกรมดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
1) คณะหน่วยงานสามารถติดตามและสืบค้น
ข้อมูลการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ลักษณะ real time ทาให้คณะ/หน่วยงาน
สามารถวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) คณะหน่วยงานสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ทั้งนีค้ ณะหน่วยงานสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเองจาก
โปรแกรม
1. มีคณะทางาน และมีการประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่ การเงินคณะ/หน่วยงาน
มีระบบสืบค้นข้อมูลเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
(กรณีตกเบิก) ที่พัฒนาแล้วเสร็จ โดยสามารถ
ให้บริการสืบค้นข้อมูลเงินเดือน เงินประจา
ตาแหน่ง (กรณีตกเบิก) ได้ตลอดเวลา ที่
http://finance.kku.ac.th/e-service (คลังบริการ)
ซึ่งอยู่หน้าหลักเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
www.kku.ac.th
จากการพัฒนาการใช้บัตรเติมน้ามัน (Fleet card)
ในปีงบประมาณ 2552 จนถึงปัจจุบันมีการใช้
บัตรเติมน้ามัน (Fleet card) ครบทุกคณะ/
หน่วยงาน จานวนยานพาหนะ 363 คัน แบ่งเป็น
ประเภทน้ามัน ดังนี้
- ดีเซล จานวน 132 คัน
- ไบโอดีเซล จานวน 64 คัน
- แก๊สโซฮอล์ 91 จานวน 20 คัน
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- แก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 34 คัน
- ดีเซล บี 5 จานวน 30 คัน
- เบนซิน 91 จานวน 49 คัน
- เบนซิน 95 จานวน 5 คัน
- NGV จานวน 8 คัน
2. ปัจจุบันมีโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้อง
ของปริมาณน้ามันที่ใช้ และค่าใช้จา่ ยเปรียบเทียบ
ระหว่าง statement ของธนาคารกรุงไทย กับ
รายงานการใช้จา่ ยจริงของคณะ/หน่วยงาน
3. จากการประเมินความพึงพอใจ พบว่า อยู่ใน
ระดับ ดี
การส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม

การพัฒนารูปแบบความเสี่ยงกองคลัง

การสัมนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. มีคณะทางานจัดประชุมเพื่อกาหนหลักเกณฑ์
จรรยาบรรณในการปฏิบัติ
2. มีวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์จรรยาบรรณของหน่วยงาน
ได้บุคลากรที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จรรยาบรรณ
ของหน่วยงานประจาปี 2553
1. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน
2. บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ
และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการ
ปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้
- มีกิจกรรมด้านสุขภาพในการกีฬา
สัมพันธ์สานักงานอธิการบดี
- มีกิจกรรมด้านประเพณีวันสงกรานต์
- มีกิจกรรมด้านการทาบุญโรงทาน
กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร
1. มีโครงการสัมมนาเครือข่ายด้านการคลัง
ร่วมกับคณะ/หน่วยงานโดยศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และรูปแบบการนามาบูรณาการในการ
แก้ไขปัญหา
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
- การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
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- ระบบรายงานตรวจสอบทางการเงิน
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรอง
จ่ายเงินรายได้
การอบรมการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงาน
1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม 117 คน แบ่งตาม
ภาครัฐ
ตาแหน่งจากคณะหน่วยงาน จานวน 94 คน
ดาเนินการอบรมจานวน 2 วัน ใช้วทิ ยากรผู้
เชียวชาญจากคลังเขต 4 และกองคลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ผู้เข้าร่วมการอบรมจานวน 117 คน ผ่าน
การทดสอบความรู้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนคิด
เป็น 82.8 %
มีความชัดเจนในวิธี แนวทางการปฏิบัติงาน
ทางด้านการเงินการคลัง
ระบบการจัดทาหนังสือรับรองรายรับ-รายจ่าย บุคลากร 1. มีระบบและการจัดการฐานข้อมูลในการ
มข.
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4
กิจกรรม ดังนี้
- ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
- ค้นหาระเบียบเงินรายได้
- ค้นหาเงินโอน บริษัท
- ค้นหาเงินโอนบุคลากร
โดยคลิกที่ http://finance.kku.ac.th/e-service
(ในเว็บไซต์คลังบริการ) ซึ่งอยู่หน้าหลักเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.kku.ac.th
การบริการให้คาปรึกษาการคลัง
1. เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา
8.30-16.30 น. เริ่ม เมษายน 2553 โดย
สามารถใช้ช่องทางการปรึกษาผ่านทาง
-เข้าพบด้วยตนเอง
-ทางโทรศัพท์
-E-mail
2. จานวนผู้เข้ารับบริการเชิงบูรณาการจานวน
50 ราย สามารถแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ
ได้ 50 ราย คิดเป็น 100% โดยสามารถแก้ไข
ปัญหาดังนี้

การพัฒนาระบบร่ายงานการตรวจสอบทางการเงิน

- มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
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จากโครงการที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 9
กันยายน 2553 สรุปได้วา่ งานบัญชี
กองคลัง ดาเนินการ โดยให้คณะ/
หน่วยงานสามารถตรวจสอบรายงาน
เพิ่มเติมได้ในระบบ KKUFMIS ดังนี้
- รายงานเคลื่อนไหวยอดเงินฝากธนาคาร
เป็นรายงานทะเบียนธนาคารที่คณะ/
หน่วยงานสามารถตรวจสอบได้วา่ ได้มกี าร
นาส่งเงินให้ส่วนกลางในแต่ละวันเป็น
จานวนเท่าใด และสามารถตรวจสอบ
- รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็น
รายงานใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร โดย
งานบัญชี กองคลังจะบันทึกในระบบ
kkufmis เพื่อให้คณะ/หน่วยงานตรวจสอบ
รายงานนีไ้ ด้วา่ มีเงินเข้าบัญชี ยังไม่ได้
นาส่งยอดใดบ้าง
- ทั้งนี้ งานบัญชี กองคลัง จะจัดทาบันทึก
ข้อความให้คณะ/หน่วยงานระบุรายชื่อผูม้ ี
สิทธิในการตรวจสอบรายงานดังกล่าว
และดาเนินการแจ้ง Call Center ให้สิทธิ
ในการดูรายงานดังกล่าวได้มกี ารสรุปผล
การตรวจสอบการรับและนาส่งและแจ้ง
ในที่จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้
ข้อสรุป ดังนี้
1. ส่วนของบัตรเครดิต ให้ดาเนินการ
โดยยอดเงินเข้าบัญชีใดให้จัดทาใบนา
ฝากบัญชีนั้น
2. ในการรับเงินประเภทเงินประกันที่
เรียกเก็บจาก บุคคลภายนอกและเงิน
ประกันที่เรียกเก็บจากบุคลากร มข. ให้
ระบุประเภทเจ้าหนี้ จึงแจ้งให้คณะ/
หน่วยงานให้ตรวจสอบก่อนนาส่งเงินทุก
ครั้ง
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การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่ได้วางแผนในเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากผลสะท้อนของการเสนอข้อมูลต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้
(2) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดทาแผนปฏิบัติการและนาไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งสถาบัน
ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ผูส้ ่งมอบที่สาคัญ และคู่ความร่วมมือที่สาคัญทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ (*) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
- สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าผลการดาเนินการที่สาคัญตามแผนปฏิบัติการนีจ้ ะมีความ
ยั่งยืน
มีการมอบหมายงานในแต่ละส่วนงาน และตัง้ คณะทางาน กาหนดระยะเวลาในการ ปฏิบัติ
แล้วเสร็จ พร้อมเสนอผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ
(3) คาถาม
- สถาบันทาอย่างไรให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ มีพร้อมใช้ในการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสาเร็จและบรรลุพันธะหน้าที่ในปัจจุบัน
- สถาบันทาอย่างไรในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้แผนปฏิบัติการบรรลุผล
สถาบันประเมินความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ
อย่างไร
มีการวางแผนด้านการเงิน โดยสรุปการใช้จา่ ยเงินดังนี้
คงเหลือ
สรุ ปการใช้ จ่ายงบประมาณแผ่
นดิน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
8,572.13
2%

ค่าตอบแทน
0%

ค่าวัสดุ
168,303.00
42%

ค่าใช้ สอย
223,124.87
56%

รูปที่ 1 แสดงข้อมูลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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จากรูปที่ 1 ซึ่งแสดงข้อมูลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แสดง
ให้เห็นว่างบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองคลังได้รับจัดสรรเงินเพื่อใช้เป็นงาน
สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป จานวน 400,000.- บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนจานวน
132,600.- บาท ค่าใช้สอยจานวน 152,600.- บาท และค่าวัสดุจานวน 114,800.- บาท จากข้อมูล
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการใช้จา่ ยเงินค่าตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 0 ซึ่งมีเหตุผลมาจากการโอนเงินงบ
รายจ่ายค่าตอบแทนไปถัวเฉลี่ยให้กับงบรายจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ และสามารถสรุปยอดการ
เบิกจ่ายได้ดังนี้
 ค่าตอบแทน มีการใช้จา่ ยงบประมาณคิดเป็น 0 %
 ค่าใช้สอย

มีการใช้จา่ ยงบประมาณคิดเป็น 56 %

 ค่าวัสดุ

มีการใช้จา่ ยงบประมาณคิดเป็น 42 %

รวม

การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 98 %

คงเหลือ

การใช้ จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2553

21,460.23
4%
ค่าวัสดุ
58,485.00
10%
ค่าใช ้สอย
148,199.00
24%

ค่าตอบแทน
376,550.00
62%

รูปที่ 2 แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
จากรูปที่ 2 ซึ่งแสดงข้อมูลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แสดงให้เห็นว่างบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองคลังได้รับจัดสรรเงินเพื่อใช้เป็นงาน
สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป จานวน
604,694.23 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนจานวน
386,595.15. - บาท ค่าใช้สอยจานวน 159,614.08.- บาท และค่าวัสดุจานวน 58,485.- บาท ซึ่งยอด
การใช้จา่ ยเงินสามารถสรุปได้ดังนี้
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 ค่าตอบแทน

มีการใช้จา่ ยงบประมาณคิดเป็น

62 %

 ค่าใช้สอย

มีการใช้จา่ ยงบประมาณคิดเป็น

24 %

 ค่าวัสดุ

มีการใช้จา่ ยงบประมาณคิดเป็น

10 %

รวม

การใช้จา่ ยงบประมาณเงินรายได้ 96 %

(4) คาถาม
- ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มกี ารปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ สถาบันมีวิธีการอย่างไร
ในการจัดทาและนาแผนใหม่หรือแผนที่เปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว
มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ให้มีสว่ นร่วมทั้งหมดเพื่อ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่การปฎิบัติอย่างเร่งด่วน
(5) คาถาม
- แผนด้านทรัพยากรบุคคล หรือแผนด้านผู้ปฏิบัติงานที่สาคัญมีอะไรบ้าง เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- แผนดังกล่าวได้เน้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นต่อขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและอัตรากาลังอย่างไร
มีแผนการอบรมการบริหารจัดการด้านการเงิน การสัมมนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ รวมถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
(6) คาถาม
- ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการที่สาคัญที่ใช้ติดตามผลสาเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างให้สถาบันทั้งหมดสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน สถาบันมีวิธีการอย่างไร
เพื่อทาให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลดังกล่าวครอบคลุมหน่วยงาน ประเภทผู้เรียน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ที่สาคัญทั้งหมด
ทุกแผนการปฏิบัติราชการมีการกาหนดผลสาเร็จ และการประเมินผลการดาเนินงาน
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ข. การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
- การคาดการณ์ผลการดาเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวของสถาบัน โดยใช้ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการที่สาคัญตามที่ระบุไว้ในข้อ
2.2 ก.(6) มีอะไรบ้าง
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการคาดการณ์ผลการดาเนินการ
- ผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้ของสถาบันเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ดาเนินการที่คาดการณ์ไว้ของคู่แข่งหรือสถาบันที่เทียบเคียงกันได้
- ผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้นั้นเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
เทียบเคียงที่สาคัญ เป้าประสงค์ และผลการดาเนินการที่ผ่านมา (*) สถาบันทา
อย่างไรหากมีความแตกต่างระหว่างผลการดาเนินการปัจจุบัน หรือที่คาดการณ์ไว้เมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือองค์กรที่เทียบเคียงกันได้
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หมวด 3 : การมุ่งเน้นลูกค้า
3.1 ความผูกพันของลูกค้า: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับทั้งสองกลุ่ม
ก. หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ และการส่งเสริม
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรที่จะค้นหาและสร้างนวัตกรรมให้กับหลักสูตร บริการที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและทาให้ดีกว่าความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้เรียนผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียและส่วนตลาด (ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร) รวมทั้งเพื่อดึงดูด
ผูเ้ รียนและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียกลุ่มใหม่และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผูเ้ รียนและผูม้ ีสว่ น
ได้สว่ นเสียในปัจจุบัน (*)
ตอบ วิธีการในการรับฟัง การ เรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังหลักๆ
ของ
ผูร้ ับบริการและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
นามาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานและปรับปรุง
กระบวนการการพัฒนาการบริการใหม่ๆ ได้แก่ มีการ จัดทาแบบสอบถามผู้รับบริการและผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสียและนาผลแบบสอบถามมาประเมินความต้องการของผู้รับบริการทุก 6 เดือน เป็นต้น
มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างโอกาสในการขยาย
ความสัมพันธ์กับผูร้ ับบริการและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
การบริหารจัดการองค์กร 1. พัฒนาระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ
บริหารคุณภาพของ
กองคลัง

กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
1.การพัฒนาระบบข้อมูล - มีระบบฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ประกาศ/ระเบียบเงิน
คณะกรรมการเงินรายได้ รายได้
- มีระบบบันทึก
รายงานการประชุม
2.การเร่งรัดการเบิก
- มีรายงานการใช้
จ่ายเงินอย่างมี
จ่ายเงินโครงการตาม
ประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง
- มีรายงานผลการ
เบิกจ่ายประจาไตรมาส
ที่ส่งถึงคณะ/หน่วยงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

2. พัฒนาระบบการ
ทางานของกองคลัง
โดยเน้นผู้รับบริการ
3. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรและ
เอกลักษณ์กองคลัง

กิจกรรม/โครงการ
3.การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการ
และกากับติดตาม
แผนปฏิบัติงาน กองคลัง
ประจาปีงบประมาณ
2553
4.การอนุรักษ์พลังงาน
5.การประเมินความพึง
พอใจใช้บัตรเติมน้ามันรถ
ราชการ
6.การส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรม

7.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทางาน (Happy work
place)
4. พัฒนาระบบการ 8.การพัฒนารูปแบบความ
เปลี่ยนแปลงและการ เสี่ยงกองคลัง
บริหารความเสี่ยง
9.การบริหารความเสี่ยง
การโอนสิทธิ์รับเงิน

5. พัฒนาการจัดการ 10.การสัมมนาเครือข่าย
ความรู้ของกองคลัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชี พัสดุ
6. พัฒนาระบบ
11.การอบรมการบริหาร
บริหารบุคลากรกอง จัดการด้านการเงินของ
คลัง
หน่วยงานภาครัฐ
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ตัวชี้วัด
- มีการสรุปโครงการ
พัฒนากองคลัง

- มีประกาศหลักเกณฑ์
การอนุรักษ์พลังงาน
- ผลการประเมินความ
พึงพอใจ
- มีประกาศหลักเกณฑ์
การส่งเสริมจริยธรรม
- ร้อยละความผาสุก
ของบุคลากร
- ร้อยละของความ
คลาดเคลื่อนในการ
ปฏิบัติงาน
- ผู้รับบริการรับเงินทัน
ต่อเวลาที่ต้องการ มี
ความพึงพอใจต่อการ
บริการในระดับดีร้อย
ละ 80
- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาเครือข่ายฯ
- ผู้เข้าร่วมการอบรมมี
ความเข้าใจในระเบียบ
ด้านการเงินเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60
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ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
7. พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
สื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการกอง
คลัง

กิจกรรม/โครงการ
12.คลังบริการ
(e-service)

ตัวชี้วัด
- ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 80

13.พัฒนาระบบรายงาน - มีคมู่ ือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบทางการเงิน การนาส่งเงิน
14.รวมซื้อกระจายส่ง
- สามารถประหยัด
งบประมาณในการ
จัดหาในภาพรวม ร้อย
ละ 15
- มีความพึงพอใจต่อ
การบริการในระดับดี
ร้อยละ 80
15.จัดทาโปรแกรม
- มีโปรแกรมคานวณ
คานวณระยะเวลาคืน
ระยะเวลาคืน
หลักประกัน
หลักประกัน โดย
สามารถแจ้งเตือนก่อน
ครบกาหนด

(2) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรที่จะกาหนดกลไกหลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียมาใช้บริการด้านหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ และสามารถ
สืบค้นสารสนเทศ หรือมาใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ดังกล่าว
ตอบ
- ปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้จากการจ่ายเช็คเป็นการจ่ายโดยการโอนเงินผ่าน
ระบบ SCB Cash Management , แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ เป็นต้น
- มีการพัฒนาเว็บไซต์ของกองคลัง ดังนี้
1) การให้บริการสืบค้นข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
2) กฎหมาย ระเบียบการเงิน การคลัง
3) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและมติคณะกรรมการเงินรายได้
4) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
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- สถาบันมีวิธีการหลักอะไรในการส่งเสริมผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งกลไกหลัก
ในการสื่อสาร วิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างกลุ่มผู้เรียน ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
และส่วนตลาด
ตอบ ไม่มคี วามแตกต่างในวิธีการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้เรียน ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียและ
ส่วนตลาด
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรที่จะกาหนดความต้องการหลักในการส่งเสริมผูเ้ รียนและผูม้ ีสว่ น
ได้สว่ นเสีย และทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการส่งเสริมตามความต้องการดังกล่าวได้นาไปสู่การปฏิบัติ
โดยทุกคนและในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ตอบ ความต้องการหลักของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย คือ การที่ได้รับเงินอย่างรวดเร็ว โดย
การพัฒนาระบบการจ่ายเงิน จากการจ่ายเช็ค ที่ต้องมารับเช็คที่กองคลัง เป็น การโอนเงินเข้าบัญชี
โดยตรงของผู้มสี ิทธิ์รับเงิน และกองคลังเปิดช่องทางในการให้บริการสืบค้นข้อมูล/ตรวจสอบการโอน
เงินผ่านอินเตอร์เน็ต และสอบถามทางโทรศัพท์
(3) คาถาม
- สถาบันทาให้แนวทางที่ใช้ในการค้นหาและสร้างนวัตกรรมให้กับหลักสูตร บริการที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ และแนวทางที่จะส่งเสริมผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ทันต่อทิศทางและความต้องการขององค์กร
ตอบ ไม่มี
ข. การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตอบ (1) มีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ เช่น พูดคุย แก้ไขปัญหา สร้างจิตวิญญาณด้าน
การบริการ โดยการฝึกอบรม/สัมมนา /ประชุม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน มี
เอกสารคู่มอื แผ่นพับ แนะนาการปฏิบัติงาน ให้ความรูส้ ร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจโดยตรงกับ
ผูร้ ับบริการ สร้างความเป็นกลาง เสมอภาค ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
การให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ โดยผูบ้ ริหารจะถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวสู่
ผูป้ ฏิบัติงาน ผู้รับบริการ พร้อมทั้งเป็นผู้นาในการดาเนินการต่างๆ
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3.2 “เสียงของลูกค้า” : วิธีการรวบรวม และใช้สารสนเทศจากผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก. การรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรียนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ
ตอบ มีการรับฟังเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลปูอนกลับโดยวิธีการดังนี้
- การติดต่อโดยตรง
- ทางอิเล็กทรอนิกส์
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- เอกสารคู่มอื แผ่นพับ
- การประชุมสัมมนา
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ซึ่งจะนาผลจากการรับฟังไปประเมินเพื่อสรุปรายงานเสนอผูบ้ ริหาร เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- และการสนับสนุนผูเ้ รียนและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย วิธีการรับฟังดังกล่าวมีความแตกต่างกัน
อย่างไรระหว่างกลุ่มผู้เรียน ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และ ส่วนตลาด รวมถึงวิธีการที่แตกต่างออกไปในแต่
ละช่วงเวลาของการสานสัมพันธ์กับสถาบัน
กองคลังส่ง บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามหัวข้อที่บุคลากรต้อง
เพิ่มศักยภาพที่มหาวิทยาลัยเปิดอบรมเป็นประจาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในส่วนของผู้รับบริการ จะปรับปรุงและแก้ไขโดยใช้การประเมินความคิดเห็น
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการและมีเว็บไซต์ของกองคลังให้ติดต่อ ทั้งนี้ตอ้ งเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการติดตามคุณภาพของหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการการศึกษาอื่นๆ รวมถึงคุณภาพของการสนับสนุนผูเ้ รียนและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย และวิธีการ
ในการติดต่อระหว่างกันเพื่อให้ได้ขอ้ มูลปูอนกลับที่ทันท่วงทีและสามารถนาไปปฏิบัติได้
ตอบ กองคลังมีวธิ ีการที่ให้ผรู้ ับบริการและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียสามารถติดต่อขอข้อมูล
ขอรับบริการ หรือร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งวิธีปฏิบัติของบุคลากรในส่วนราชการในการติดต่อ
กับผูร้ ับบริการและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย และมีความมั่นใจว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ปฏิบัติตามวิธีที่
กาหนด กองคลัง มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและมั่นใจได้วา่ ข้อร้องเรียน เหล่านั้นได้รับการแก้ไข
อย่างมีประสิทธิผลและทันท่วงทีตามกระบวนการที่กาหนดไว้ มีวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อ
ร้องเรียนทั้งหมดเพื่อใช้ในการปรับปรุงการดาเนินการของส่วนราชการของ ผูร้ ับบริการและส่วนราชการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
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(2) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรียน และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในอดีต อนาคตและ
ของคู่แข่ง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่นาไปปฏิบัติได้และเป็นข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร บริการที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ การสนับสนุนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และวิธีการติดต่อ
ระหว่างกัน (*)
มหาวิทยาลัยมีเว็บไซต์ของผูบ้ ริหารเพื่อให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น แนะนา สอบถาม
ปัญหาโดยตรงกับผูบ้ ริหาร นอกเหนือจากการจัดอบรม จัดประชุมสัมมนา เมื่อมหาวิทยาลัยต้องการ
รับทราบความคิดเห็นเป็นประชามติ
(3) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนทีได้รับจากผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
ตอบ มีเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เช่น การสืบค้นข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร
การบริการสืบค้นระเบียบ / มติคณะกรรมการเงินรายได้มกี ารมอบหมายผู้รับข้อร้องเรียนและนาเข้าที่
ประชุมเพื่อแก้ปัญหาและแจ้งข้อมูลย้อนกลับไปยังผูร้ ้องเรียนรับทราบ มีขอ้ มู ลผูร้ ับบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรที่ทาให้มั่นใจได้ว่าจะแก้ไขข้อร้องเรียนนัน้ อย่างมีประสิทธิผล
และทันท่วงที และทาให้ความเชื่อมั่นของผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย 42กลับคืนมา รวมทั้งสร้างเสริม
ความพึงพอใจและความผูกพัน ระบบการบริหารข้อร้องเรียนของสถาบันช่วยทาให้เกิดการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อร้องเรียน เพื่อนาผลไปใช้ปรับปรุงทั่วทั้งสถาบัน และโดยคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ (*)
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมิน ความพึงพอใจ และความผูกพัน ของผูเ้ รียนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตอบ แจกแบบประเมินความพึงพอใจ การสังเกตการณ์ แล้วนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล วัดโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
- วิธีการเหล่านีม้ ีความแตกต่างกันอย่างไรสาหรับผูเ้ รียนแต่ละประเภท และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม (*)
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรที่ทาให้มั่นใจได้ว่า การวัดผลดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถ
นาไปใช้ได้ เพื่อตอบสนองให้เกินความคาดหวังของผู้เรียนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้าง ความ
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ผูกพัน กระบวนการประเมินดังกล่าวของสถาบันส่งเสริมให้เกิดการประมวล และ
วิเคราะห์ ข้อ
ร้องเรียน เพื่อนาผลไปใช้ปรับปรุงทั่วทั้งสถาบัน และโดยคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ (*)
(2) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและใช้สารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผูเ้ รียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และระดับของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่ง
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์เปรียบเทียบในอุตสาหกรรม (*)
(3) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความไม่พงึ พอใจของผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย
ตอบ กองคลังมีวธิ ีการวัดความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของผู้มารับบริการและผูม้ ีสว่ น
ได้สว่ นเสียแต่ละกลุ่มและมีวธิ ีการที่จะได้ขอ้ มูลดังกล่าวมา สามารถนาไปใช้สร้างความประทับใจและ
ทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งนาผลการวัดความพึง พอใจ และไม่พึงพอใจไปปรับปรุงดาเนินการของ
ส่วนราชการ
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรที่ทาให้มั่นใจได้ว่า การวัดผลดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถ
นาไปใช้ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการและทาให้ดีกว่าความคาดหวังในอนาคต ของผู้เรียนและผู้มสี ่วน
ได้สว่ นเสีย
ตอบ กองคลังมีการติดตามในเรื่องคุณภาพการบริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลปูอนกลับอย่าง
ทันท่วงทีและนาไปใช้ดาเนินการต่อไปได้โดยมีการกาหนดระยะเวลาในการสรุปและประเมินผลทุก
กิจกรรมและรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- วิธีการประเมินดังกล่าวของสถาบันส่งเสริมให้เกิดการประมวลและวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
เพื่อนาผลไปใช้ปรับปรุงทั่วทั้งสถาบัน และโดยคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ (*)
ตอบ
1) มีการทบทวนวิธีการจัดกิจกรรม เพื่อการสร้างความสัมพันธ์
2) ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
3) ปรับแบบสอบถามให้เข้ากับผูร้ ับบริการ
4) มีการทบทวนโดยใช้แบบประเมินในกระบวนการให้บริการต่างๆ ของกองคลัง เช่น
การให้บริการด้านเงินยืม
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ค. การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้สารสนเทศของผูเ้ รียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด
รวมถึงหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ เพื่อกาหนดกลุ่มและส่วน
ของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่วนตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ตอบ
1) นาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (ระบบ GFMIS และ KKUFMIS) เพื่อเสนอรายงาน
ทางการเงิน ให้ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
2) นาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (ระบบ
GFMIS และ KKUFMIS) เพื่อจัดทารายงาน
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมภิ าค กรมบัญชีกลาง คลังจังหวัดขอนแก่น
- สถาบันได้คานึงถึงผู้เรียนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถาบันคู่แข่งหรือที่จะมีมาใน
อนาคตในการจาแนกนีอ้ ย่างไร
- สถาบันกาหนดอย่างไรว่ากลุ่มนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาดส่วน ใด ที่
จะชักจูงให้มาศึกษาใน หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ ทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต
(2) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้สารสนเทศของผูเ้ รียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด
รวมถึง หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการการศึกษาอื่นๆ เพื่อกาหนดและ
คาดการณ์ด้านความต้องการหลักของผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (ซึ่งรวมถึงลักษณะของ หลักสูตร
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ ) รวมถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป
และความสาคัญในการทาให้ผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียตัดสินใจเลือกเข้าเรียน เลือกซือ้ หรือสร้าง
ความสัมพันธ์กับสถาบัน
ตอบ วิธีการในการทาให้ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับสารสนเทศ เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ ดังนี้
1. มีการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ให้ทันสมัยและจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน
โดย
กาหนดดาเนินการไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากฮาร์ดแวร์มอี ายุการใช้งานค่อนข้างสัน้
2. จัดเตรียมงบประมาณในการดูแลรักษาซอฟแวร์ให้มีความทันสมัย และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ในส่วนของกองคลังได้ดาเนินการจัดหาซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องตาม
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กฎหมายและสามารถ Update Patch ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เป็นผลให้ระดับความ
ปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับสูง
- สถาบัน กาหนด และคาดการณ์อย่างไรถึงความต้องการและความคาดหวังที่
เปลี่ยนแปลงไปจะมีความแตกต่างกันในระหว่างกลุ่มผู้เรียน ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียและ ส่วนตลาด รวมถึง
ตลอดช่วงระยะเวลาในการสานสัมพันธ์กับสถาบัน
ตอบ วิธีการในการทาให้ระบบการวัดผลการดาเนินการเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ
ทาให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการดาเนินการมีความไวในการบ่งชีถ้ ึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือ
ไม่ได้คาดการณ์ทั้งจากภายในและภายนอกกองคลัง คือ มีการเก็บข้อมูลและรายงานตามรอบ
ระยะเวลาดาเนินการทุกรอบระยะเวลา 6,9,12 เดือน
(3) คาถาม
- สถาบันใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผูเ้ รียนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกี่ยวกับ หลักสูตร
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ เพื่อปรับปรุงด้านการตลาด เสริมสร้าง
วัฒนธรรมที่มงุ่ เน้นผูเ้ รียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
ตอบ มีการพัฒนาข้อมูลการใช้นามั
้ นเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเดบิตแทนการจ่ายเงินสดและ
สามารถรายงานข้อมูลการใช้น้ามันเชื้อเพลิงในภาพรวม ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการจัดสรร
งบประมาณประจาปีรวมทั้งลดขัน้ ตอนการดาเนินการเบิกจ่ายเงินได้
(4) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทาให้ แนวทางการเรียนรูจ้ ากผู้เรียนและ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การประเมิน ความพึงพอใจ ไม่พงึ พอใจ ความผูกพัน รวมถึงการใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ดังกล่าวทันต่อความต้องการและทิศทางของสถาบันอยู่เสมอ
ตอบ มีระบบการบันทึกข้อมูลทา งด้านการเงิน บัญชีและพัสดุในระดับคณะ/หน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนการทางานของกองคลัง โดยส่งผลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องแ ละเป็นปัจจุบันในการ
ดาเนินการ
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร : องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน
การวัด วิเคราะห์ และนามาปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
ก. การวัดผลการดาเนินการ
(1) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องและบูรณาการข้อมูลและ
สารสนเทศ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจาวัน
กองคลัง วิธีการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องและบูรณาการข้อมูลและ สารสนเทศ เพื่อ
ติดตามผลการปฏิบัติงานดังนี้
วิธีเลือกข้อมูลและสารสนเทศ
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ความถี่ในการทบทวนข้อมูล
และ สารสนเทศ
และ สารสนเทศ
เลือกข้อมูลตามและนโยบายและ
ตัวชีว้ ัด ของ
- ก.พ.ร./สมศ./สกอ.
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คารับรองการปฏิบัติราชการ
- พันธกิจของกองคลัง

- ใช้วธิ ีการสารวจ จัดเก็บ และ
จัดทา ข้อมูล ตามแบบรายงาน
แบบสอบถามจากการประเมิน
คุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี
การศึกษา 2553
- จัดเก็บเป็นแฟูมข้อมูลบุคลากร
และระบบเอกสารเชื่อมโยงผ่าน
ระบบเครือข่ายภายในมหาวิททยา
ลัยขอนแก่น
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากระบบ
รายงาน โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ความถี่ในการทบทวนข้อมูลและ
สารสนเทศขึน้ อยู่กับประเภทของ
ข้อมูลโดยสามารถทบทวนได้ดังนี้
-รายเดือน 6, 9, 12
-รายไตรมาส

- และผลการดาเนินการโดยรวมของสถาบัน ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของการ
ดาเนินการเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ตอบ
1) นาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (GFMIS และ KKUFMIS) เพื่อเสนอรายงานทางการเงิน
ให้ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
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2) นาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (ระบบ GFMIS และ KKUFMIS) เพื่อจัดทารายงาน
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมภิ าค กรมบัญชีกลาง คลังจังหวัดขอนแก่น
- สถาบันมีตัว วัดผล การดาเนินการที่สาคัญอะไรบ้าง รวมทั้ง ตัววัด ด้านงบประมาณและ
การเงินที่สาคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว
กองคลังมีรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีภายในระยะเวลาที่กาหนด
- ตัววัดเหล่านีไ้ ด้รับการพิจารณาบ่อยเพียงใด
รายงานทุกไตรมาส
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านีเ้ พื่อสนับสนุนการตัดสินใจและ
สร้างนวัตกรรม
กองคลังมีขอ้ มูลทางการเงิน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารประกอบการตัดสินใจในการลงทุน เช่น
เงินฝากเพื่อการลงทุน เพิ่มสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
(2) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการเลือกและทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
ที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ และเพื่อ นวัตกรรม อย่างมี
ประสิทธิผล
กองคลังมีขอ้ มูลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเงินพิจารณา สรุปผลเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อตัดสินใจ
(3) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทาให้ระบบการวัด ผลการดาเนินการ ทันต่อความต้องการ
และทิศทางของบริการทางการศึกษาอยู่เสมอ
กองคลังมีระบบสารสนเทศ (KKUFMIS) ในการรายงานผลได้แบบ REALTIME เพื่อสามารถ
ตอบสนองการใช้งานของข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร
- สถาบันทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่า ระบบการวัด ผลการดาเนินการ ดังกล่าว ไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด
กองคลังมีความมั่นใจว่าระบบสารสนเทศสามารถตอบสนองและรองรับต่อความ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการวิเคราะห์ระบบ แบบครบถ้วนทุกกระบวนงาน พร้อมมีทีมงาน และผูด้ ูแล
ระบบโดยตรง
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ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดาเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน
กองคลังมีการทบทวนผลการดาเนินการและขีดความสามารถ โดยมีการประชุมหัวหน้างาน
ประจาเดือนและมีการจัดประชุม อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
- สถาบันทาการวิเคราะห์ในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อนามาใช้สนับสนุนการทบทวนและเพื่อทาให้
มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใช้ได้
กองคลังมีการวิเคราะห์รายงานสถานะทางการเงินเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นประจา
ทุกเดือน และรายงานงบการเงินประจาปีเพื่อแสดงในรายงานประจาปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนาผล
การวิเคราะห์มาใช้ในการทบทวนผลการดาเนินการของกอง และนาไปใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
และในการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับได้รับทราบถึง ผลการวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลโดยมีการประชุมชีแ้ จงในการประชุมงาน การประชุม
หัวหน้างานและการประชุมบุคลากร
- สถาบันใช้ผลการทบทวนนีอ้ ย่างไรในการตรวจประเมินผลสาเร็จของสถาบัน
กองคลังมีการกาหนดแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลที่ตอ้ งใช้ร่วมกัน โดยผู้ใช้งานด้านปฏิบัติการ
ผูบ้ ริหาร ผู้รับผิดชอบสามารถดูแลข้อมูลสารสนเทศและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
- ผลการดาเนินการ เมื่อเทียบกับคู่แข่งและสถาบันที่มลี ักษณะคล้ายกัน และความก้าวหน้า
เทียบกับ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งใช้ในการตรวจประเมินความสามารถ
ของสถาบันที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการและความท้าทาย
ของสถาบัน ในสภาพแวดล้อมที่สถาบันดาเนินงานอยู่
กองคลังไม่เคยเทียบเคียงกับสถาบันที่มีลักษณะคล้ายกันแต่จะมีการตรวจสอบและพัฒนา
ภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ค.การปรับปรุงผลการดาเนินการ
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรใน การ แปลงผลการทบทวน ผลการดาเนินการ ไปจัดลาดับ
ความสาคัญของเรื่องที่ตอ้ งนาไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งไปเป็นโอกาสใน
การสร้างนวัตกรรม
กองคลังดาเนินการโดยการพิจารณากลยุทธ์ของกองคลังที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการวิเคราะห์ SWOT ภายในองค์กรและนาเอาจุดอ่อน อุปสรรคที่ได้จาก
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การวิเคราะห์มาใช้ในการจัดลาดับความสาคัญของการปรับปรุงภายในกองคลัง เช่น ปัญหาที่เกิดจาก
การติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและเจ้าหนี้การค้าที่สง่ เข้ากอง
คลังจึงมีการสร้างระบบการติดตามเอกสารเพื่อใช้ภายในกองคลัง
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดเรื่องที่จัดลาดับความสาคัญไว้และโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม ไปสู่คณาจารย์ บุคลากร และกลุ่มงานอื่นๆ ทั่วทั้งถาบัน เพื่อสนับสนุนบุคลากร
เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิผลให้สามารถตัดสินใจได้
กองคลังมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภายนอกและภายในหน่วยงาน
- สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการถ่ายทอดเรื่องที่จัดลาดับความสาคัญและโอกาสดังกล่าวไป
ยังสถาบันที่ส่งผู้เรียนมาศึกษาและรับผู้เรียนไปศึกษาต่อ รวมถึงผู้สง่ มอบ และ คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนาไปปฏิบัติอย่างสอดคล้องไปใน แนวทางเดียวกัน
กับสถาบัน (*)
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ : สถาบันมีวธิ ีการ
อย่างไรในการจัดการสารสนเทศ ความรู้ของสถาบัน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้
(1) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรูข้ องสถาบันมี
คุณสมบัติดังนี้ :

ความแม่นยา

ความถูกต้องและเชื่อถือได้

ความทันกาล

การรักษาความปลอดภัยและความลับ
(2) คาถาม
- สถาบันดาเนินการอย่างไร เพื่อให้ขอ้ มูลและสารสนเทศที่ต้องการมีความพร้อมใช้งาน
- และทาอย่างไรเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงาน ผูเ้ รียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้สง่ มอบและ
คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (*) สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
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(3) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรูข้ องสถาบัน เพื่อให้บรรลุผลของ
 การรวบรวมและถ่ายทอดความรูข้ องผู้ปฏิบัติงาน
กองคลัง ใช้กระบวนการจัดการความรูเ้ ป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการและถ่ายทอดองค์
ความรู้ (KM) ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ระหว่างส่วนกลางและคณะ/หน่วยงานรวมทั้งภายในกองคลัง
ด้วย
 การถ่ายทอดความรูท้ ี่เป็นประโยชน์ ระหว่างสถาบันกับผูเ้ รียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผูส้ ่ง
มอบและคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
กองคลัง มีการถ่ายทอดความรูโ้ ดยการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน แผ่นพับประชาสัมพันธ์
และเว็บไซต์ของกองคลัง
 ความรวดเร็วในการค้นหา ระบุ แบ่งปันและนา วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ไปดาเนินการ
กองคลัง สามารถใช้งานผ่านระบบ INTERNET ทางด้านการคลัง
 การรวบรวมความรูแ้ ละถ่ายทอดความรูท้ ี่เป็นประโยชน์ ไปใช้ในกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์
กองคลังมีการรวบรวมและถ่ายทอดความรูข้ องบุคลากรในราชการ โดยการใช้กระบวนการ
จัดการความรูเ้ ป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
ระหว่างส่วนกลางและคณะ/หน่วยงานรวมทั้งภายในกองคลังด้วย
ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) คาถาม
- สถาบัน ดาเนินการ อย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้วา่ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเชื่อถือได้
ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน
มีการเก็บสารองข้อมูลในการดูแลรักษาฮาร์ ดแวร์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมี
การสารองข้อมูลและใช้หน่วยงานภายใน ในการดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
รวมทั้งมีฮาร์ดแวร์สารองสาหรับการใช้งานแบบวิกฤตเพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดบริการ นอกจากนี้
ยังดาเนินการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากผู้บุกรุกภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
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(2) คาถาม
- ในกรณี ฉุกเฉิน สถาบันมีวธิ ีการอย่างไรในการทาให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้ง
ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ตอบ มีฮาร์ดแวร์สารองสาหรับการใช้งานแบบวิกฤตเพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดบริการ
นอกจากนีย้ ังดาเนินการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจาก
ผูบ้ ุกรุกภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(3) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรักษากลไกที่ทาให้ขอ้ มูลและสารสนเทศมีความพร้อมในการ
ใช้งาน รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทันกับความต้องการและทิศทางของบริการทางการศึกษา
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมที่สถาบันดาเนินงานอยู่
มีการเก็บสารองข้อมูลในการดูแลรักษาฮาร์ ดแวร์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมี
การสารองข้อมูลและใช้หน่วยงานภายใน ในการดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
รวมทั้งมีฮาร์ดแวร์สารองสาหรับการใช้งานแบบวิกฤตเพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดบริการ นอกจากนี้
ยังดาเนินการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากผู้บุกรุกภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
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หมวด 5 : การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Focus)
5.1 การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Engagement) : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการผูกใจ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุความสาเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล
ก. การสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน
(1) คาถาม
- กองคลังมีวธิ ีการอย่างไรในการกาหนดปัจจัยที่สาคัญที่สง่ ผลต่อ ความผูกพันของ
ปฏิบัติงาน
1) กองคลังมีวธิ ีการกาหนดปัจจัยที่สาคัญที่สง่ ผลต่อความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน
รวมทั้งวิธีการในการในการกาหนดปัจจัยเหล่านีส้ าหรับแต่ละกลุ่มหรือประเภทของบุคลากร เป็นไปตาม
นโยบายที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
ปัจจัยที่นามาพิจารณา
แนวทางการพิจารณา
วิธีการกาหนดปัจจัย
บุคลากรในสายงานและ
- ความเชี่ยวชาญในงานตาม
หน้าที่ (ตามที่ระบุในโครง
ข้อกาหนดการจ้าง (TOR) ที่ได้
ร่างองค์กร)
กาหนดไว้ตามภาระงานแต่ละ
ฝุาย
วัฒนธรรมและความคิดของ - ให้บุคลากรมีส่วนร่วมด้าน
บุคลากร
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- ให้บุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมใน
การกาหนดทิศทางการบริหาร
จัดการของกอง
- แบบสอบถาม
- การประชุม
วัฒนธรรมและความคิดของ - เน้นความสามัคคี ร่วมแรง
- การสัมภาษณ์
หน่วยงาน
ร่วมใจกันทางาน สร้าง
- ผลการประเมินที่ผ่านมา
บรรยากาศการทางานที่ดี ทา
ให้เกิดความสมานฉันท์
- มีความยุติธรรม โปร่งใส
- เน้นการมีสว่ นร่วมให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการทางาน
และการตัดสินใจเปิดกว้างรับ
ฟังความคิดเห็นโดยระดม
ความคิดเห็นดี ๆ มาพัฒนา
กอง
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- บุคลากรมีหน้าที่เรียนรู้ภาระ
งานกลางของกองทุกอย่าง
และมีหน้าที่รับผิดชอบภาระ
งานกลางที่ได้รับมอบหมาย
- การสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับทุกหน่วยงาน
- การสร้างบรรยากาศในการ
ทางาน
- การสร้างแรงจูงใจ
- ความมั่นคงในอาชีพ
2) วัฒนธรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง คือ มีความวิริยะ อุตสาหะ มุง่ มั่น และทุ่มเท
การทางานในหน้าที่ มีจติ สานึกการให้บริการที่ดี มีความตื่นตัว กระตือรือร้น พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีการสร้างขวัญกาลังใจและมีความ
เอือ้ อาทรต่อกันของบุคลากร ซึ่งมีวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มลี ักษณะเปิดให้มกี าร
สื่อสาร มีผลการดาเนินการที่ดี และผูป้ ฏิบัติงานมีความผูกพันธ์ต่อองค์กรดังตารางดังต่อไปนี้
วิธีการสื่อสาร
- การประชุมบุคลากร
- การปรึกษาหารือแบบไม่เป็นทางการ
- การจัดกิจกรรมที่สร้างความผูกพันของบุคลากร
ในกอง
เช่น กิจกรรม HAPPY WORK PLACE และ
กิจกรรมวันเกิด

ผลการดาเนินการที่ดี
การบริหารจัดการรูปแบบ PMS
(Performance Management System) โดยมุ่งเน้น
ผลงาน ลักษณะกิจกรรมระบบผูร้ ับผิดชอบ/
ขอบเขตงาน/งบประมาณ/KPI อย่างชัดเจน และ
เป็นการเห็นชอบร่วมกันของบุคลากร

3) กองคลัง ได้กาหนดการปฏิบัติงานสนับสนุนให้มผี ลการดาเนินการที่ดี และผูกพัน
ผูป้ ฏิบัติงาน ดังนี้
1. การปฏิบัติงานตามระบบงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบาย
ที่หน่วยงานกาหนด
2. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
2.1 รายงานตามที่กาหนดเพื่อติดตามความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค์
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2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน เพื่อพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน (ตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด) โดยผลงานประเมินตามสมรรถนะหลัก (Competency)
3. ผูบ้ ังคับบัญชานาผลการประเมินประกอบการพิจารณา ดังนี้
3.1 การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.2 การเลื่อนเงินเดือน
3.3 การให้รางวัลประจาปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนต่างๆ
3.4 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
3.5 การให้ออกจากราชการ
กองคลังมีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาถึงการบริหาร
ค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย การให้รางวัล และการให้สิ่งจูงใจต่อผู้ปฏิบัติงานดังนี้
1. การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนประจาปีตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. การให้ค่าตอบแทนเพิ่มของบุคคลตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. การแสดงความยินดี เสียใจ ในโอกาสต่างๆ
ข. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้นา
(1) กองคลังมีระบบการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาของกองฯ โดยพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานและผูน้ าของกองฯ และได้จัดทาแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับ ซึ่งจะมี
ความรูใ้ น 3 หมวดคือ
1. Organization เน้นความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานและการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งการสร้างนวัตกรรม
2. People เน้นการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทีมงาน
3. Function เน้นความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ กฎ ระเบียบ
กฎหมาย ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การคานวณ ภาษาอังกฤษ และการบริหารจัดการข้อมูล
โดยมีการกาหนดแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. การมอบหมายงานให้ปฏิบัติแทนผูอ้ านวยการกองคลังและหัวหน้างาน
2. การส่งเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน
(3) กองคลังมีวธิ ีการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรูแ้ ละ
การพัฒนาของกองฯ ดังนี้
1. มีการกาหนดเวลาการประเมินปีละ 2 ครั้ง
2. ในการวัดผลโดยคานึงถึง
2.1 การใช้ทรัพยากรในการดาเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสาเร็จ และ
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ผลสาเร็จนัน้ ได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และการดาเนินการเป็นไป
อย่างประหยัด ไม่วา่ จะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่
ต้องใช้ในการดาเนินการนัน้ ๆ ให้เป็นผลสาเร็จ และถูกต้อง
2.2 ผลสาเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่กาหนด
ไว้ในวัตถุประสงค์ (Objective) หรือเปูาหมาย (Goal) และเปูาหมายเฉพาะ
(4) มหาวิทยาลัยได้กาหนดคุณสมบัติบุคลากรก่อนคัดเลือกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
หน่วยงานมาตรฐานรับรองคุณวุฒิ เช่น สานักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) / สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) / สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ดังนัน้ กองคลังจึงมีวิธีการในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานสาหรับ
ผูป้ ฏิบัติงานทั่วทั้งกองฯ อย่างมีประสิทธิผล ตามความก้าวหน้าในอาชีพ ดังนี้
1. การประเมินพิจารณาเลื่อนขัน้ / ค่าตอบแทนเพิ่มเติม
2. แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
3. การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มคี วามมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ
ค. การประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน
(1) กองคลังมีวธิ ีการในการประเมินความผูกพันของบุคลากรและวิธีการตรวจประเมิน และ
ตัววัดโดยวิธีการใช้แบบสอบถามในการสารวจความผาสุก ของบุคลากรและสอบถามพูดคุย การ
ช่วยเหลือกันในการทางานต่าง ๆ ของบุคลากรให้สาเร็จ
5.2 สภาพแวดล้อมในการทางาน (Workforce Environment)
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
(1) (2) ขีดความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากรในกองคลังเป็นพลังขับเคลื่อนให้การ
ปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึน้ กองคลังได้ดาเนินการกาหนดสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นเกณฑ์พืน้ ฐานสาหรับใช้ประกอบกระบวนการพิจารณาสรรหา แต่งตั้ง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและปรับปรุงตนเองของบุคลากร และการรักษาบุคลากรไว้อย่าง
เป็นระบบ โดยขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
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ขั้นตอนการกาหนดคุณลักษณะและทักษะของบุคลากร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ/เป้าประสงค์
การกาหนดสมรรถนะและความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกองฯ

คณะกรรมการดาเนินการ กาหนดสมรรถนะบุคลากร
กองคลัง

การสารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามและประชุมสัมมนา
บุคลากรทุกสายงานเพื่อร่วมกาหนดสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจากลุ่มงาน และสมรรถนะทางการบริหาร

คณะกรรมการสรุปผลและจัดทาร่างสมรรถนะบุคลากร
ในสายงานต่างๆ จาแนกตามระดับตาแหน่ง

จัดการสัมมนาเพื่อพิจารณา ทบทวนและกลั่นกรอง
เพื่อสรุปเสนอผู้บริหารอนุมัติ

จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในกองฯ พร้อมกาหนด
แนวทางการนาสมรรถนะไปใช้ประกอบในการสรรหา
และพัฒนาบุคลากร

รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553

หน้า 56

การดาเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตัง้ และการรักษาบุคลากร ใช้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท ทุก
ระดับอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวได้ว่าความก้าวหน้าของบุคลากรขึ้นอยู่กับสมรรถนะและความรู้
ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะและประสบการณ์การทางาน การแต่งตัง้ โดยใช้หลักความเสมอภาค
(3) กองคลังมีวธิ ีการในการบริหารและจัดโครงสร้างของผูป้ ฏิบัติงานเพื่อ
 ทาให้งานของสถาบันประสบความสาเร็จ
 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่
 ส่งเสริมสนับสนุนการมุง่ เน้นผูเ้ รียน ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย และสถาบัน
 ให้มผี ลการดาเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย
 ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้เกิดความคล่องตัวที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่
1. การประชุมเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของกองฯ
2. การจัดทาแผนกลยุทธ์ของกองฯ และแผนปฏิบัติราชการโดยการมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรทุกคน
3. การมอบหมายงานให้ปฏิบัติตามโครงสร้างงานของผู้ปฏิบัติงาน
4. การให้คาปรึกษา หารือ ชีแ้ นะ และการสอนงาน
5. การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เช่น ทุก 3, 6, 9 และ 12 เดือน
6. นาผลการติดตามผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาและปรับปรุงในการบริหารจัดการ
ของผู้ปฏิบัติงาน
(4) กองคลังมีวธิ ีการในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตรากาลังที่กาลังเปลี่ยนไป ด้วยบทบาทการบริหาร ดังนี้
 การเสริมสร้างให้บุคลากรเก่งคิด เก่งคน เก่งงาน และเก่งทางด้านข้อมูลเทคโนโลยี
 การดาเนินการโดยเน้นการสร้างผลงาน
 การเปลี่ยนแปลงพัฒนาโดยเน้นระบบข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจ
 การหล่อหลอมบุคลากรในสังกัดให้สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยมีทิศทาง
ที่ชัดเจน
กองคลัง มีวธิ ีการในการบริหารบุคคล บริหารความต้องการทั้งของบุคลากรและของ
กองฯ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ปูองกันการลดจานวนของบุคลากร และเพื่อ
ลดผลกระทบหากเกิดกรณีดังกล่าว ดังนี้
 การฝึกอบรมและการพัฒนา
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 เส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่
 การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
 การสร้างบรรยากาศในการทางาน
 การสร้างแรงจูงใจ
ข. บรรยากาศการทางาน
(1) กองคลังได้ดาเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อทาให้บุคลากรเกิดความผาสุก
และความพึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยบุคลากรสามารถมีส่วนร่วม
ได้ทั้งการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทางาน การแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้โดยตรง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ทั้งนีร้ ูปแบบของการดาเนินการ ปรากฏดังตาราง ดังต่อไปนี้
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
1. ด้านความปลอดภัย

2. ด้านการปูองกันภัยใน
สถานที่ทางาน

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

- มีการรักษาความปลอดภัยโดยงานรักษา - ร้อยละความพึงพอใจของ
ความปลอดภัย กองกลาง ให้บริการโดย บุคลากรต่อระบบการรักษา
กาหนดให้มีเวรยามเฝูาระวังตลอด 24
ความปลอดภัย
ชั่วโมง หมุนเวียนจานวน 2 ผลัด และ
กองกลางจะทาหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจาทุก
เดือน
- การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ไว้ประจา
- จานวนบุคลากรที่ผ่านการ
อาคาร อย่างครบถ้วน และการจัดอบรม อบรมหลักสูตรปูองกันอัคคีภัย
หลักสูตรการปูองกันอัคคีภัย และการ
และการดับเพลิงขัน้ ต้น
ดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรการผจญเพลิง หลักสูตรการผจญเพลิง และ
และหลักสูตรมาตรการรักษาความ
หลักสูตรมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ และการเตรียมความ ปลอดภัยแห่งชาติ และการ
พร้อมต่อภัยพิบัติ การซักซ้อมกรณีเหตุ เตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ
เพลิงไหม้เป็นครั้งคราว โดยกองกลาง
และกองอาคารสถานที่ จะทาหน้าที่
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจาทุกเดือน
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สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
3. ด้านการส่งเสริม
สุขอนามัย

4. ด้านบรรยากาศในการ
ทางาน

5. การเตรียมความพร้อม
ต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

การดาเนินการ
- การทาสัญญากับบริษัทภายนอกเพื่อ
กาหนดให้มีการดูแลรักษาความสะอาด
ของอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ โดย
กองกลางและสานักงานอานวยการกลาง
จะทาหน้าที่กาหนดสัญญาการจ้าง
รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล
การปฏิบัติงานเป็นประจาทุกเดือน
- การแจ้งเวียนให้บุคลากรเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจาปี โดยโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
- การจัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศ
การทางาน โดยงานพัฒนาและฝึกอบรม
กาหนดแนวทางการจัดกิจกรรม และแจ้ง
ให้บุคลากร นาไปประยุกต์ใช้ มีการ
ติดตามผลการดาเนินการ ทุกๆ 3 เดือน
เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของ
บุคลากรอย่างแท้จริง
- การติดตามข้อมูลข่าวสาร ติดตัง้
อุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินไว้ประจา
อาคาร อย่างครบถ้วน และการจัดอบรม
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยกองกลางและ
กองอาคารสถานที่ จะทาหน้าที่ควบคุม
ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็น
ประจาทุกเดือน
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- ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ด้านรักษาความสะอาด

- จานวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ

- ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อกิจกรรม
เสริมสร้างบรรยากาศในการ
ทางาน

- แผนบริหารความเสี่ยง
- แผนฉุกเฉินสาหรับและภัย
พิบัติ
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6. การจัดหาอุปกรณ์ที่
- การพัฒนาด้านระบบสารสนเทศ ระบบ - จานวนเครื่องประมวลผล
จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน เครือข่ายให้ทันสมัยและเพียงพอ เพื่อให้
(คอมพิวเตอร์) ต่อจานวน
บุคลากรมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่
บุคลากรกองคลังที่เพียงพอ
ทันสมัยไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
(2) สภาพแวดล้อมในการทางาน ความปลอดภัยและสุขอนามัย
สภาพแวดล้อมในการทางาน มีสว่ นช่วยให้บุคลากรปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีความ
พอใจในงาน และคุณภาพชีวิตการทางาน อีกทั้งกองฯ ยังต้องให้ความสาคัญกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการทางาน โดยนอกจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบพืน้ ฐานแล้ว ยังควรยกระดับคุณภาพ
ชีวติ การทางานของบุคลากรอีกด้วย
การบริหารผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์
ผลตอบแทน เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร โดยทั่วไป ผลตอบแทน คือ
เงินเดือน รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่องค์กรให้กับบุคลากร การให้ผลตอบแทนที่สูงจะช่วย
รักษาและดึงดูดบุคลากรไว้กับองค์กร แต่ก็อาจทาให้องค์กร มีคา่ ใช้จ่ายสูงในการบริหารจัดการ ดังนัน้
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีแนวทางและกระบวนการที่จะกาหนดการจ่ายผลตอบแทน ไม่วา่ จะเป็นการ
กาหนดโครงสร้างเงินเดือน การจ่ายผลตอบแทนตามผลการทางาน เพื่อให้การบริหารผลตอบแทนนั้น
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
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หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ (Process Management)
6.1 การออกแบบระบบงาน : องค์กรมีวิธีการออกแบบระบบงานอย่างไร
ก. การออกแบบระบบงาน
(1) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ และสร้างนวัตกรรมใน ระบบงานโดยรวม รวมทั้ง
กาหนดว่า กระบวนการ ใดใน ระบบงาน โดยรวม เป็นกระบวนการภายในสถาบัน ( กระบวนการ
ทางานหลักของสถาบัน) และกระบวนการใดจะใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอก
กองคลัง ได้ออกแบบระบบงานตามโครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งส่วนการบริหาร
ราชการภายในกองคลังออกเป็น 6 กลุ่มงาน คือ งานธุรการ งานการเงิน งานบัญชี งานเงินรายได้ งาน
งบประมาณ และงานพัสดุ โดยกลุ่มงานทั้ง 6 กลุ่มมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การออกแบบระบบงานตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของกองคลัง ได้ใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา และภาวะคุกคามของ
กองคลังในภาพรวม (SWOT Analysis) และกระบวนการ PDCA (Plan, Do, Check, Act) เพื่อนามาใช้ใน
การวางแผนการปฏิบัติราชการของกองคลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
(2) คาถาม
- ระบบงาน และกระบวนการทางานหลัก ของสถาบันมีความสัมพันธ์และใช้ประโยชน์จาก
สมรรถนะหลักของสถาบันอย่างไร
กองคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การคลัง
และการพัสดุ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสมรรถนะหลักขององค์กร มีดังนี้
สมรรถนะหลัก
ความสัมพันธ์ของระบบงาน/กระบวนการทางานหลัก
1. สมรรถนะด้านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ มีกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการกองคลัง
2. สมรรถนะด้านการบริการที่ดี
มีระบบงานและกระบวนการในการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานให้มคี วามสะดวก
รวดเร็ว และถูกต้อง
3. สมรรถนะด้านการสั่งสมความ
มีกระบวนการในการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้มีความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพิ่มพูนความรูใ้ นสาขาวิชาชีพที่ตนปฏิบัติ อีกทั้งการเปิด
โอกาสให้เจ้าหน้าที่เสนอผลงานและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพต่อไป
สมรรถนะหลัก
ความสัมพันธ์ของระบบงาน/กระบวนการทางานหลัก
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4. สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม

เจ้าหน้าที่กองคลังปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม ซึ่งเป็นไปตาม
เปูาประสงค์ของกองคลัง
5. สมรรถนะด้านการทางานเป็นทีม มีการทางานเป็นทีมโดยมุ่งผลเพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน
ของกองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบงาน และกระบวนการทางานหลักของกองคลังมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักของ
องค์กร เนื่องจากระบบงานและกระบวนการต่างๆภายในระบบงานถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ข. กระบวนการทางานหลัก
(1) คาถาม
- กระบวนการทางานหลักของสถาบันมีอะไรบ้าง กระบวนการดังกล่าวมีผลอย่างไรต่อ
 การสร้างคุณค่าให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 การเรียนรูแ้ ละความสาเร็จ ของผู้เรียน
 ผลตอบแทนด้านการเงิน
 ความสาเร็จและความยั่งยืนของสถาบัน
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กระบวนการทางานหลักของกองคลัง ที่สร้างคุณค่าให้กับผูร้ ับบริการและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย ได้
ถูกกาหนดขึ้นจากพันธกิจหลักขององค์กร โดยแสดงรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้
ผลกระทบ

กระบวนงาน
1. กระบวนการในการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง

2. กระบวนการในการ
เบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ
ค่าตอบแทน อื่นๆ
3. กระบวนการทางด้าน
บัญชี

การสร้างคุณค่าให้ผเู้ รียน การเรียนรูแ้ ละ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสาเร็จ
ของผู้เรียน
สร้างคุณค่าต่อ
ผู้รับบริการ(หน่วยงานผู้
เบิกพัสดุ)ในด้านความ
พึงพอใจในการเบิกและ
ใช้พัสดุได้ทันกับความ
ต้องการ / สร้างคุณค่า
ต่อผู้ประกอบการ ใน
ด้านการแลกเปลี่ยนค่า
พัสดุและการบริการ
สร้างคุณค่าต่อ
ผู้รับบริการ ด้านความ
พึงพอใจในการรับ
บริการด้านการเงินต่างๆ

ผลตอบแทน
ด้านการเงิน

ความสาเร็จและ
ความยั่งยืนของ
สถาบัน

-

-

-

-

เพิ่มศักยภาพใน
การให้บริการทาง
การเงินในรูปแบบ
ต่างๆ

-

-

-

(2) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการจัดทาข้อกาหนดของกระบวนการทางานหลัก โดยใช้ขอ้ มูล
จากผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผูส้ ่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
- ข้อกาหนดทีส่ าคัญของกระบวนการดังกล่าวคืออะไร
- สถาบันมีการคาดการณ์และเตรียมการอย่างไร สาหรับผูเ้ รียนแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่าง
ในด้านขีดความสามารถ อัตราและวิธีการเรียนรู้
- ในการออกแบบกระบวนการทางานหลักดังกล่าวได้นาสารสนเทศของประเภทผูเ้ รียนและ
ของผู้เรียนแต่ละคน มาใช้อย่างไรเพื่อให้ผเู้ รียนทุกคนมุง่ มั่นต่อการเรียนแบบใฝ่รู้
เนื่องจากกองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการให้บริการทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ การ
ออกแบบกระบวนการทางานขององค์กร จึงมุง่ เน้นการออกแบบระบบงานเพื่อการบริการแก่ผใู้ ช้บริการ
ทั้งทางด้านการเงิน และพัสดุ ในการจัดทาข้อกาหนดของกระบวนการทางานหลัก ได้พิจารณาจาก
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ข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร และข้อมูลการรับบริการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียจากการรับบริการ โดยใช้ผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ มาออกแบบและ
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการหลัก มีดังนี้
กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ข้อกาหนดที่สาคัญคือ สามารถจัดหาพัสดุที่มคี ุณภาพ ตรง
ความต้องการ และทันความต้องการใช้งานของผู้ใช้ โดย
ดาเนินการตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการเบิก-จ่ายเงิน ข้อกาหนดที่สาคัญคือ ผูร้ ับบริการสามารถได้รับบริการทาง
การเงินได้ทุกรูปแบบ
กระบวนการทางด้านบัญชี ข้อกาหนดที่สาคัญคือ มีรายงานทางบัญชีที่แสดงสถานะทาง
การเงินและบัญชีที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัยได้
ค ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
- สถาบันมีวิธีการอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานและสถานที่ทางานมีการเตรียมพร้อมต่อ
ภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
- ระบบการเตรียมพร้อมดังกล่าวได้คานึงถึงการปูองกัน การจัดการ ความต่อเนื่องของการ
ดาเนินการ และการฟื้นฟูสภาพอย่างไร
กองคลังไม่มีระบบปูองกันภัยฉุกเฉิน เนื่องจากสถานที่ปฏิบัติงานของกองคลัง อยู่ภายใต้อาคาร
ซึ่งมีระบบสาธารณูปโภคและปูองกันอัคคีภัย จึงไม่มกี ารจัดการระบบงานในด้านนี้
6.2 กระบวนการทางาน : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง
กระบวนการทางานหลักขององค์กร
ก. การออกแบบกระบวนการทางาน
(1) คาถาม
- สถาบันออกแบบและสร้างนวัตกรรมในกระบวนการทางานเพื่อให้ตอบสนองข้อกาหนดหลัก
อย่างไร
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความรูข้ ององค์กร และความจาเป็นที่
ต้องคล่องตัว มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการต่างๆ
- สถาบันนาเรื่องรอบเวลา การเพิ่มผลผลิต การควบคุมต้นทุน ประสิทธิผลอื่นๆ และปัจจัยที่
เกี่ยวกับประสิทธิภาพ มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการต่างๆ อย่างไร
กองคลัง มีการออกแบบกระบวนการทางานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจหลัก
ขององค์กรโดยที่กระบวนการทางานเหล่านั้นจะเป็นกลไกสาคัญในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
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กองคลัง ออกแบบกระบวนการทางานโดยการพิจารณาจากกรอบของระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการเงิน และการพัสดุ ประกอบกับนโยบายขององค์กรและผูบ้ ริหาร ใช้
วิธีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา และภาวะคุกคาม ( SWOT Analysis) ของกองคลัง
ตลอดจนการนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย ในการออกแบบ
กระบวนการทางานต่างๆเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อข้อกาหนดหลักของกระบวนการทางานแต่ละ
กระบวนการได้ ตามภาพด้านล่าง
กรอบของระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง

นโยบายผูบ้ ริ หาร/องค์กร

SWOT Analysis

ความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

กระบวนการทางาน

กองคลัง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงานให้มคี วามถูกต้องและรวดเร็วขึ้น โดยเทคโนโลยีสารสนเทศได้มสี ่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ทางานแทบทุกส่วน
ข .การจัดการกระบวนการทางาน
(1) คาถาม
- สถาบันนากระบวนการ ทางาน ไปปฏิบัติและจัดการอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม
ข้อกาหนดที่ใช้ในการออกแบบ และมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจาวันของ กระบวนการ
เหล่านี้ เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการนาข้อมูลจาก ผู้ปฏิบัติงาน ผูเ้ รียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้
ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มาใช้ในการจัดการกระบวนการดังกล่าว
(*)
- ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการที่สาคัญ และตัววัด ภายในกระบวนการ ที่นามาใช้ใน
การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทางานของสถาบันคืออะไร
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การจัดการการนากระบวนการทางานไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนด กองคลังมี
วิธีการจัดการโดยจัดให้มีการประชุมระดับหัวหน้างาน เพื่อกากับและติดตามการนากระบวนการทางาน
ไปปฏิบัติและจัดการว่าได้ผลอย่างไร และในภาพรวมมีการประชุมภายในงานแต่ละงาน ระหว่างหัวหน้า
งานและผูป้ ฏิบัติ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และ
ร่วมกันคิดเพื่อปรับปรุงการทางาน
(2) คาถาม
- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการปูองกันความแตกต่างในการนากระบวนการทางานไปปฏิบัติ ที่
อาจนาไปสู่ความแปรปรวนของการเรียนรู้หรือความสาเร็จของผู้เรีย(*)
น
- สถาบันมี วิธีการอย่างไรในการลดต้นทุนโดยรวมในการตรวจ การทดสอบ และการ
ตรวจสอบกระบวนการหรือผลการดาเนินการ (* )
- สถาบันมีวิธีอย่างไร ในการปูองกันไม่ให้เกิดความบกพร่องหรือการทางานซ้า
การปูองกันความแตกต่างในการนากระบวนการทางานไปปฏิบัติ กองคลังใช้ระบบ
สารสนเทศในการควบคุม คือ ระบบ KKUFMIS เพื่อควบคุมกระบวนการทางานที่แต่ละกระบวนงาน
ต้องมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการจัดหา กระบวนการเบิก-จ่าย จนถึงกระบวนการ
ทางบัญชี และมีระบบในการติดตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Monitoring) ที่เป็นประโยชน์ตอ่ การ
ติดตามเอกสารที่มเี ข้ามาในกองคลัง และสามารถระบุตัวผูร้ ับผิดชอบในแต่ละกระบวนงานได้ ตลอดจน
สามารถลดความบกพร่องในการทางานซ้าได้
ค. การปรับปรุงกระบวนการทางาน
- สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อ
 ให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จสูงสุด
 ปรับปรุงหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาอื่นๆ
 ทาให้กระบวนการเหล่านีท้ ันต่อความจาเป็นและทิศทางการจัดการศึกษาอยู่เสมอ
สถาบันสร้างแผนการ ประเมินผล อย่างไรโดยนา การประเมินความก้าวหน้า และการ
ประเมินผลรวมมาใช้อย่างมีประสิทธิผล สถาบันมีวิธีการอย่างไร ที่จะนา ผลการทบทวน การ
ดาเนินการของสถาบันตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 ไปใช้ประเมินและปรับปรุงระบบงานอย่างเป็น ระบบ
สถาบันมีการแลกเปลี่ยนการปรับปรุง กระบวนการทางาน และบทเรียนที่ได้กับหน่วยงานและ
กระบวนการ อื่นภายในสถาบันอย่างไร เพื่อผลักดันให้เกิด การเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ระดับ
สถาบัน
ในการปรับปรุงกระบวนการทางาน กองคลังใช้วิธีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสใน
การพัฒนา และภาวะคุกคาม ( SWOT Analysis) ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบัติงาน และมีการสารวจความพึง
พอใจของผูร้ ับบริการ เพื่อนามาปรับปรุงและออกแบบกระบวนการทางานใหม่ (หากจาเป็น)
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หมวด 7 : ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างไร
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
(1) คาถาม
- ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดที่สาคัญของการเรียนรู้และการปรับปรุงการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
เป็นอย่างไร
- ผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดาเนินการของคู่แข่ง สถาบันการศึกษาที่
เทียบเคียงได้ กลุ่มผู้เรียนและส่วนตลาดอื่นๆ(*)

ตัวชี้วัด

Level
(ผล/ระดับ)
51 52 53

Trend
s
(แนว
โน้ม)

+/-

Comparison
ข้อมูล
องค์กร
เปรียบเทียบ

เปูา
หมาย

ผล
เปรียบ
เทียบ
(+/-)

1
2
3

หมายเหตุ
กรุณาระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ดา้ นการเรียนรู้ หรือเลือกจากตัวชี้วัด IQA จานวน 43 ตัว

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า : ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างไร
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) คาถาม
- ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มด้านความพึงพอใจและความไม่พงึ พอใจของผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างไร
- ให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ของสถาบันกับระดับความพึงพอใจของผูเ้ รียน และผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียของคู่แข่งและองค์กรที่จัดหลักสูตรบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
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(2) คาถาม
- ผลลัพธ์และแนวโน้มด้านการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันของผู้เรียนและผู้มสี ่วน
ได้สว่ นเสีย เป็นอย่างไร
- ให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ในแต่ละช่วงเวลาที่ผู้เรียน และผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียมาเข้าเรียนใน
หลักสูตรและใช้บริการ ปัจจุบัน
(*)

ตัวชี้วัด

Level
(ผล/ระดับ)
51 52 53

Trend
s
(แนว
โน้ม)

+/-

Comparison
ข้อมูล
องค์กร
เปรียบเทียบ

เปูา
หมาย

ผล
เปรียบ
เทียบ
(+/-)

1
2
3

หมายเหตุ
กรุณาระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ดา้ นมุง่ เน้นลูกค้า หรือเลือกจากตัวชี้วัด IQA จานวน 43 ตัว

7.3 ผลลัพธ์การดาเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด : ผลลัพธ์การดาเนินการด้าน
งบประมาณ การเงิน และตลาดขององค์กรเป็นอย่างไร
ก. ผลลัพธ์การดาเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
(1) คาถาม
- ผลการดาเนินการด้านงบประมาณและการเงินของสถาบันเป็นอย่างไร ทั้งนี้ให้รวมถึง
ตัวชี้วัดด้านการควบคุมต้นทุน หรือความเข้มแข็งด้านการเงิน(*)
(2) คาถาม
- ผลการดาเนินการด้านการตลาดของสถาบันเป็นอย่างไร ทั้งนี้ให้รวมถึงตาแหน่งหรือส่วน
แบ่ง ทางการตลาด การขยายตลาดและส่วนแบ่งตลาด และการเจาะตลาดใหม่ (*)
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ตัวชี้วัด

Level
(ผล/ระดับ)
51 52 53

Trend
s
(แนว
โน้ม)

+/-

Comparison
ข้อมูล
องค์กร
เปรียบเทียบ

เปูา
หมาย

ผล
เปรียบ
เทียบ
(+/-)

1
2
3

หมายเหตุ
กรุณาระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ดา้ นงบประมาณ การเงินและตลาด หรือเลือกจากตัวชี้วัด IQA จานวน 43
ตัว
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน : ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
มีอะไรบ้าง
ก. ผลลัพธ์ด้านผู้ปฏิบัติงาน
(1) คาถาม
- ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานกับสถาบัน และความพึงพอใจของ
ผูป้ ฏิบัติงาน
(2) คาถาม
- ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาผูป้ ฏิบัติงาน และกลุ่มผู้นา
(3) คาถาม
- ผลลัพธ์ด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถ รวมถึงจานวนของบุคลากร และทักษะ
ที่เหมาะสม
(4) คาถาม
- ผลลัพธ์ด้านด้านบรรยากาศการทางาน รวมถึง สุขอนามัย ความปลอดภัย การรักษา
ความปลอดภัยของสถานที่ทางาน รวมทั้งการให้บริการและสิทธิประโยชน์ของผูป้ ฏิบัติงาน (*)
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ตัวชี้วัด

Level
(ผล/ระดับ)
51 52 53

Trend
s
(แนว
โน้ม)

+/-

Comparison
ข้อมูล
องค์กร
เปรียบเทียบ

เปูา
หมาย

ผล
เปรียบ
เทียบ
(+/-)

1
2
3

หมายเหตุ
กรุณาระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ดา้ นการมุง่ เน้นผูป้ ฏิบัติงาน หรือเลือกจากตัวชี้วัด IQA จานวน 43 ตัว
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ : ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการเป็น
อย่างไร
ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
(1) คาถาม
- ผลการดาเนินการด้านการปฏิบัติการของระบบงาน รวมทั้งการเตรียมระบบงานและ
สถานที่ทางานให้พร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
(2) คาถาม
- ผลการดาเนินการด้านกระบวนการทางานที่สาคัญ รวมถึงผลิตภาพ รอบเวลาและผล
ของตัวชีว้ ัดอื่นที่เหมาะสมด้านประสิทธิผลกระบวนการ ประสิทธิภาพและนวัตกรรม

ตัวชี้วัด

Level
(ผล/ระดับ)
51 52 53

Trend
s
(แนว
โน้ม)

+/-

Comparison
ข้อมูล
องค์กร
เปรียบเทียบ

เปูา
หมาย

ผล
เปรียบ
เทียบ
(+/-)

1
2
3

หมายเหตุ
กรุณาระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ประสิทธิผลด้านกระบวนการ หรือเลือกจากตัวชี้วัด IQA จานวน 43 ตัว
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7.6 ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นา : ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นามีอะไรบ้าง
ก. ผลลัพธ์ด้านด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) คาถาม
- ผลลัพธ์ของความสาเร็จตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถาบัน
(2) คาถาม
- ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของผลลัพธ์ด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ
ด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก (*)
(3) คาถาม
- ผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ความปลอดภัย การรับรองมาตรฐาน
และกฏหมาย
(4) คาถาม
- ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ความเชื่อมั่นของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ที่มตี ่อผู้นาระดับสูงและธรรมาภิบาลของสถาบัน และผลลัพธ์ดา้ นพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรม
(5) คาถาม
- การบรรลุผลลัพธ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญของ
สถาบัน

ตัวชี้วัด

Level
(ผล/ระดับ)
51 52 53

Trend
s
(แนว
โน้ม)

+/-

Comparison
ข้อมูล
องค์กร
เปรียบเทียบ

เปูา
หมาย

ผล
เปรียบ
เทียบ
(+/-)

1
2
3

หมายเหตุ
กรุณาระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ดา้ นภาวะผู้นา หรือเลือกจากตัวชี้วัด IQA จานวน 43 ตัว
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7.6 ด้านภาวะผู้นา

7.5 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ

7.4 ด้านการมุง่ เน้นผู้ปฏิบัติงาน

7.3 ด้านงบประมาณ การเงิน และ
ตลาด

7.2 ด้านการมุง่ เน้นลูกค้า

ตัวชี้วัด

7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวอย่างการแยกผลลัพธ์ออกเป็น 6 ด้าน โดยใช้ตัวชี้วัด IQA 43ตัวชี้วัด
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx (ECPE)

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
1
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2
3
4
5
6
7
8

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

9

2.8

10

2.9

11

2.10

12

2.11

13

2.12

14

2.13

15

2.14

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์
ร้อยละของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศต่อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
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งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
ใน refereed journal หรือ
ในฐานข้อมูลระดับชาติ
ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนทาวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์
และนักวิจัยทั้งหมด
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ส่วนที่ 3 ประเมินตนเอง
หมวด 1 : การนาองค์การ
1.1 การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง
โปรดระบุ ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย
1. มีพันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย สนับสนุนการจัดการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ซึ่งบริหารงานโดยผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้างานธุรการ หัวหน้า
งานการเงิน หัวหน้างานบัญชี หัวหน้างานเงินรายได้ หัวหน้างานงบประมาณและหัวหน้างานพัสดุ
3. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม

ลาดับที่

จุดแข็ง (Strengths)

1.
2.
3.
4.

บุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ
บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
มีระเบียบ วิธีปฏิบัติท่ชี ัดเจน
มีระบบสารสนเทศ GFMIS และ KKUFMIS ที่สามารถเชื่อมโยงกับรัฐบาลและสามารถใช้ขอ้ มูล
ร่วมกันระหว่างกองคลังและคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลาดับที่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)

1.
2.

กองคลังควรแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารดาเนินการอย่างไรในการกาหนดวิสัยทัศน์ เปูาประสงค์
ระยะสั้น ระยะยาว ค่านิยมและผลการดาเนินการที่คาดหวังไว้
พัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
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1
0% หรือ 5%

A

ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
10%, 15%, 20% หรือ
30%, 35%, 40% หรือ
25%
45%
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
แสดงให้เห็นว่ามีแนว
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ต่อข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ
ประสิทธิผลทีต่ อบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ



D

4
50%, 55%, 60% หรือ
65%

5
70%, 75%, 80% หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ 100%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด

ต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

โดยรวมของหัวข้อ

ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์


ไม่มีการนาแนว
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

บางส่วนหรือบางหน่วยงาน

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

เพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

กันในบางส่วนหรือบาง

นัยสาคัญ

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน

หน่วยงาน

กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น





L

ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอย่างเป็นระบบใน

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ปัญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สาคัญ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ

เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องค์กรในการจัดการ มี

ของกระบวนการที่สาคัญ

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

องค์กร

เป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน



I


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ กับความต้องการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

ระดับสถาบัน แต่ละ

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

ส่วนหรือหน่วยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง แนวทางมีความสอดคล้องกับ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

ความต้องการของสถาบัน

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

สมบูรณ์กับความต้องการของ

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

องค์กรและเกณฑ์

อื่น ๆ

ร่างองค์กรและเกณฑ์

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดาเนินการอย่างเอกเทศ





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

............%

............ %

......45.. %

............ %
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1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
โปรดระบุ ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย
1. การดาเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญ
2. องค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ซึ่งได้แก่ หน่วยงานภายนอก เช่น สานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานภายใน เช่น คณะ/หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. การบริหารจัดการของกองคลัง มีการแข่งขันกับตัวเองคือ การดาเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
4. ปัจจัยที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จคือปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ บุคลากรมีศักยภาพและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอก
ได้แก่ นโยบายรัฐบาล การประเมินจาก ก.พ.ร.

ลาดั
บที่

จุดแข็ง (Strengths)

1. ผู้บริหารหน่วยงานได้กาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานมีการดาเนินการอย่างมีจริยธรรม ส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

ลาดั
บที่

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)

1. กองคลัง ยังไม่มีวิธีการเลือกชุมชน และกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชน
2. กองคลัง ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบในทางลบของการบริการและการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ขาดการปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง
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1
0% หรือ 5%
A

ไม่มีแนวทางอย่าง
เป็นระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิว
เผิน

2
10%, 15%, 20% หรือ
25%
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี
แนวทางอย่างเป็นระบบที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด
พืน้ ฐานของหัวข้อ

3
30%, 35%, 40% หรือ
45%

4
50%, 55%, 60% หรือ
65%

ไม่มีการนาแนว
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

6
90%, 95% หรือ 100%

แสดงให้เห็นว่ามีแนว

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

ทางอย่างเป็นระบบและมี

อย่างเป็นระบบและมี

ระบบและมีประสิทธิผลที่

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ

ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ

ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม

ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม

ข้อกาหนดพืน้ ฐานของหัวข้อ

ข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ ของหัวข้อ


D

5
70%, 75%, 80% หรือ 85%

ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์



การนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไป

เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ

ขัน้ เริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบาง

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

หน่วย

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่าง
เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ สมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ
ความแตกต่างที่สาคัญ
ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี
ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน
กันในบางส่วนหรือบาง
นัยสาคัญ

อุปสรรคต่อการบรรลุขอ้

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

หน่วยงาน

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ

กาหนดพืน้ ฐานของหัวข้อนัน้


L


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการ

เปลี่ยนแปลงจากการตั้ง

แนวทางอย่างเป็นระบบใน

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

การประเมินและปรับปรุง

โดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมี

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้

กระบวนการที่สาคัญ

การเรียนรู้ในระดับสถาบัน

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึง

ในระดับถาบันผ่านนวัตกรรม

นวัตกรรม

เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่ว

ปรับปรุง มีการ

รับ

ปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน

ปัญหา

การปรับปรุงแบบพืน้ ๆ

ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการที่สาคัญ


I

เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
จัดการ

ทัง้ องค์กรในการจัดการ มี
หลักฐานชัดเจนของการ

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

พัฒนาและนวัตกรรมทั่วทัง้

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ

องค์กร อันเป็นผล

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ

เนื่องมาจากการวิเคราะห์

องค์กร

และแบ่งปัน

แนวทางมีความสอดคล้อง

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

กับความต้องการของ

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุ

สมบูรณ์กับความต้องการ


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

มีแนวทางที่สอดคล้องไป

ความสอดคล้องไปใน

ในแนวทางเดียวกันกับส่วน สอดคล้องกับความ

แนวทางเดียวกันใน

หรือหน่วยงานอื่น โดยส่วน ต้องการพืน้ ฐานของสถาบัน สถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน

ไว้ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์

ของสถาบัน ตามที่ระบุไว้ใน

ระดับสถาบัน แต่ละ

ใหญ่เกิดจากการร่วมกัน

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

โครงร่างองค์กรและเกณฑ์

หมวดอื่น ๆ

โครงร่างองค์กรและเกณฑ์

ส่วนหรือหน่วยงาน

แก้ปัญหา

องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น

หมวดอื่น ๆ

ดาเนินการอย่าง

แนวทางเริ่มมีความ

หมวดอื่น ๆ

ๆ

เอกเทศ


สรุปช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

............%

............ %

............ %

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

............ %
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หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
โปรดระบุ ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย
1. กองคลัง มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม
2. แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2553
ลาดับ
ที่

จุดแข็ง (Strengths)

1. มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของกอง
2. มีกระบวนการติดตามแผนการเร่งรัดเปลี่ยนแปลง

ลาดับ
ที่

1
2.

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)

ไม่มีการติดตามแผน
ไม่มีการทบทวนแผนที่เป็นรายงาน

รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553
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1
0% หรือ 5%

A

ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
แสดงให้เห็นว่ามีแนว
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ต่อข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ
ประสิทธิผลทีต่ อบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด

ต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

โดยรวมของหัวข้อ



D

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์


ไม่มีการนาแนว
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

บางส่วนหรือบางหน่วย

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

กันในบางส่วนหรือบาง

นัยสาคัญ

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน

หน่วยงาน

กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น



L


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอย่างเป็นระบบใน

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ปัญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สาคัญ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ

เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องค์กรในการจัดการ มี

ของกระบวนการที่สาคัญ

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

องค์กร

เป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน



I


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ กับความต้องการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

ระดับสถาบัน แต่ละ

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

ส่วนหรือหน่วยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง แนวทางมีความสอดคล้องกับ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

ความต้องการของสถาบัน

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

สมบูรณ์กับความต้องการของ

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

องค์กรและเกณฑ์

อื่น ๆ

ร่างองค์กรและเกณฑ์

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดาเนินการอย่างเอกเทศ



สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

............%

............ %

............ %

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

............ %
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2.2

การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

โปรดระบุ ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย
1. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม
2. มีการประชุมร่วมกันและกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
3. มีการส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
ลาดับ
จุดแข็ง (Strengths)
ที่
1. มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ าน ตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
2. มีการประชุมหัวหน้างานทุกเดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัตงิ านของหน่วยงาน
3. มีการส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน

ลาดับ
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
ที่
1
การถ่ายทอดแผนสูก่ ารปฏิบัตริ ายบุคคล
2
ไม่ดาเนินการตามแผน
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1
0% หรือ 5%

A

ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
แสดงให้เห็นว่ามีแนว
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ต่อข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ
ประสิทธิผลทีต่ อบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด

ต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

โดยรวมของหัวข้อ



D

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์


ไม่มีการนาแนว
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

บางส่วนหรือบางหน่วย

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

กันในบางส่วนหรือบาง

นัยสาคัญ

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน

หน่วยงาน

กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น



L


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอย่างเป็นระบบใน

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ปัญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สาคัญ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ

เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องค์กรในการจัดการ มี

ของกระบวนการที่สาคัญ

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

องค์กร

เป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน



I


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ กับความต้องการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

ระดับสถาบัน แต่ละ

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

ส่วนหรือหน่วยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง แนวทางมีความสอดคล้องกับ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

ความต้องการของสถาบัน

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

สมบูรณ์กับความต้องการของ

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

องค์กรและเกณฑ์

อื่น ๆ

ร่างองค์กรและเกณฑ์

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดาเนินการอย่างเอกเทศ





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน

............%

............ %

............ %

......55 %
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หมวด 3 : การมุ่งเน้นลูกค้า
3.1 ความผูกพันของลูกค้า
โปรดระบุ ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย
1. มีกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ซึ่งแบ่งออกเป็น หน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานภายใน ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา
2. มีการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้รับบริการ
ลาดับที่

1.

จุดแข็ง (Strengths)

มีเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เช่น การสืบค้นข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร

ลาดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1
ไม่มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553
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1
0% หรือ 5%

A

ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
แสดงให้เห็นว่ามีแนว
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ต่อข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ
ประสิทธิผลทีต่ อบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ



D

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด

ต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

โดยรวมของหัวข้อ

ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์


ไม่มีการนาแนว
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

บางส่วนหรือบางหน่วย

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

กันในบางส่วนหรือบาง

นัยสาคัญ

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน

หน่วยงาน

กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น



L


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอย่างเป็นระบบใน

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ปัญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สาคัญ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ

เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องค์กรในการจัดการ มี

ของกระบวนการที่สาคัญ

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

องค์กร

เป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน



I


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ กับความต้องการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

ระดับสถาบัน แต่ละ

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

ส่วนหรือหน่วยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง แนวทางมีความสอดคล้องกับ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

ความต้องการของสถาบัน

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

สมบูรณ์กับความต้องการของ

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

องค์กรและเกณฑ์

อื่น ๆ

ร่างองค์กรและเกณฑ์

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดาเนินการอย่างเอกเทศ





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน
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3.2 เสียงของลูกค้า
โปรดระบุ ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย
1. แบบประเมินความพึงพอใจ

ลาดับ
ที่

2.
3.

ลาดับ
ที่

1

จุดแข็ง (Strengths)

มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน
มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)

ขบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553

หน้า 85

1
0% หรือ 5%

A

ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
แสดงให้เห็นว่ามีแนว
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ต่อข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ
ประสิทธิผลทีต่ อบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ



D

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด

ต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

โดยรวมของหัวข้อ

ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์


ไม่มีการนาแนว
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

บางส่วนหรือบางหน่วย

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

กันในบางส่วนหรือบาง

นัยสาคัญ

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน

หน่วยงาน

กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น



L


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอย่างเป็นระบบใน

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ปัญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สาคัญ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ

เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องค์กรในการจัดการ มี

ของกระบวนการที่สาคัญ

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

องค์กร

เป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน



I


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ กับความต้องการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

ระดับสถาบัน แต่ละ

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

ส่วนหรือหน่วยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง แนวทางมีความสอดคล้องกับ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

ความต้องการของสถาบัน

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

สมบูรณ์กับความต้องการของ

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

องค์กรและเกณฑ์

อื่น ๆ

ร่างองค์กรและเกณฑ์

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดาเนินการอย่างเอกเทศ





สรุป
ช่วง
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
โปรดระบุ ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย
1. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดาเนินการ
2.

ลาดับ
ที่

1

ลาดับ
ที่

1
2

จุดแข็ง (Strengths)

มีระบบสารสนเทศที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)

การจัดการข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553
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1
0% หรือ 5%

A

ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
แสดงให้เห็นว่ามีแนว
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ต่อข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ
ประสิทธิผลทีต่ อบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ



D

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด

ต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

โดยรวมของหัวข้อ

ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์


ไม่มีการนาแนว
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

บางส่วนหรือบางหน่วย

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

กันในบางส่วนหรือบาง

นัยสาคัญ

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน

หน่วยงาน

กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น



L


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอย่างเป็นระบบใน

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ปัญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สาคัญ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ

เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องค์กรในการจัดการ มี

ของกระบวนการที่สาคัญ

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

องค์กร

เป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน



I


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ กับความต้องการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

ระดับสถาบัน แต่ละ

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

ส่วนหรือหน่วยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง แนวทางมีความสอดคล้องกับ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

ความต้องการของสถาบัน

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

สมบูรณ์กับความต้องการของ

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

องค์กรและเกณฑ์

อื่น ๆ

ร่างองค์กรและเกณฑ์

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดาเนินการอย่างเอกเทศ
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4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้
โปรดระบุ ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย
1. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ลาดับ
ที่

1

ลาดับ
ที่

1

จุดแข็ง (Strengths)

นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ

โอกาสในการปรับปรุง (OFI)

ขาดการพัฒนาเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
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1
0% หรือ 5%

A

ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
แสดงให้เห็นว่ามีแนว
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ต่อข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ
ประสิทธิผลทีต่ อบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด

ต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

โดยรวมของหัวข้อ



D

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์


ไม่มีการนาแนว
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

บางส่วนหรือบางหน่วย

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

กันในบางส่วนหรือบาง

นัยสาคัญ

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน

หน่วยงาน

กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น



L


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอย่างเป็นระบบใน

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ปัญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สาคัญ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ

เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องค์กรในการจัดการ มี

ของกระบวนการที่สาคัญ

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

องค์กร

เป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน



I


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ กับความต้องการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

ระดับสถาบัน แต่ละ

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

ส่วนหรือหน่วยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง แนวทางมีความสอดคล้องกับ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

ความต้องการของสถาบัน

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

สมบูรณ์กับความต้องการของ

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

องค์กรและเกณฑ์

อื่น ๆ

ร่างองค์กรและเกณฑ์

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดาเนินการอย่างเอกเทศ





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน
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หมวด 5 : การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Focus)
5.1 การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Engagement)
โปรดระบุ ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย
1. ความผาสุกของผู้ปฏิบัติงาน
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในด้านความคิดสร้างสรรค์

ลาดับ
จุดแข็ง (Strengths)
ที่
1
วัฒนธรรมองค์กร มุ่งมั่น ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ
2
มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรูด้ ้านวิชาชีพ
3
มีการเตรียมบุคลากรสู่ตาแหน่งหัวหน้างาน โดยส่งเข้ารับการอบรม สัมมนา

ลาดับ
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
ที่
1
พัฒนาบุคลากร ให้ตรงตามความสามารถเฉพาะด้าน
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1
0% หรือ 5%

A

ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
แสดงให้เห็นว่ามีแนว
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ต่อข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ
ประสิทธิผลทีต่ อบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ



D

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด

ต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

โดยรวมของหัวข้อ

ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์


ไม่มีการนาแนว
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

บางส่วนหรือบางหน่วย

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

กันในบางส่วนหรือบาง

นัยสาคัญ

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน

หน่วยงาน

กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น
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ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอย่างเป็นระบบใน

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ปัญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สาคัญ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ

เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องค์กรในการจัดการ มี

ของกระบวนการที่สาคัญ

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

องค์กร

เป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน



I


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ กับความต้องการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

ระดับสถาบัน แต่ละ

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

ส่วนหรือหน่วยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง แนวทางมีความสอดคล้องกับ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

ความต้องการของสถาบัน

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

สมบูรณ์กับความต้องการของ

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

องค์กรและเกณฑ์

อื่น ๆ

ร่างองค์กรและเกณฑ์

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดาเนินการอย่างเอกเทศ
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5.2 สภาพแวดล้อมในการทางาน (Workforce Environment)
โปรดระบุ ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย
1. ความผูกพันในองค์กร
2.
3.

ลาดับ
จุดแข็ง (Strengths)
ที่
1
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อให้บุคลากรเกิดความผาสุก

ลาดับ
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
ที่
1
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทางานอยู่ร่วมกันในองค์กร
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1
0% หรือ 5%

A

ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
แสดงให้เห็นว่ามีแนว
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ต่อข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ
ประสิทธิผลทีต่ อบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด

ต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

โดยรวมของหัวข้อ

ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์



D

6
90%, 95% หรือ
100%


ไม่มีการนาแนว
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

บางส่วนหรือบางหน่วย

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

กันในบางส่วนหรือบาง

นัยสาคัญ

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน

หน่วยงาน

กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น



L


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอย่างเป็นระบบใน

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ปัญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สาคัญ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ

เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องค์กรในการจัดการ มี

ของกระบวนการที่สาคัญ

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

องค์กร

เป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน



I


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ กับความต้องการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

ระดับสถาบัน แต่ละ

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

ส่วนหรือหน่วยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง แนวทางมีความสอดคล้องกับ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

ความต้องการของสถาบัน

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

สมบูรณ์กับความต้องการของ

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

องค์กรและเกณฑ์

อื่น ๆ

ร่างองค์กรและเกณฑ์

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดาเนินการอย่างเอกเทศ





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน
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หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ (Process Management)
6.1 การออกแบบระบบงาน
โปรดระบุ ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย
1. การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของกองคลัง

ลาดับที่

จุดแข็ง (Strengths)

ลาดับที่
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
1
การทบทวนกระบวนการทางาน
2
การแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ ายในกองคลัง
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1
0% หรือ 5%

A

ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
แสดงให้เห็นว่ามีแนว
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ต่อข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ
ประสิทธิผลทีต่ อบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ



D

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด

ต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

โดยรวมของหัวข้อ

ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์


ไม่มีการนาแนว
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

บางส่วนหรือบางหน่วย

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

กันในบางส่วนหรือบาง

นัยสาคัญ

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน

หน่วยงาน

กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น



L


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอย่างเป็นระบบใน

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ปัญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สาคัญ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ

เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องค์กรในการจัดการ มี

ของกระบวนการที่สาคัญ

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

องค์กร

เป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน



I


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ กับความต้องการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

ระดับสถาบัน แต่ละ

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

ส่วนหรือหน่วยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง แนวทางมีความสอดคล้องกับ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

ความต้องการของสถาบัน

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

สมบูรณ์กับความต้องการของ

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

องค์กรและเกณฑ์

อื่น ๆ

ร่างองค์กรและเกณฑ์

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดาเนินการอย่างเอกเทศ





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน
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6.2 กระบวนการทางาน
โปรดระบุ ปัจจัยที่มคี วามสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย
1. กระบวนการทางาน

ลาดับ
จุดแข็ง (Strengths)
ที่
1
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของกองคลัง

ลาดับ
โอกาสในการปรับปรุง (OFI)
ที่
1
ควรมีการปรับปรุงกระบวนงาน
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หน้า 97

1
0% หรือ 5%

A

ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
แสดงให้เห็นว่ามีแนว
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ทางอย่างเป็นระบบและมี
ต่อข้อกาหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ
ประสิทธิผลทีต่ อบสนองต่อ
ข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ



D

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

6
90%, 95% หรือ
100%
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อกาหนด

ต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ

โดยรวมของหัวข้อ

ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวม
ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์


ไม่มีการนาแนว
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย

การนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

เพื่อนาไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

เพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

ขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

บางส่วนหรือบางหน่วย

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น

กันในบางส่วนหรือบาง

นัยสาคัญ

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ

มีการนาแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน

หน่วยงาน

กาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น



L


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

มีกระบวนการประเมินและ

แนวคิดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ

แนวทางอย่างเป็นระบบใน

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน

การประเมินและปรับปรุง

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ปัญหา

การปรับปรุงแบบพื้นๆ

กระบวนการที่สาคัญ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ

เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

องค์กรในการจัดการ มี

ของกระบวนการที่สาคัญ

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

องค์กร

เป็นผลเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์และแบ่งปัน



I


ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ กับความต้องการพื้นฐานของ

แนวทางเดียวกันใน

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

ระดับสถาบัน แต่ละ

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

ส่วนหรือหน่วยงาน

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง แนวทางมีความสอดคล้องกับ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

อื่น ๆ

แนวทางมีบูรณาการกับความ

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

ความต้องการของสถาบัน

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

สมบูรณ์กับความต้องการของ

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

องค์กรและเกณฑ์

อื่น ๆ

ร่างองค์กรและเกณฑ์

หมวดอื่น ๆ

หมวดอื่น ๆ

ดาเนินการอย่างเอกเทศ





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน
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หมวด 7 : ผลลัพธ์
1
0% หรือ 5%

Le

ไม่มีการรายงานผลการ
ดาเนินการของสถาบัน
และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่
ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้

2
3
4
10%, 15%, 20% 30%, 35%, 40% 50%, 55%, 60%
หรือ 25%
หรือ 45%
หรือ 65%
มีการรายงานผลการ
ดาเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริ่มมีระดับผล
การดาเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง

5
70%, 75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95% หรือ
100%

มีการรายงานถึงระดับผลการ

มีการรายงานถึงระดับผลการ

Le มีการรายงานผลการดาเนินการที่ มีการรายงานผลการดาเนินการที่

ดาเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ดาเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่ ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญต่อ

ดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญต่อ

สาคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุ

มีความสาคัญต่อสถาบัน ตามที่ ข้อกาหนดของหัวข้อเป็น

ข้อกาหนดของหัวข้อเป็น

ไว้ในข้อกาหนดของหัวข้อ

ระบุไว้ในข้อกาหนด

ส่วนใหญ่

ส่วนใหญ่

ของหัวข้อ



T


ไม่มีการรายงานข้อมูล
ที่แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง บางเรื่อง
แสดงแนวโน้มในทางลบ

แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มี
ความสาคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเนื่องในเรื่องสาคัญทุก
ต่อเนื่องในเรื่องสาคัญที่จะบรรลุพันธ เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน
กิจของสถาบันไว้ได้เป็น
ส่วนใหญ่
สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง





C

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูล
ส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี

ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

ผลการดาเนินการในปัจจุบัน

มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและ

แสดงถึงความเป็นผู้นาในวง

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ระดับผลการดาเนินการในปัจจุบัน

การศึกษาและเป็นระดับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

เป็นจานวนมากหรือส่วนมากกับ

เทียบเคียงให้สถาบันอื่นใน

ระดับเทียบเคียง

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ

หลายเรื่อง

เทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึงความ
เป็นผู้นาในเรื่องต่าง ๆ และมี
ผลการดาเนินการที่ดีมาก



I


ไม่มีการรายงานผลลัพธ์
ในเรื่องที่มีความสาคัญ

มีการรายงานผลลัพธ์เพียง
บางเรื่องที่มีความสาคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
มีการรายงานผลการ
หลายเรื่องที่มีความสาคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน ดาเนินการของสถาบันใน

มีการรายงานผลการดาเนินการ

มีการรายงานผลการดาเนินการ

ของสถาบันในข้อกาหนดที่สาคัญ

ของสถาบันในข้อกาหนดที่

เป็นส่วนใหญ่ เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี

สาคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวกับ

ต่อการบรรลุพันธกิจ

ข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วน

ของสถาบัน

ใหญ่ เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน

ผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย

ได้ส่วนเสีย ตลาด และ

การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ

ตลาด กระบวนการ และแผน

กระบวนการ

คาดการณ์ผลการดาเนินงานใน

ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ

อนาคตในบางเรื่องด้วย

คาดการณ์ผลการดาเนินงานใน
อนาคต





สรุป
ช่วง
คะแนน
สรุป
คะแนน



............%

............ %

......45.. %

............ %

รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553

............ %

............ %
หน้า 99

ผลรวมคะแนน
หัวข้อ
หมวด 1
1.1
1.2
หมวด 2
2.1
2.2
หมวด 3
3.1
3.2
หมวด 4
4.1
4.2
หมวด 5
5.1
5.2
หมวด 6
6.1
6.2
หมวด 7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
คะแนนรวม

คะแนนประเมินตนเอง(%)
45
55
55
55
45
45
45
55
45
85
45
45
45
45
45
45
45
45
890
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