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ค าน า 

 

กองคลัง ส านักงาอธกิารบด ีเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงบประมาณ

ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น โดยมีพันธกิจในการด าเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการ

ด้านการเงนิ การคลังและพัสดุ ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงนิ บัญชีกองทุนโดย

เกณฑ์ พึงรับ–พึงจ่าย ในลักษณะสามมิติและระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม

มหาวทิยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS)  

ปกีารศึกษา 2553  (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) กองคลัง ได้จัดท า

รายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessments Report: SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education criteia for performance excellence: 

EdPEx) เพื่อสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ รวมถึงภารกิจและการ

รายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ของกองคลัง  

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report :SAR) ฉบับนี้ ได้รับความ

ร่วมมือจากบุคลากร กองคลัง ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงานให้ข้อมูล 

รวบรวมข้อมูล จนท าให้รายงานฉบับนี้ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายของกองคลัง

อย่างสมบูรณ์ 
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ส่วนที่ 1 

โครงร่างองค์การ 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

 
1. ลักษณะองค์การ  

 
 

1.   ลักษณะขององค์การ : คุณลักษณะที่ส าคัญของสถาบันของท่านคืออะไร  

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

(1) ค าถาม  

- สถาบันมหีลักสูตร บรกิารท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และบรกิารทางการศึกษาอื่นๆ  ที่ส าคัญ

อะไรบ้าง   

กองคลัง มีการบริการสนับสนุนด้านต่างๆ  ดังนี้ 

- บริการด้านการเบิกจ่ายเงนิรายได้  

- เบิกจ่ายเงนิงบประมาณแผ่นดนิ  

- การจัดซือ้จัดหาพัสดุ จา้งเหมา 

- สถาบันใช้วธิีการอะไรในการจัดหลักสูตร บริการที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้และบริการทาง

การศกึษาอื่นๆ 
วิธีการ คือ  ดา้นการบริการเบิกจ่ายเงนิรายได้มหาวิทยาลัย/เงินงบประมาณแผ่นดนิ บริการ

ด้านการพัสดุ รวมซือ้-กระจายส่ง 

(2) ค าถาม 

- ลักษณะที่ส าคัญของวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร 

มุ่งมั่น ทุ่มเท มจีติใจใหบ้ริการ 

- จุดประสงค ์วสิัยทัศน ์ค่านิยม และพันธกิจที่ระบุไว้ของสถาบันคืออะไร   

1) จุดประสงค ์คอื เป็นหนว่ยงานมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

2) วิสัยทัศน ์คอื บริการสะดวก  รวดเร็ว  ก้าวทันเทคโนโลยี 

3) ค่านิยมองค์กร คอื การท างานเป็นทีม ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 

4) พันธกิจ คอื สนับสนุนการจัดการดา้นการเงนิ การคลังและพัสดุ ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- สมรรถะหลักของสถาบันคืออะไร   
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การบริหารด้านการเงนิ การคลังและพัสดุ 

- และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของสถาบัน 

มีการบริหารด้านการเงนิ การคลังและพัสดุซึ่งเป็นพันธกิจหลัก 

(3) ค าถาม 

- ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงานคืออะไร   

ลักษณะโดยรวมของบุคลากรกองคลัง  

1) บุคลากรทั้งหมด  68  อัตรา   

- ข้าราชการ จ านวน 24 อัตรา  

- ลูกจา้งประจ า จ านวน  2 อัตรา  

- พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดนิ จ านวน 14 อัตรา 

- พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้  จ านวน 9 อัตรา                           

- พนักงานราชการ จ านวน  6 อัตรา    

- ลูกจา้งช่ัวคราวเงนิรายได้ จ านวน 13 อัตรา 

2)  วุฒิการศึกษา 

- ข้าราชการ  ต่ ากว่าปริญญาตรี  2 คน ปริญญาตร ี14 คน ปริญญาโท  8 คน  

- ลูกจา้งประจ า ต่ ากว่าปริญญาตรี  2 คน 

- พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ปริญญาตรี 13 คน ปริญญาโท  1 

คน  

- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ปริญญาตร ี8 คน  ปริญญาโท 1 คน 

- พนักงานราชการ ต่ ากว่าปริญญาตรี  1 คน  ปริญญาตรี  5  คน 

- ลูกจา้งช่ัวคราวเงนิรายได้ ต่ ากว่าปริญญาตรี  2 คน  ปริญญาตร ี11 คน 

3) อายุเฉลี่ย (ร้อยละ) 

- ข้าราชการ (24 คน) อายุตัวเฉลี่ย  48.9  อายุราชการ  24.85 

- ลูกจา้งประจ า (2 คน) อายุตัวเฉลี่ย  51.50  อายุราชการ  21   

- พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิงบประมาณแผ่นดนิ (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 

- ลูกจา้งช่ัวคราวเงนิรายได้ (13 คน) อายุตัวเฉลี่ย  38.54  อายุราชการ  12.15 

 
- แบ่งเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง ระดับ การศกึษาของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างไร   

แบ่งเป็น 6 งาน ประกอบด้วย 1) งานธุรการ 2) งานการเงนิ 3) งานบัญชี 4) งานเงินรายได้  

5) งานงบประมาณ 6) งานพัสดุ 
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- ปัจจัยหลักที่จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมุง่มั่นต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบันคืออะไร   

มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่คลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551, ระเบียบ

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันศกึษาและ

สถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2551, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมการจัดงาน 

และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิเกี่ยวกับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสว่นราชการ พ.ศ.2549, ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักการและ

นโยบายบัญชสี าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2, ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นวา่ด้วยเงนิรายได้ พ.ศ.

2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น 

 
- ผูป้ฏิบัติงานและภาระงานในสถาบันมคีวามหลากหลายอย่างไร มกีลุ่มที่จัดตั้งให้ท าหนา้ที่ 

ต่อรองกับสถาบันหรอืไม่  

ไม่ม ี

- สวัสดิการที่ส าคัญ และข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยภายในสถาบัน  

เป็น   เช่นใด 

มีสวัสดิการกองคลัง ค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนเกินจากงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งเบิกจ่ายตาม

ระเบียบเงินรายได้สวัสดิการมหาวิทยาลัย  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตร  ค่ากองทุนส ารองเลีย้ง

ชีพ  กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

(4) ค าถาม 

- สถาบันมอีาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ  

อะไรบ้าง 

Computer จ านวน 68 เครื่อง, เครื่องปริ๊นเตอร ์จ านวน 26 เครื่อง, โน้ตบุค จ านวน 10 

เครื่อง, กล้องถ่ายรูป จ านวน 2 อัน, เครื่องถ่ายเอกสารจ านวน 2 เครื่อง, โทรศัพท์ จ านวน 15 ตัว, 

โทรสาร จ านวน 2    ตัว, หอ้งคลังพัสดุ จ านวน 1 ห้อง 

(5) ค าถาม 

- สถาบันด าเนนิงานภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับอะไรบ้าง  

มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่คลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551, ระเบียบ

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันศกึษาและ

สถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2551, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมการจัดงาน 

และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิเกี่ยวกับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสว่นราชการ พ.ศ.2549, ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักการและ
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นโยบายบัญชสี าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2, ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นวา่ด้วยเงนิรายได้ พ.ศ.

2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น 

- มาตรฐานของท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ ตลอดจนหลักสูตร แผนการศกึษา และการ

วัดผลที่  บังคับใช้มอีะไรบ้าง  

ไม่ม ี

- ทั้งนีร้วมถึงกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

ไม่ม ี

- ข้อก าหนดด้านการรับรองวิทยฐานะ เงื่อนไขด้านการประกอบวิชาชีพครูและผูบ้ริหาร 

ระเบียบ  การเงนิและสภาพแวดล้อม ขอบเขตของชุมชนที่รับผดิชอบ  

มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่คลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551, ระเบียบ

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันศกึษาและ

สถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2551, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมการจัดงาน 

และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิเกี่ยวกับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสว่นราชการ พ.ศ.2549, ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักการและ

นโยบายบัญชสี าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2, ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นวา่ด้วยเงนิรายได้ พ.ศ.

2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น 

- และข้อจ ากัดการให้บริการของสถาบันคืออะไร (*) 

ไม่มขี้อจ ากัดในการให้บริการ 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

(1) ค าถาม 

- โครงสรา้งและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันมลีักษณะอย่างไร 
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กองคลัง

งานธุรการ

กลุม่รับ-สง่หนังสอื

กลุม่งานบริหารทัว่ไป

งานการเงิน

กลุม่ตรวจสอบเอกสาร

กลุม่เบกิทัว่ไป

กลุม่รับ-จ่ายเงิน

กลุม่ GFMIS

งานบัญชี

กลุม่บญัชีเงินงบประมาณ

กลุม่บญัชีเงินรายได้

กลุม่งานวิเคราะห์
และจดัท างบประมาณ

กลุม่งานทะเบยีนเอกสาร

งานเงินรายได้

กลุม่รับ-จ่ายเงิน

กลุม่เงินยืมทดรอง

กลุม่ตรวจสอบ
คมุยอดและจดัท า

ใบสัง่จ่าย

งานพัสดุ

กลุม่จดัหาพสัดุ

กลุม่บญัชี เก็บรักษาและ
จ่ายพสัดุ

งานงบประมาณ

กลุม่เบิกเงินเดือน
และค่าจ้าง

โครงสร้างกองคลัง 
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- ความสัมพันธ์เชงิการรายงานระหว่างคณะกรรมการบริหารสถาบันและผู้น าระดับสูงมี

ลักษณะ   เช่นใด   

มีการประชุมหัวหน้างานประจ าทุกเดือน  และมีการรายงานต่อผู้อ านวยการเป็นประจ า 

- การรายงานระหว่างผู้น าระดับสูงของสถาบันกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภา   

สถาบัน  (*) 

รายงานฐานะทางการเงินตอ่สภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน 

 
(2) ค าถาม 

- ส่วนตลาด ประเภทผูเ้รียนและกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ที่ส าคัญของสถาบันคืออะไร  (*)   

พันธกิจ ผู้รับบริการ 
ความคาดหวัง

ผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความคาดหวัง 

ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

1) หน่วยงาน

ภายใน 

- ผู้บริหาร 

- บุคลากร 

- นักศึกษา 

 

- คณะ/หน่วยงาน/

ศูนย์/สถาบัน/ส านัก 

- นักศึกษา 

- ผู้ประกอบการ/

บรษิัท/ห้างรา้น 

- ได้รับข้อมูลและการ

บรกิารทีรวดเร็ว 

ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน 

- การบรหิารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพ เช่น 

การลดขั้นตอน

ปฏิบัติงาน 

การลดต้นทุน 

- คณะ/หน่วยงาน/

ศูนย์/สถาบัน/ส านัก 

- นักศึกษา 

- ผู้ประกอบการ/

บรษิัท/ห้างรา้น 

 

2) หน่วยงาน

ภายนอก

(หน่วยงาน

ภาครัฐและ

เอกชน) 

- ส านักงบประมาณ 

- กรมบัญชกีลาง 

- ส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน 

- ส านักงานนโยบาย

และแผน 

- ได้รับข้อมูลและการ

บรกิารที่รวดเร็ว 

ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน 

- มีความโปรง่ใส

ตรวจสอบได ้

- สามารถรอ้งเรียนได้ 

- ส านักงบประมาณ 

- กรมบัญชกีลาง 

- ส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน 

- ส านักงานนโยบาย

และแผน 

 

 
- กลุ่มเหลา่นีม้ีความตอ้งการและความคาดหวังที่ส าคัญอะไรตอ่หลักสูตร   

การสื่อสาร Website  Service  ดังนี้  หนังสอืเวียน,รายงานการประชุม,โทรศัพท์, e-mail 

เป็นต้น 
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- บริการที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ การสนับสนุนผูเ้รียนและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียและต่อการ     

ปฏิบัติงานของสถาบัน  ความตอ้งการและความคาดหวังของกลุ่มตา่งๆ มคีวามแตกต่างกัน

อย่างไร 

ไม่ม ี

(3) ค าถาม 

- ผูส้่งมอบและคู่ความรว่มมอืที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคัญคือใครบ้าง   

เป็นหนว่ยงานที่เชื่อมโยงการปฏิบัติกับบุคคลภายนอกฯ รวมถึงการเชื่อมโยงกับหนว่ยงาน

ภายนอก เช่น ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ ส านักงานนโยบายและ

แผน  เป็นต้น 

- มีบทบาทอะไรในการจัดหลักสูตร   

บทบาทการให้บริการ 

ส่วนราชการ/องค์กร 

ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 

ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ 

สื่อสารระหว่างกัน 

- ส านักงบประมาณ 

 

 

 

- กรมบัญชกีลาง 

 

 

- ส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน 

 

 

- ส านักงานนโยบาย

และแผน 

- การใช้จา่ย

งบประมาณ 

- รายงานผลการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ประจ าปี 

 

- รายงานผลการ

เบกิจา่ยงบลงทุน 

ประจ าทุกเดือน 

- ส่งรายงานงบการเงิน 

- รายงานผลการ

ตรวจสอบพัสดุ

คงเหลือประจ าป ี

- รายงานรับ-จ่าย

กองทุนอนุรักษ์

พลังงานประจ าเดือน 

แนวทางปฏิบัติ/นโยบาย 

ประจ าปี 

 

 

ประจ าเดือน 

 

 

รายไตรมาส ประจ าปี 

- หนังสือราชการ 

- การประชุม 

- โทรศัพท์/โทรสาร 

- e-mail 

- website 

- คณะ/หน่วยงาน/ศูนย์/

สถาบัน/ส านัก 

- นักศึกษา 

- ผู้ประกอบการ/

บรษิัท/ห้างรา้น 

- การใช้จา่ย

งบประมาณ 

 

แนวทางปฏิบัติ/นโยบาย 

 

- หนังสือราชการ 

- การประชุม 

- โทรศัพท์/โทรสาร 

- e-mail 

- website 
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- บริการที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้และสนับสนุนผู้เรยีนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย   

ผูส้่งมอบ คือ ผูร้ับบริการ ได้แก่ นักศึกษาและผูม้ารับบริการ 

- สถาบันมกีลไกที่ส าคัญอะไรในการสื่อสารและจัดการดา้นความสัมพันธ์กับ  ผูส้่งมอบ 

ผูเ้รียน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มต่างๆ เหล่านีม้ีบทบาทอะไรในกระบวนการสร้าง

นวัตกรรมของสถาบัน   

การบริการทางเว็บกองคลัง  e- Service นวัตกรรมใหม ่ดังนี ้บริการสลปิเงินเดอืน  การ

ขอสลิปเงนิบ านาญ การตดิตามเอกสารเพื่อความสะดวกมากขึ้น 

- และสถาบันมขี้อก าหนดที่ส าคัญอะไรส าหรับผูส้่งมอบ 

กองคลังสามารถใหบ้ริการที่เป็นไปตามข้อตกลงของทางราชการ 

 
2.  สภาวะการณ์ขององค์กร : สภาวะการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันเป็นอย่างไร  

ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

(1) ค าถาม 

- สถาบันอยู่ในล าดับใดในการแข่งขัน ใหอ้ธิบายขนาดและการเติบโตของสถาบัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับสถาบันในภาคการศกึษาหรอืตลาดการศกึษา จ านวนและประเภทของ

คู่แขง่และคูค่วามรว่มมอือย่างไม่เป็นทางการที่ส าคัญเป็นอย่างไร 

ไม่ม ี

(2) ค าถาม 

- อะไรคือปัจจัยส าคัญที่ก าหนดความส าเร็จของสถาบันเมื่อเปรียบเทียบกับความส าเร็จของ

คู่แขง่ และสถาบันซึ่งให้บริการในลักษณะเดียวกัน  

สามารถใหบ้ริการจา่ยเงนิเร็วยิ่งขึน้และดีขึ้นกว่าปีก่อน 

- อะไรคือการเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิดขึน้ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพ การแข่งขันของสถาบัน  

รวมถึงโอกาสในการสรา้งนวัตกรรมและความรว่มมอื (*) 

การจัดกระบวนการท างานให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น 

การจัดการท างานเป็นทีมและเครือขา่ยผู้ปฏิบัติงานกองคลัง 

(3) ค าถาม 

- แหลง่ขอ้มูลส าคัญที่มีอยู่ส าหรับข้อมูลเชงิเปรียบเทียบและเชงิแข่งขันภายในชุมชนวิชาการ  

มีอะไรบ้าง        

มีระบบสารสนเทศแต่ไม่มีขอ้มูลเปรียบเทียบในปีที่ผา่นมา 

ระยะเวลาในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้เปรียบเทียบในปีก่อน 
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- แหลง่ขอ้มูลส าคัญที่มีอยู่ส าหรับข้อมูลเชงิเปรียบเทียบส าหรับกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน

ภายนอกชุมชนวิชาการคอือะไร  

ไม่ม ี

- และมีขอ้จ ากัดอะไรบ้างในการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น  (*) 

มีขอ้มูลแตไ่ม่สามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะหไ์ด้ 

 
ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

- ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านการศึกษาและการเรียนรู ้ดา้นการ

ปฏิบัติการ ดา้นทรัพยากรบุคคล และด้านชุมชนของสถาบันคืออะไร   

บุคลากรมีความรูเ้ฉพาะด้าน ทางด้านการเงนิ พัสดุ กองคลัง มีผู้ช านาญการและช านาญ

การพิเศษ เป็นต้น 

- ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของสถาบัน

คืออะไร 

ไม่ม ี

 
ค.ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

- ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  ซึ่งรวมถึงการประเมนิผล  

การเรียนรูร้ะดับองค์กรและกระบวนการสร้างนวัตกรรมของสถาบันมอีะไรบ้าง 

มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละงานของกองคลัง 

ปรับกระบวนการท างานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ เช่น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย

ในการจัดการ 
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ส่วนที่ 2 

รายงานผลการด าเนินการของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

หมวด 1 :  การน าองค์กร 
 

1.1  การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง : ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างไร    

ก. วิสัยทัศน์  ค่านิยม และพันธกิจ 

(1)  ค าถาม 

- ผู้น าระดับสูง ด าเนนิการอย่างไรในการก าหนด วิสัยทัศน์  และ ค่านิยม ของสถาบัน และ

ถ่ายทอด วิสัยทัศน์   และค่านิยมดังกล่าวโดยผ่าน ระบบการน า สถาบันไปสู่ ผู้ปฏิบัติงาน   คู่ความ

ร่วมมือที่เป็นทางการและผู้สง่มอบหลัก รวมทั้งผู้เรยีน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อใหน้ าไปปฏิบัติ 

(*)   

- การปฏิบัติตนของผู้น าระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงความมุง่มั่นที่มตี่อค่านิยมของสถาบันอย่างไร 

(1) ผูอ้ านวยการกองคลังและหัวหนา้งานได้ก าหนดวิสัยทัศน ์และคา่นิยมของกองฯ และ

ถ่ายทอด วิสัยทัศน ์ และค่านิยม  ดังนี ้

 

เรื่อง วิธีด าเนินการในการก าหนดของผู้บรหิาร 
วิธีการถ่ายทอด 

เพื่อน าไปปฏิบัต ิ

วสิัยทัศน์  

เปูาประสงค์ 

ระยะสั้น 

ระยะยาว 

และค่านิยม 

ผู้อ านวยการและหัวหน้างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนากองคลัง  โดยได้มีการจัดท า วสิัยทัศน์  

เปูาประสงค์ ระยะสัน้และระยะยาว ตั้งแตปี่ 2551   

มแีนวทางด าเนินการ  ดังนี ้

       -  แตง่ตัง้คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนากองคลัง ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หัวหนา้งาน 

และบุคลากรกองฯ 

       -  มอบหมายให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน 

เพื่อประกอบการวเิคราะห์สถานการณ์  

       -  จัดประชุม วเิคราะหจ์ุดออ่น จุดแข็ง แล้วน าผล

วเิคราะห์มาจัดท าเป็น วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ ระยะสัน้   

-  แจ้งเป็นหนังสอืราชการเวยีน

ทราบภายในกองฯ เพื่อถือ

ปฏบัิติ   

-  ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ขึ้น

เว็บไซต์ กองคลัง 

ผลการ

ด าเนนิการ 

ท่ีคาดหวังไว้ 

ผู้บริหารของกองฯ มีวธีิการก าหนดผลด าเนนิการ      

     1.  ก าหนด Output  และ Outcome  ตัวชีว้ัดเพื่อบรรลุ

ตามเปูาประสงค์ตามวสิัยทัศน์การพัฒนากองฯ 

     2.  การบรรลุเปูาหมายภารกิจ ตามอ านาจหน้าท่ีของ

แตล่ะงานจะมกีารก าหนด  ปริมาณ  เปูาหมาย/ 

มาตรฐานงานตามท่ีแต่ละงานก าหนด  
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   (2) ค าถาม 

-    ผู้น าระดับสูงด าเนนิการดว้ยตนเองอย่างไรในการสร้างบรรยากาศในสถาบันเพื่อ ส่งเสริม 

ก ากับและส่งผลใหม้กีารประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 

               เป้าหมายที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในกองฯ 

ผู้บรหิารกองคลังมวีิธีการในการสร้างบรรยากาศในกองฯ  

เพื่อให้เกิดในสิ่งที่ต้องการ 

เพื่อให้เกิดการกระจายอ านาจในการ

ตัดสนิใจนวัตกรรม และความคล่องตัวใน

การปฏบัิตงิาน 

-  การด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองฯ ผู้อ านวยการ

กองฯ จะก าหนดให้มีบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงเพื่อรับผิดชอบงาน

นัน้ๆ/มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน  เพื่อให้อ านาจในการ

ตัดสนิใจ นวัตกรรม งาน/ ภารกิจที่มอบหมาย  

-  ภารกิจตามอ านาจหนา้ที่ของแต่ละงาน ผู้อ านวยการกองฯ จะ

ด าเนนิการในแนวทางการมอบอ านาจ การออกค าสั่งมอบอ านาจ  

การจัดตัง้ทีมงานไม่เป็นทางการ  

ให้เกิดการเรียนรู้ ท้ังในระดับกองฯ และ

บุคลากร 

-  ผู้อ านวยการกองฯ มีวิธีด าเนนิการตามกรอบแนวทาง ดังนี้ การ

ประชุม/ อบรม/ การดูงาน /การอนุมัตใิห้ศึกษาต่อ / การจัดการ

ความรู้  / จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงาน/ Website /

สนับสนุน แลกเปลี่ยนงาน เพื่อให้บุคลากรท างานทดแทนกันได้ /การ

ท างานเป็น TEAM 

ส่งเสริมให้บุคลากรท างานอย่างถูกต้อง

ตามกฎระเบียบและหลักจรยิธรรม 

แนวทางการสร้างบรรยากาศในกองฯ ของผู้อ านวยการกองฯ 

ประกอบด้วย   

 -   การยึด กฎหมาย ระเบียบปฏบัิตเิพื่อประกอบการตัดสนิใจ 

 -   การให้ค าแนะน า กลั่นกรองงานตามสายบังคับบัญชา 

 -   ก าหนดให้ทุกงานน าระบบตรวจสอบภายในมาใช ้

 -   สนับสนุนสิ่งจูงใจ  

       -   การยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ี พ.ศ.2540 และ

การ ด าเนินกลยุทธ์  มาตรการ ของศูนยร์าชการใสสะอาด มาเป็น 

แนวทางปฏิบัต ิ

(3) ค าถาม 

- ผู้น าระดับสูงด าเนนิการอย่างไรที่จะท าให้สถาบันมีความยั่งยืน   

- ผูน้ าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการ

ด าเนนิการ การบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  การสรา้งนวัตกรรม  ความคล่องตัวของ

สถาบัน และมีผลการด าเนินการที่เหนอืกว่าคู่แขง่หรอืเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถาบันอื่นๆ  รวมทั้งการ

สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล   

- ผูน้ าระดับสูงพัฒนาและเสริมสรา้งทักษะความเป็นผู้น าของพวกเขาอย่างไร   

- นอกจากนีผู้น้ าระดับสูงมสี่วนรว่มในการเรียนรู้ระดับองค์กร   

- การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการพัฒนาผูน้ าในอนาคตของสถาบันอย่างไร 
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 ประเด็น แนวทางและวิธีการปฏิบัต ิ

แนวทางและวิธีการใน

การปรับปรุง

ประสิทธิภาพของ

หน่วยงาน 

1. มกีารวางแผนกลยุทธ์ โดยมีการก าหนดแผนปฏบัิตริาชการ เพื่อให้เกิดการ

ด าเนนิงาน  อยา่งต่อเนื่อง       

2. การน าแผนไปปฏบัิติ โดยปรับปรุงแผนใหม ่เพื่อน าไปสู่การปฏบัิตงิานท่ีแท้จริง 

3. การตดิตามตรวจสอบ โดยมีการก าหนดระยะเวลาให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

4. การประเมินผลการปฏบัิตงิาน โดยการตดิตามผลการด าเนนิงานท่ีได้ปฏบัิตไิปแลว้ 

5. การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขโดยการก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีได้

จากการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข 

6. ก าหนดภาระหน้าท่ี ตัวช้ีวัดรายบุคคล 

และภายในกองคลัง มแีนวทางในการเรียนรูข้ององค์กรและมีการแลกเปลี่ยนความรู ้                         
 

ประเด็น แนวทางและวิธีการปฏิบัต ิ

แนวทางในการเรียนรู ้

ของกองฯ 

1. มกีารประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาหารอื เกี่ยวกับการปฏบัิตงิานของ

บุคลากร 

2. มกีารประชุมเชงิปฏบัิตกิาร 

3. มกีารสง่บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม และศกึษาดูงานกับหนว่ยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. ศกึษาวจิัย วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อน ามาปรับปรุงระบบงาน 

5. น าระบบจัดเก็บเอกสารมาใชใ้นการบริการจัดการภายใน 

 

       กองคลังมีวธิีการเพื่อให้บรรลุการวางแผนการสบืทอดที่มปีระสิทธิภาพส าหรับต าแหน่งหัวหนา้งาน      

ผูบ้ริหาร และต าแหน่งผูน้ าอื่นๆ คือ การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งระดับ

หัวหนา้งาน 

  

 

  

ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์กร  

(1) ค าถาม 

- ผู้น าระดับสูง ด าเนนิการอย่างไรในการสื่อสารและการสรา้งความผูกพันกับผูป้ฏิบัติงานทั้ง

สถาบัน  

- การส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และเป็นไปในลักษณะสองทิศทางทั่วทั้งสถาบัน  

- การสื่อสารให้ทราบถึงผลการตัดสินใจที่ส าคัญ ๆ  
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- การมบีทบาทในเชิงรุกในการให้รางวัลและการยกย่องชมเชยเพื่อส่งเสริมให้มีผลการด าเนินการ

ที่ดยีิ่งขึ้น  รวมทั้งการให้ความส าคัญกับ สถาบัน ผู้เรยีน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

 

เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในกองฯ วิธีการสื่อสาร ถ่ายทอดลงสู่บุคลากรเพื่อน าไปปฏิบัต ิ

เพื่อให้เกิดการกระจายอ านาจในการตัดสนิใจ 

นวัตกรรม และความคล่องตัวในการ

ปฏบัิตงิาน 

1. มคี าสั่งมอบอ านาจให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการและหัวหน้า

งาน 

2. มคี าสั่งมอบอ านาจให้ปฏบัิตริาชการแทนผู้อ านวยการและ

หัวหน้างาน 

3. มคี าสั่งมอบอ านาจให้ตัวบุคคลปฏิบัตริาชการแทนเป็นการ

เฉพาะเร่ือง 

4. มกีารพัฒนานวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อการปฏบัิตงิาน  

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ท้ังในระดับหนว่ยงาน

และผู้ปฏบัิตงิาน 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับผู้ปฏบัิตงิานท้ังภายในและภายนอกมี

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย รวมท้ังมีการให้ความรู้แกบุ่คลากรอย่างตอ่เนื่อง 

2. มกีารโยกย้ายหนา้ที่การปฏบัิตงิานของบุคลากร   

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้ปฏบัิตงิาน 

4. มกีระบวนงาน/แผนผังขั้นตอนในการปฏบัิตงิาน 

เพื่อสง่เสริมให้บุคลากรท างานอย่างถูกต้อง

ตามกฎระเบียบและหลักจรยิธรรม 

1. มกีารรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และจัดท าคู่มอืเอกสารใน

การปฏบัิตงิานเพื่อสง่เสริมให้บุคลากรท างานอย่างถูกต้องตาม

กฎระเบียบและหลักจรยิธรรม 

2. มกีารสง่บุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักคุณธรรมและจรยิธรรม 

3. มกีารประชุมบุคลากรภายในกอง คลังเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ

เข้าใจ 

4. มกีิจกรรมสง่เสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

 

(2) ค าถาม 

- ผู้น าระดับสูง ด าเนนิการอย่างไร ในการท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจังที่ท าให้สถาบัน

ปรับปรุงผลการด าเนินการ  บรรลุวัตถุประสงค์และวสิัยทัศนข์องสถาบัน   

- ผูน้ าระดับสูงทบทวนตัวชี้วัดผลการด าเนินการอะไรบ้างเป็นประจ า  เพื่อระบุสิ่งที่ตอ้งท า  ใน

การตัง้ความคาดหวังต่อผลการด าเนินการ  

- ผูน้ าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการน าเรื่องการสรา้งคุณค่าและท าให้เกิดความสมดุลของ

คุณค่าที่ให้กับผูเ้รียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา 

     (2) ผูบ้ริหารของกองคลัง ด าเนนิการในการทบทวนผลการด าเนนิการ ดังนี้  

1.  รวบรวมผลการด าเนินงานของบุคลากร เพื่อน ามาวิเคราะห์ 

2.  วิเคราะหจ์ุดแข็งจุดอ่อน โอกาสในการพัฒนาและภาวะคุกคาม  
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3.  ประชุมเพื่อช้ีแจงสภาพปัญหาและหาแนวทางร่วมกัน เพื่อก าหนดทิศทางในการ

ด าเนนิงาน 

4.  มีการทบทวนผลการด าเนนิงานในภาพรวมของกองคลัง 

 โดยใช้ผลการประเมินและการทบทวนดังกล่าวมาประเมินความส าเร็จของการบรรลุ

เปูาประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวของกองคลัง ดังนี้ 

1. ประชุมบุคลากรพิจารณาผลการด าเนนิงาน เพื่อก าหนดเปูาประสงค์ และผลการด าเนนิงานที่

คาดหวังร่วมกัน จัดท าแผนกลยุทธ์ โดยก าหนดผู้รับผดิชอบกลยุทธ์หลัก (ผูบ้ริหาร) และผูร้ับผิดชอบระดับ

โครงการในแต่ละระดับ และมอบหมายใหผู้เ้กี่ยวข้องทุกระดับด าเนินการตามแผน 

2. มีการมอบหมายงานให้แตล่ะงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และน าเสนอที่ประชุม

หัวหนา้งานพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

3. มีแผนระยะสั้น 1 ปี  

มีการน าผลการประเมินและการทบทวนนีม้าใช้ในการประเมนิความสามารถในการตอบสนอง

ความตอ้งการที่เปลี่ยนแปลงไปของหน่วยงาน โดยน าผลการประเมินการปฏิบัติงาน และขอ้มูลสะท้อน 

ของผู้รับบริการมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงานให้มปีระสิทธิภาพ เชน่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นต้น โดยมีตัวชีว้ัดส าคัญที่ผู้บริหารของกองคลัง ได้ทบทวนเป็นประจ าและมีผลการทบทวน ปีที่ผา่น

มา  

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ผลการทบทวนที่ผ่านมา 

1. ด้านคุณภาพในการให้บริการ กองคลังจะน าผลการประเมินความพงึพอใจและข้อเสนอแนะของ

ผู้ใชบ้ริการมาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผู้ใช้บริการ  

2. ด้านการบรกิารวิชาการ 

 

1. มกีารให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเป็นวทิยากรให้หนว่ยงาน ทัง้ภายใน

และภายนอก 

2. มกีารจัดอบรมสัมมนาให้บุคลากรภายในมหาวทิยาลัย 

3. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

 

กองคลัง มีนโยบายสนับสนุนในเร่ืองการอนุรักษศ์ลิปะและวัฒนธรรมมา

โดยตลอดโดยผ่านทางกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมสง่เสริมบุคลากรด้านการอนุรักษศ์ลิปะและวัฒนธรรม 

2. การประสานความรว่มมือในการจัดท ากิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานรว่มกัน 

4.  ด้านการพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร 

1. มกีารปรับแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏบัิตริาชการประจ าป ี (โครงการ / 

กิจกรรมงบประมาณ) 

2. มกีารปรับโครงสร้างหนว่ยงานภายในกองคลัง ให้มีความเหมาะสมกับ

ภารกิจโดยจะแบ่งกลุม่ตามภารกิจกอง คลังมผีู้ควบคุมตามภารกิจเป็น

ผู้รับผิดชอบ 

3. การปรับภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับ

ความสามารถของแตล่ะบุคคลเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานและคุณภาพของผลงาน 
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ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ผลการทบทวนที่ผ่านมา 

4. การปรับโครงสร้างการบริหารงานกองคลังโดยมุง่เนน้การปฏบัิตเิป็น

กลุ่มงาน / ทมีงาน และรว่มรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏบัิตงิานร่วมกัน 

พร้อมให้การสนับสนุนเครื่องมือ IT ท่ีทันสมัยและจ าเป็นต่อการปฏบัิตงิาน 

5. การสร้างความร่วมมอืกับหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาบุคลากร 

6. การสง่เสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกปี 

7. การปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลให้เหมาะสมและทันสมัย  

8. มกีารก าหนดมาตรการการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชนอ์ย่างสูงสุด 

9. การเปิดช่องทางการตดิตอ่ประสานงานโดยผู้รับบริการและผู้ท่ีมีสว่นได้สว่น

เสียให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น 

10. จัดท าระบบ e-service ให้บริการสะดวก รวดเร็วย่ิงขึ้น 

5. ด้านการประกันคุณภาพ 1. มคีณะท างานกองคลังจัดท าการประเมินคุณภาพภายใน 

2. มกีารทบทวนผลการประเมินคุณภาพภายในโดยมหาวิทยาลัยเพือ่    

ปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

1.2  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม: สถาบันด าเนินการอย่างไรในเรื่องการก ากับ

ดูแล และท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม         

ก. ระบบธรรมาภิบาลขององค์กร 

(1)  ค าถาม 

- สถาบันด าเนนิการอย่างไร ในการทบทวนและท าให้ สถาบันประสบความส าเร็จในเรื่องตา่งๆ ที่

ส าคัญในระบบธรรมาภิบาล 

 ความรับผดิชอบในการกระท าของผูบ้ริหาร 

 ความรับผดิชอบด้านการเงนิ 

 ความโปร่งใสในการด าเนินการ การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน  

และนโยบายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของสถาบัน (*) 

 การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ  การปกปูองผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้และผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสีย (*) 

              (1) (2) ในการก ากับดูแลตนเองที่ดี กองคลังและผูบ้ริหารด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญ

ต่อไปนี ้

1. ความรับผดิชอบต่อการปฏิบัติงานของกองคลัง ดังนี้ 

1.1 ก าหนดให้มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผลทุก 6, 9, 12 เดือน 

และก ากับติดตามปัญหาอุปสรรคต่าง  ๆ เมื่อผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาหมายจะด าเนินการ

หาทางแก้ไข 
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2. ความรับผดิชอบด้านการเงนิและการปูองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

ดังนี้ 

2.1  การก ากับดูแลด้านการเงนิและงบประมาณ  

2.1.1  มีการวางแผนการใชจ้า่ยเงนิ 

2.1.2  มีคณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการรับเงนิ จ่ายเงนิ 

2.1.3  มีคณะกรรมการตรวจสอบควบคุมความเสี่ยง 

2.1.4  มีระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงนิ 

2.1.5  มีการควบคุมดูแลการรับและจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุคงเหลือ 

2.1.6 มีการน าส่งเงินรายได้ 

2.2  การบริหารราชการใสสะอาด 

2.2.1  มีการบริหารราชการโดยยึดหลักความโปร่งใสและมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 

2.2.2  มีการก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบในการด าเนินงานที่ชัดเจน 

2.2.3  มีการตรวจสอบการบริหารกิจการภายใน 

3. การปกปูองผลประโยชน์ของประเทศและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

3.1 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือขา่ยใหผู้ม้ีสว่นได้เสียได้รับรู้และรับทราบ  

3.2 มีการตอบค าถามผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร อเีมล์ เพื่อแก้ไขปัญหา  

3.3 รวบรวมปัญหาจากการถามตอบเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

3.4 มีการก าหนดประเด็นปัญหาที่ส าคัญใหผู้บ้ริหารรับทราบเพื่อหาแนวทางร่วมกัน 

3.5 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจ า

มหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)  

3.6 มีการประชุมหัวหน้างานและบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ 

ข.  การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม  

(1)  ค าถาม 

- สถาบันด าเนนิการอย่างไรในกรณีที่ หลักสูตร  บริการที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้และบริการทาง

การศกึษาอื่นๆ และการด าเนินการของสถาบัน มีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม  

(1)  ในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมผีลกระทบในทางลบต่อสังคม กองคลังมีการ

ด าเนนิการ ดังนี้ 

1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการอย่าหลงเช่ือผู้แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์  

2. มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนใหก้ับผูร้ับบริการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

3. เพิ่มช่องทางในการรับข้อร้องเรียน   

ซึ่งผูบ้ริหารได้ก าหนดเปูาประสงค์หลักของการจัดการกับผลกระทบในทางลบ ดังต่อไปนี้  
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1.  วางมาตรการเพื่อปูองกัน โดยการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานเพื่อรับ

ข้อรอ้งเรียน เพื่อวางมาตรการและแนวทางปูองกัน มใิห้เกิด ความเสียหายต่อหนว่ยงาน และการ

ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมจีรยิธรรมของบุคลากร การด าเนินการตามแนวคิด มีดังนี้ 

1.1   ผูบ้ริหารได้แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหนา้ที่

ในการบริการการจัดการด้านความเสี่ยงของกองคลัง 

1.2 การส่งเสริมการใหค้วามรูก้ารอบรมและการถ่ายทอดแนวคิดด้านจรยิธรรมไปสู่

พฤติกรรมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมรว่มกัน การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การจัด

กิจกรรมทางศาสนาด้วยการท าบุญ ตักบาตรจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม/จรยิธรรม  

2. การแก้ไขปัญหาทันที มกีารด าเนินการคอื การประชุมผู้บริหารและผูป้ฏิบัติเพื่อ

พิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และก าหนดแนวทางแก้ไขทันที   

 โดยที่กองคลัง ได้คาดการณ์ลว่งหนา้ถึงผลกระทบในทางลบของการบริการและ                 

การปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นตอ่สังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผู้บริหารมกีารพิจารณากิจกรรมที่

เกิดขึ้น โดยมีการเตรยีมการเชงิรุก ดังนี้ 

1. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ คณะท างาน รับข้อรอ้งเรียน เพื่อวางมาตรการและ

แนวทางปูองกัน 

2. ก าหนดมาตรการ และแนวทางปูองกันในการปฏิบัติงาน 

3. มีการส่งเสริม/จัดกิจกรรม ให้ความรู้ และถ่ายทอดแนวคิดด้านจรยิธรรมไปสู่

พฤติกรรมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

4. ผูบ้ริหารและบุคลากรมีสว่นร่วมในการพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมจาก

การรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่รับผิดชอบให้ที่ประชุมบุคลากรทราบและหารอืร่วมกันถึง

ผลกระทบที่อาจจะเกิดในอนาคต 

หากผลการพิจารณาพบว่าการท ากิจกรรมนัน้ๆ อาจจะส่งผลกระทบในทางลบ ผูบ้ริหาร

จะมีการประชุมหารอืผูเ้กี่ยวข้องพจิารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบ หากมีผลกระทบที่รุนแรง 

ผูบ้ริหารจะหาทางแก้ไขทันที เชน่ การประชุมช้ีแจงเพื่อสรา้งความเข้าใจร่วมกัน  การปรับเปลี่ยนวิธีการ

ด าเนนิกิจกรรมทันที การยกเลิกการท ากิจกรรม เป็นต้น หลังจากนั้นผู้บริหารจะให้มกีารพิจารณา

ปรับปรุงการด าเนนิงานตามกิจกรรมนัน้ๆ โดยน าผลกระทบที่เกิดขึน้มาวิเคราะหห์าสาเหตุ /ปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการด าเนนิกิจกรรมนัน้ๆ ใหม่ 

(2) กองคลังมีวธิีการในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของกองฯ เป็นไป

อย่างมจีรยิธรรม โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคุณธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่เปิดเผยและรับผิดชอบ โดยการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร 
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3. ก าหนดให้มีการจัดขัน้ตอนการใหบ้ริการเพื่อความยุตธิรรมในการให้บริการ ไม่มีการ

เลือกปฏิบัติ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรรว่มกิจกรรมที่ส่งเสรมิจริยธรรม และความดตี่างๆ 

เชน่ การอบรมด้านจรยิธรรม คุณธรรมที่มหาวิทยาลัย/หนว่ยงานอื่นจัดการท าบุญ บริจาค เป็นต้น 

5. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากรในกองคลัง    

 

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม  และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ  

(1) (2) กองคลัง เป็นหนว่ยงานที่ให้บริการแก่บุคลากรสังกัดมหาวทิยาลัยขอนแก่น ทายาทตาม

กฎหมายและผู้รับผลประโยชน ์และประชาชนทั่วไป และโดยพันธกิจของกอง คลัง ที่เน้นการบริการ

ทางดา้นการคลัง จงึไม่ได้มกีิจกรรมและการให้บริการชุมชนในรูปแบบอื่นๆ หากแต่เป็นการให้การ

สนับสนุนกิจกรรมตา่งๆ ของคณะ /หนว่ยงาน และบริการข้อมูล ขา่วสารแก่ชุมชนที่มีความตอ้งการมา

ขอรับบริการ 
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หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
 

2.1  การจัดท ากลยุทธ์ : องค์กรจัดท ากลยุทธ์อย่างไร  

ก.กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 

(1) ค าถาม  

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์ 

- ขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์มีอะไรบ้าง  

- และผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญมีใครบ้าง  

- กระบวนการดังกล่าวสามารถระบุจุดบอดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร  

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการก าหนดสมรรถนะหลักขององค์กร ความท้าทาย 

เชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (ที่อธิบายไว้ในโครงรา่งองค์กร)  

- กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคอือะไร     

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการก าหนดกรอบเวลา และท าให้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์มี

ความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว 

 กองคลัง มกีระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร ์โดยก าหนดแผนยุทธศาสตรใ์ห้

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550-2553 โดยการส ารวจ

สภาพแวดล้อมของหน่วยงานเพื่อวิเคราะหจ์ุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของหน่วยงาน การ

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ก าหนดภาระกิจของกองคลัง (งาน/โครงการ/

กิจกรรม)  โดยผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผูช่้วยอธิการบดี  ผูอ้ านวยการกองคลัง  หัวหนา้งานและบุคลากรเพื่อ

เป็นแนวทางในการด าเนินงานปัจจุบัน   

  

(2) ค าถาม  

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรเพื่อท าใหม้ั่นใจว่าได้น าปัจจัยที่ส าคัญต่อไปนีม้าประกอบการ

วางแผนกลยุทธ์   

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะหข์้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยเหล่านี ้ มาใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสถาบัน 

 สัญญาณบ่งชีแ้ตเ่นิ่น ๆ ถึงความเสี่ยงหรอืการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของเทคโนโลยี 

หลักสูตร บริการที่ส่งเสรมิการเรียนรู้และบรกิารทางการศึกษาอื่นๆ  ผูเ้รียน ขอ้มูลประชากรของ

ผูเ้รียนและชุมชน ตลาด ความนยิมของผู้เรยีนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การแขง่ขัน หรอืการบังคับใช้

กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
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 ความยั่งยืนของสถาบันในระยะยาวรวมถึงสมรรถนะหลักที่จ าเป็นขององค์กร 

 ความสามารถในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 

 

จุดแข็ง ( Strengths ) 

- บุคลากรมีศักยภาพในการปฎิบัติงานที่ชัดเจน การท างานเป็นทีมของบุคลากร มคีวาม

พร้อมของเครื่องอุปกรณ์ท างาน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างตอ่เนื่อง   

- มีระบบด้าน IT มีโครงการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง   

- มคีวามซื่อสัตย์และทุ่มเทในการปฎิบัติงาน   

- มีความเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่โดยไม่ค านงึถึงผลประโยชน์สว่นตน แต่ค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ทางราชการเป็นหลัก   

- มีระบบการจา่ยเงนิเข้าบัญชโีดยตรงของผู้รับเงินโดยไม่จ ากัดวงเงินที่โอน   

จุดอ่อน  ( Weaknesses )    

- ขาดแผนปฎิบัติงานเจ้าหนา้ที่ ขาดทีมงานด้านวิชาการ   

- ขาดอัตราก าลังมกีารเปลี่ยนแปลงบ่อย ภาระงานมากขึ้นตามนโยบาย ระเบียบกฎเกณฑ์มี

หลากหลาย ความซับซ้อนไม่ชัดเจนของนโยบาย ความหลากหลายของผูร้ับบริการ 

นโยบายของหนว่ยงานภายนอก   

- บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฏ ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน   

โอกาส ( Opportunities )     

- มีระบบการปฏิบัติงานหลากหลาย ได้แก่ ระบบ KKUFMIS และ ระบบ GFMIS  เป็นต้น  ซึ่ง

ในระบบการปฎิบัติงานยังมจีุดที่ไม่เชื่อมโยงกัน ก่อให้เกิดปัญหาในการปฎิบัติงาน  ดังนัน้ 

ต้องอาศัยโปรแกรมเมอรช่์วยแก้ปัญหา  ซึ่งตอ้งใชเ้วลาในการหาสาเหตุของปัญหาต่างๆ 

ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฎิบัติงานและการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างลา่ช้า   

ภัยคุกคาม ( Threats )    

- เจ้าหนา้ที่ดา้นการเงนิของหน่วยงานมาใหม่ยังไม่มคีวามเข้าใจในระบบงาน ท าให้

ผูป้ฏิบัติงานต้องสอนงานแก้ไขงาน ท าใหง้านที่ต้องปฏิบัติในแตล่ะวันท าไม่ทันตามก าหนด 

- มีการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการปฏิบัติงาน  
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ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   

(1)  ค าถาม 

- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของสถาบันมอีะไรบ้าง    

- ให้ระบุตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหลา่นั้น   เปูาประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง 

กองคลัง  มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อน าไปฏิบัติให้บรรุลเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์หลัก โดยการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี โดยสนับสนุนการจัดการด้านการเงนิ บัญชีและ

พัสดุมีการประเมนิผลและทบทวนกิจกรรม โดยผูบ้ริหารและแตง่ตัง้คณะท างานเพื่อรับผดิชอบแตล่ะ

โครงการในการปรับปรุงแผน และมีการประเมินความพึงพอใจ  ตามตารางเวลาที่ก าหนดโครงการ

เชงิกลยุทธ์ แผน 1 ปี 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ที่ส าคัญ 

พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ

ของกองคลัง 

- การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะกรรมการเงนิรายได้ 

- การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงนิอย่างมปีระสิทธิภาพ 

- การประชุมเชงิปฏิบัติการ การจัดการและก ากับติดตาม

แผนการปฏิบัติงานกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2553 

- การอนุรักษ์พลังงาน 

- การบริการดา้นการเงนิแบบบูรณาการ 

พัฒนาระบบการท างานของ

กองคลังโดยเน้นผู้รับบริการ

เป็นส าคัญ 

- การพัฒนาระบบการจัดสรรเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษา 

- การจา่ยตรงเงินเดือนและคา่จา้ง(ตกเบิก) 

- การประเมนิผลใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ 

สร้างวัฒนธรรมองคก์รและ

เอกลักษณ์กองคลัง 

- การส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม 

- การพัฒนาคุณภาพชวีิตการท างาน (Happy work place)  

พัฒนาระบบการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงและการบริหาร

ความเสี่ยงกองคลัง 

- การพัฒนารูปแบบความเสี่ยงกองคลัง 

พัฒนาการจัดการความรูข้อง

กองคลัง 

- การสัมมนาเครือขา่ยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้าน

การเงนิ บัญชี พัสดุ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ที่ส าคัญ 

พัฒนาระบบบริหารบุคลากร 

กองคลัง 

- การอบรมการบริหารจัดการดา้นการเงนิของหน่วยงานของ

รัฐ 

พัฒนาระบบสารสนเทศและ

สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ

กองคลัง 

- ระบบการจัดท าหนังสอืรับรองรายรับ-รายจ่ายบุคลากร มข. 

- การบริการให้ค าปรึกษาการคลัง 

- การพัฒนาระบบรายงานการตรวจสอบทางการเงิน 

 

(2) ค าถาม 

- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันใหค้วามส าคัญต่อความท้าทายและความได้เปรียบเชิง  

กลยุทธ์อย่างไร  

- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันตอบสนองอย่างไร  ต่อโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

ในเรื่อง หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่นๆ รวมทั้ง

โอกาสในการสรา้งนวัตกรรมด้านการด าเนินการและรูปแบบธุรกิจของสถาบัน   

- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ใหค้วามส าคัญต่อสมรรถนะหลักขององค์กรทั้งในปัจจุบันและ

อนาคตอย่างไร   

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรเพื่อท าใหม้ั่นใจว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้พิจารณาถึงและท าให้

เกิดความสมดุลระหว่างโอกาสกับความท้าทายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งท าให้เกิด

ความสมดุลของความตอ้งการของผูเ้รียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งหมด 

 กองคลังก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก ต่อความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

โดยมีแผนการปฏิบัติราชการของกอง โดยมีการก าหนดดังนี้ 

1. มีการก าหนด KPI  แตล่ะสว่นงาน 

2. มีการก าหนด KPI  รายบุคคล 

3. จัดท าแฟมูสะสมงานรายบุคคล 

ซึ่งทั้งนี ้ในการก าหนดข้างตน้ นัน้ มีการจัดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการเงนิ 

บัญช ีและพัสดุ ซึ่งก าหนดความส าเร็จของงาน 

 

2.2   การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : องค์กรน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร           

ก.  การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 

(1)   ค าถาม  

- แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง  

- การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่ได้วางแผนไว้ มีอะไรบ้าง  ในเรื่อง  

 หลักสูตร บริการส่งเสรมิการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษา   
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 ผูเ้รียน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด สถาบันปฏิบัติอย่างไร เพื่อตอบสนองตอ่การ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

     แผนปฏิบัติการ การน าสู่การปฎิบัติ 

การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะกรรมการเงินรายได ้

 

- มีคณะท างานจัดการประชุมในลักษณะ 

เชิงรุกคอืมีการก าหนดมาตรฐานการประชุมมี

การเตรยีมการประชุมและทบทวนเอกสารที่

เก่ียวข้อง มีการติดตามการออกประกาศที่ได้

รับรองมติคณะกรรมการเงินรายได้สามารถออก

ประกาศได้จ านวน  20  ฉบับ  

- มีการประชุมทั้งหมด  6  คร้ัง 

- แจ้งมติที่ประชุม  จ านวน  49  คร้ัง 

- มีระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ได้แก่  

1)  ระบบฐานข้อมูลประกาศและระเบียบ 

เงินรายได้โดยสามารถเข้าถงึข้อมูลในระหว่าง

การประชุมได้จากเว็บไซต์ 

http://finance.kku.ac.th/     

2)  มีระบบการบันทึกรายงานการประชุมไป

พรอ้มๆกับการประชุมโดยอาศัยการบันทึกผา่น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

การเร่งรัดการเบกิจา่ยเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

- งบลงทุนงบประมาณมีอัตราการเบกิจา่ย

ครบ ณ วันที่ 13  กันยายน  2553  เบกิจา่ย

ไปแล้ว 18,803,000. 

- เบกิจา่ยครบ 100% 

- งบด าเนินงานไทยเข้มแข็งในส่วนที่

มหาวิทยาลัยขอนแกน่รับผดิชอบเป็น

เจา้ภาพ (คณะแพทยศาสตรแ์ละคณะ

พยาบาลศาสตร์) ณ วันที่ 13กันยายน 2553 

เบกิจา่ยไปแล้ว. 26,918,250. 

- เบกิจา่ยครบ 100%   

      การด าเนินการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ในภาพรวมตรงตาม

เปาูหมายของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ด้วยการ

ตระหนักถึงความส าคัญในการเร่งรัดการเบกิจา่ย  

http://finance.kku.ac.th/
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การให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณ

เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพทั้งในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยและภาพรวมของประเทศไทย 

การประชุมเชงิปฏิบัติการ การจัดการและก ากับติดตาม

แผนการปฏิบัติงาน กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2553 

 

1. จากการน าเสนอโครงการในวันที ่ 25  

พฤศจิกายน  2552  และได้รับการอนุมัติ

โครงการพัฒนา จ านวน 19  โครงการ 

ด าเนินการแล้วเสร็จทัง้ 19 โครงการคิดเป็น รอ้ย

ละ 100 โดยแบ่งเป็นโครงการดังนี ้

 กลุ่มงานธุรการ 8 โครงการ  ได้แก่

โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ ก ากับและ

ติดตามแผนการปฏิบัติงานกองคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 ,โครงการ

อนุรักษ์พลังงาน,  โครงการพัฒนาระบบ

การจัดสรรเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา,  

โครงการบัตรเติมน้ ามันรถราชการ,  

โครงการส่งเสรมิจริยธรรมคุณธรรม,  

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตการท างาน, 

โครงการพัฒนารูปแบบความเสี่ยงกองคลัง

, โครงการสัมมนาเครอืข่ายและแลกเปลี่ยน

เรียนรูผู้้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชแีละ

พัสดุ มข.   

 กลุ่มงานการเงิน  2  โครงการ  ได้แก่

โครงการเร่งรัดการเบกิจา่ยเงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ , โครงการอบรมการบรหิาร

จัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ   

  กลุ่มงานเงินรายได้  2 โครงการ ได้แก่  

โครงการบรกิารด้านการเงินแบบบูรณา , 

โครงการบรกิารให้ค าปรกึษาการคลัง    

 กลุ่มงานบัญชี  1  โครงการ  ได้แก่

โครงการพัฒนาระบบรายงานการ

ตรวจสอบทางการเงิน . 
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 กลุ่มงานงบประมาณ 3 โครงการ  ได้แก่  

โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและคา่จ้าง , 

โครงการคลังบรกิาร ,โครงการพัฒนา

ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะกรรมการเงินรายได้  

 กลุ่มงานพัสดุ  3  โครงการ ได้แก่ 

โครงการรวมซือ้กระจายส่ง , โครงการ

พัฒนารูปแบบความเสี่ยงการโอนสิทธ์รับ

เงิน,  โครงการจัดท าโปรแกรมค านวณ

ระยะเวลาคนืหลักประกัน 

จากการประชุมเชงิปฏิบัติการการด าเนินการตาม

แผนได้ผลลัพธ์เป็น การวางแผนพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงานและการจัดระบบการบรหิารผลงาน 

โดยมีหลักการท างานของส่วนงานและบุคลากร

กองคลังในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน

โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้า

งานและบุคลากรในการวางแผนงาน วางแผนคน 

การถา่ยทอดตัวชีว้ัดความส าเร็จของการ

ปฏิบัติงานสู่ผูป้ฏิบัติ การใชจ้่ายงบประมาณตาม

กรอบของแผนงาน และการประเมินผลของการ

ปฏิบัติงาน 

การอนุรักษ์พลังงาน 

 

มีกิจกรรมในการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่  

- เปิดไฟ เปิดแอร ์หนา้คอมพิวเตอร์                         

เวลา  08.30  น. และเวลา 13.00 น. 

- ปิดไฟ ปิดแอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ 

เวลา 11.30   น.และ เวลา 16.00 น. 

ประจ าทุกวัน 
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การพัฒนาระบบการจัดสรรเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

 

1. พัฒนาโปรแกรมจัดสรรเงินคา่ธรรมเนียม

การศึกษา (allocation programs of tuition 

fee : APTF)แล้วเสร็จ 

2. จัดอบรมการใช้โปรแกรมให้คณะหน่วยงาน 

จ านวน  35  หน่วยงาน  จ านวน 71  คน 

3. มีการใช้โปรแกรมในภาคการศึกษา  1/2553 

โดยสรุปการมีโปรแกรมดังกล่าวกอ่ให้เกดิ

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี ้ 

1) คณะหน่วยงานสามารถติดตามและสืบคน้

ข้อมูลการจัดสรรเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษาใน

ลักษณะ real time ท าให้คณะ/หน่วยงาน

สามารถวางแผนการใชง้บประมาณได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 2) คณะหน่วยงานสามารถตรวจสอบความ

ถูกต้องของการจัดสรรเงินคา่ธรรมเนียม

การศึกษา ทั้งนีค้ณะหน่วยงานสามารถ

ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเองจาก

โปรแกรม 

การจ่ายตรงเงินเดือนและคา่จ้าง (ตกเบิก) 1. มีคณะท างาน และมีการประชุมชี้แจง 

เจา้หน้าที่ การเงินคณะ/หน่วยงาน 

มีระบบสืบคน้ข้อมูลเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 

(กรณีตกเบกิ) ที่พัฒนาแล้วเสร็จ โดยสามารถ

ให้บริการสืบค้นข้อมูลเงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง (กรณีตกเบกิ) ได้ตลอดเวลา ที่ 

http://finance.kku.ac.th/e-service (คลังบรกิาร) 

ซึ่งอยู่หน้าหลักเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

www.kku.ac.th 

การประเมินผลการใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ จากการพัฒนาการใช้บัตรเติมน้ ามัน (Fleet card) 

ในปีงบประมาณ 2552 จนถงึปัจจุบันมีการใช้

บัตรเติมน้ ามัน (Fleet card) ครบทุกคณะ/

หน่วยงาน จ านวนยานพาหนะ 363 คัน  แบ่งเป็น

ประเภทน้ ามัน ดังนี ้

           - ดีเซล  จ านวน   132  คัน 

           - ไบโอดีเซล  จ านวน  64  คัน 

           - แกส๊โซฮอล์ 91  จ านวน   20  คัน 
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           - แกส๊โซฮอล์  95  จ านวน  34  คัน 

           - ดีเซล บี 5   จ านวน  30  คัน 

           - เบนซิน  91  จ านวน  49 คัน 

           - เบนซิน  95  จ านวน  5 คัน 

           - NGV  จ านวน   8  คัน 

2.  ปัจจุบันมีโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้อง

ของปรมิาณน้ ามันที่ใช ้และคา่ใช้จา่ยเปรียบเทียบ

ระหว่าง statement ของธนาคารกรุงไทย กับ

รายงานการใช้จา่ยจรงิของคณะ/หน่วยงาน 

3. จากการประเมินความพึงพอใจ พบว่า อยู่ใน

ระดับ ด ี

 

การส่งเสรมิจริยธรรมคุณธรรม 1. มีคณะท างานจัดประชุมเพื่อก าหนหลักเกณฑ์

จรรยาบรรณในการปฏิบัต ิ

2. มีวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์จรรยาบรรณของหน่วยงาน 

ได้บุคลากรที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จรรยาบรรณ

ของหน่วยงานประจ าปี 2553 

การพัฒนารูปแบบความเสี่ยงกองคลัง 1. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรมีสุขภาพรา่งกายและสุขภาพจิตใจ 

และผ่อนคลายความตึงเครยีดจากการ

ปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมดังนี ้

- มีกิจกรรมด้านสุขภาพในการกฬีา

สัมพันธ์ส านักงานอธิการบด ี

- มีกิจกรรมด้านประเพณีวันสงกรานต ์

- มีกิจกรรมด้านการท าบุญโรงทาน 

กจิกรรมวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร 

การสัมนาเครอืข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 1. มีโครงการสัมมนาเครอืข่ายด้านการคลัง

รว่มกับคณะ/หน่วยงานโดยศึกษาดูงานนอก

สถานที่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

และรูปแบบการน ามาบูรณาการในการ

แกไ้ขปัญหา 

2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ดังนี ้

- การจัดสรรคา่ธรรมเนียมการศึกษา 
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- ระบบรายงานตรวจสอบทางการเงิน 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรอง

จ่ายเงินรายได้ 

การอบรมการบรหิารจัดการด้านการเงินของหน่วยงาน

ภาครัฐ 

1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  117 คน แบ่งตาม

ต าแหน่งจากคณะหน่วยงาน จ านวน  94 คน 

ด าเนินการอบรมจ านวน 2 วัน ใช้วทิยากรผู้

เชียวชาญจากคลังเขต 4 และกองคลัง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

2. ผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน  117 คน ผ่าน

การทดสอบความรู้  คา่เฉลี่ยของคะแนนคดิ

เป็น  82.8  %    

มีความชัดเจนในวิธี  แนวทางการปฏิบัติงาน

ทางด้านการเงินการคลัง 

ระบบการจัดท าหนังสือรับรองรายรับ-รายจ่าย บุคลากร 

มข. 

1. มีระบบและการจัดการฐานข้อมูลในการ

บรกิารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  4  

กจิกรรม ดังนี ้

- ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 

- คน้หาระเบียบเงินรายได ้

- คน้หาเงินโอน บรษิัท 

- คน้หาเงินโอนบุคลากร 

โดยคลิกที่ http://finance.kku.ac.th/e-service    

(ในเว็บไซต์คลังบรกิาร) ซึ่งอยู่หน้าหลักเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ www.kku.ac.th   

การบรกิารให้ค าปรกึษาการคลัง 1. เปิดให้บริการในวันจันทร-์ศุกร ์ตั้งแต่เวลา 

8.30-16.30 น. เร่ิม เมษายน 2553 โดย

สามารถใช้ช่องทางการปรกึษาผ่านทาง 

-เข้าพบด้วยตนเอง 

-ทางโทรศัพท ์

     -E-mail 

 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการเชิงบูรณาการจ านวน  

50 ราย สามารถแกไ้ขปัญหาเชิงบูรณาการ

ได้  50 ราย คดิเป็น 100% โดยสามารถแกไ้ข

ปัญหาดังนี ้

การพัฒนาระบบร่ายงานการตรวจสอบทางการเงิน - มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดย
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จากโครงการที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 9 

กันยายน 2553 สรุปได้วา่ งานบัญชี  

กองคลัง ด าเนินการ โดยใหค้ณะ/

หนว่ยงานสามารถตรวจสอบรายงาน

เพิ่มเติมได้ในระบบ KKUFMIS  ดังนี ้ 

- รายงานเคลื่อนไหวยอดเงินฝากธนาคาร 

เป็นรายงานทะเบียนธนาคารที่คณะ/

หนว่ยงานสามารถตรวจสอบได้วา่ได้มกีาร

น าส่งเงินใหส้่วนกลางในแตล่ะวันเป็น

จ านวนเท่าใด และสามารถตรวจสอบ 

-  รายงานงบเทียบยอดเงนิฝากธนาคารเป็น

รายงานใบแจ้งยอดเงนิฝากธนาคาร โดย

งานบัญชี กองคลังจะบันทึกในระบบ 

kkufmis  เพื่อให้คณะ/หนว่ยงานตรวจสอบ

รายงานนีไ้ด้วา่มีเงินเข้าบัญช ียังไม่ได้

น าส่งยอดใดบ้าง 

- ทั้งนี ้งานบัญชี กองคลัง จะจัดท าบันทึก

ข้อความให้คณะ/หนว่ยงานระบุรายชื่อผูม้ี

สิทธิในการตรวจสอบรายงานดังกล่าว 

และด าเนนิการแจง้ Call Center ให้สิทธิ 

ในการดูรายงานดังกล่าวได้มกีารสรุปผล

การตรวจสอบการรับและน าส่งและแจ้ง 

ในที่จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้

ข้อสรุป ดังนี้ 

1. ส่วนของบัตรเครดิต ใหด้ าเนนิการ

โดยยอดเงินเข้าบัญชใีดให้จัดท าใบน า

ฝากบัญชนีั้น 

2. ในการรับเงนิประเภทเงนิประกันที่

เรียกเก็บจาก บุคคลภายนอกและเงนิ

ประกันที่เรยีกเก็บจากบุคลากร มข. ให้

ระบุประเภทเจา้หนี้ จงึแจง้ให้คณะ/

หนว่ยงานใหต้รวจสอบก่อนน าส่งเงินทุก

ครั้ง 
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การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่ได้วางแผนในเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดสรรเงนิ

ค่าธรรมเนียมการศกึษา เนื่องจากผลสะท้อนของการเสนอข้อมูลตอ้งมรีายละเอียดมากกว่านี ้

(2)  ค าถาม 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งสถาบัน 

ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน  ผูส้่งมอบที่ส าคัญ  และคู่ความร่วมมือที่ส าคัญทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ  (*)  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ  

- สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าผลการด าเนินการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติการนีจ้ะมีความ

ยั่งยืน 

 มกีารมอบหมายงานในแต่ละส่วนงาน และตัง้คณะท างาน ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ

แล้วเสร็จ พร้อมเสนอผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

(3)  ค าถาม 

- สถาบันท าอย่างไรให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้านการเงนิและด้านอื่นๆ มีพรอ้มใชใ้นการ

สนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและบรรลุพันธะหนา้ที่ในปัจจุบัน  

- สถาบันท าอย่างไรในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนใหแ้ผนปฏิบัติการบรรลุผล  

สถาบันประเมินความเสี่ยงด้านการเงนิและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ

อย่างไร  

มีการวางแผนด้านการเงนิ โดยสรุปการใชจ้า่ยเงนิดังนี้ 

 
รูปที่ 1 แสดงข้อมูลการใชจ้า่ยเงินงบประมาณแผ่นดนิปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 

ค่าตอบแทน
0%

ค่าใช้สอย
 223,124.87 

56%

ค่าวสัดุ
 168,303.00 

42%

คงเหลือ
 8,572.13 

2%

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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 จากรูปที่ 1 ซึ่งแสดงขอ้มูลการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณแผ่นดนิปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 แสดง

ให้เห็นว่างบประมาณแผ่นดนิปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองคลังได้รับจัดสรรเงินเพื่อใช้เป็นงาน

สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป จ านวน 400,000.- บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนจ านวน 

132,600.- บาท ค่าใช้สอยจ านวน 152,600.- บาท และคา่วัสดุจ านวน 114,800.- บาท จากข้อมูล

ข้างตน้แสดงใหเ้ห็นว่าการใชจ้า่ยเงนิค่าตอบแทนคิดเป็นรอ้ยละ 0 ซึ่งมีเหตุผลมาจากการโอนเงนิงบ

รายจ่ายค่าตอบแทนไปถัวเฉลี่ยใหก้ับงบรายจา่ยค่าใช้สอยและค่าวัสดุ และสามารถสรุปยอดการ

เบิกจ่ายได้ดังนี้ 

 ค่าตอบแทน   มีการใชจ้า่ยงบประมาณคิดเป็น  0    % 

 ค่าใช้สอย       มีการใชจ้า่ยงบประมาณคิดเป็น  56  %   

 ค่าวัสดุ           มีการใชจ้า่ยงบประมาณคิดเป็น  42  % 

รวม               การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดนิ   98 % 

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงนิรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

จากรูปที่ 2 ซึ่งแสดงข้อมูลการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 

แสดงให้เห็นว่างบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองคลังได้รับจัดสรรเงินเพื่อใช้เป็นงาน

สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป จ านวน  604,694.23 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนจ านวน 

386,595.15. - บาท ค่าใช้สอยจ านวน 159,614.08.- บาท และคา่วัสดุจ านวน 58,485.- บาท ซึ่งยอด

การใชจ้า่ยเงนิสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

คา่ตอบแทน

 376,550.00 

62%

คา่ใชส้อย

 148,199.00 

24%

คา่วัสดุ

 58,485.00 

10%

คงเหลอื

 

21,460.23 
4%

การใช้จ่ายงบประมาณเงนิรายได้ ปี พ.ศ. 2553
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 ค่าตอบแทน  มีการใชจ้า่ยงบประมาณคิดเป็น     62    % 

 ค่าใช้สอย      มีการใชจ้า่ยงบประมาณคิดเป็น     24  %   

 ค่าวัสดุ          มีการใชจ้า่ยงบประมาณคิดเป็น     10  % 

รวม               การใชจ้า่ยงบประมาณเงินรายได้   96 % 

 

 (4)  ค าถาม 

- ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มกีารปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  สถาบันมวีิธีการอย่างไร 

ในการจัดท าและน าแผนใหม่หรอืแผนที่เปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 

มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคดิระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ให้มีสว่นร่วมทั้งหมดเพื่อ

ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่การปฎิบัติอย่างเร่งด่วน 

 

 (5)   ค าถาม 

- แผนด้านทรัพยากรบุคคล หรอืแผนด้านผู้ปฏิบัติงานที่ส าคัญมีอะไรบ้าง เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว    

- แผนดังกล่าวได้เน้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงที่อาจ

เกิดขึ้นตอ่ขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและอัตราก าลังอย่างไร 

 มีแผนการอบรมการบริหารจัดการดา้นการเงนิ การสัมมนาเครือขา่ยและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงนิ บัญชี พัสดุ รวมถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

(6)  ค าถาม 

- ตัววัดหรอืตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ใชต้ิดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของ

แผนปฏิบัติการมอีะไรบ้าง    

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรเพื่อท าใหม้ั่นใจว่าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการ

เสริมสรา้งให้สถาบันทั้งหมดสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันสถาบันมวีิธีการอย่างไร

เพื่อท าให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลดังกล่าวครอบคลุมหนว่ยงาน ประเภทผู้เรยีน  และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส าคัญทั้งหมด   

ทุกแผนการปฏิบัติราชการมกีารก าหนดผลส าเร็จ และการประเมินผลการด าเนนิงาน  
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ข.   การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

- การคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาวของสถาบัน โดยใช้ตัววัดหรอืตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการที่ส าคัญตามที่ระบุไว้ในข้อ 

2.2 ก.(6)  มอีะไรบ้าง   

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการคาดการณ์ผลการด าเนินการ  

- ผลการด าเนินการท่ีคาดการณ์ไว้ของสถาบันเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทยีบกับผลการ

ด าเนินการท่ีคาดการณ์ไว้ของคู่แข่งหรอืสถาบันท่ีเทียบเคยีงกันได้     

- ผลการด าเนินการท่ีคาดการณ์ไว้นั้นเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทยีบกับระดับ

เทยีบเคยีงท่ีส าคัญ  เป้าประสงค์ และผลการด าเนินการท่ีผ่านมา (*)   สถาบันท า

อย่างไรหากมีความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินการปัจจุบันหรอืที่คาดการณ์ไว้เมื่อ

เปรียบเทียบกับคู่แขง่หรอืองค์กรที่เทียบเคียงกันได้  
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หมวด 3 : การมุ่งเน้นลูกค้า 
 

3.1   ความผูกพันของลูกค้า: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรยีนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับทั้งสองกลุ่ม  

ก. หลักสูตร บริการที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ  และการส่งเสริม

ผู้เรยีนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(1) ค าถาม 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรที่จะค้นหาและสร้างนวัตกรรมให้กับหลักสูตร บริการที่ส่งเสริม

การเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ  เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและท าใหด้ีกว่าความคาดหวัง

ของกลุ่มผู้เรยีนผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียและส่วนตลาด (ตามที่ระบุไว้ในโครงรา่งองค์กร)   รวมทั้งเพื่อดึงดูด

ผูเ้รียนและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียกลุ่มใหม่และสรา้งโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผูเ้รียนและผูม้ีสว่น

ได้สว่นเสียในปัจจุบัน  (*) 

ตอบ  วิธีการในการรับฟัง  การ เรียนรู้ความตอ้งการและความคาดหวังหลักๆ  ของ

ผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียแตล่ะกลุ่ม  น ามาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานและปรับปรุง

กระบวนการการพัฒนาการบริการใหม่ๆ  ได้แก่  มกีาร จัดท าแบบสอบถามผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้

ส่วนเสียและน าผลแบบสอบถามมาประเมินความต้องการของผู้รับบริการทุก 6 เดือน เป็นต้น 

มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อตอบสนองความตอ้งการและสรา้งโอกาสในการขยาย

ความสัมพันธ์กับผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

การบรหิารจัดการองคก์ร

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบ

บรหิารคุณภาพของ

กองคลัง 

1.การพัฒนาระบบข้อมูล

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะกรรมการเงินรายได้ 

- มีระบบฐานข้อมูล

ประกาศ/ระเบียบเงิน

รายได ้

- มีระบบบันทึก

รายงานการประชุม 

 2.การเร่งรัดการเบกิ

จ่ายเงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- มีรายงานการใช้

จ่ายเงินโครงการตาม

แผนปฏิบัติการไทย

เข้มแข็ง 

- มีรายงานผลการ

เบกิจา่ยประจ าไตรมาส

ที่ส่งถงึคณะ/หน่วยงาน 
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  3.การประชุมเชงิ

ปฏิบัติการ การจัดการ

และก ากับติดตาม

แผนปฏิบัติงาน กองคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ 

2553 

- มีการสรุปโครงการ

พัฒนากองคลัง 

 4.การอนุรักษ์พลังงาน 

 

- มีประกาศหลักเกณฑ์

การอนุรักษ์พลังงาน 

2. พัฒนาระบบการ

ท างานของกองคลัง 

โดยเน้นผู้รับบรกิาร 

5.การประเมินความพึง

พอใจใช้บัตรเติมน้ ามันรถ

ราชการ 

- ผลการประเมินความ

พึงพอใจ 

3. สรา้งวัฒนธรรม

องคก์รและ

เอกลักษณก์องคลัง 

6.การส่งเสรมิจริยธรรม

คุณธรรม 

- มีประกาศหลักเกณฑ์

การส่งเสรมิจริยธรรม 

 7.การพัฒนาคุณภาพชวีิต

การท างาน (Happy work 

place) 

- รอ้ยละความผาสุก

ของบุคลากร 

4. พัฒนาระบบการ

เปลี่ยนแปลงและการ

บรหิารความเสี่ยง 

8.การพัฒนารูปแบบความ

เสี่ยงกองคลัง 

- รอ้ยละของความ

คลาดเคลื่อนในการ

ปฏิบัติงาน 

 9.การบรหิารความเสี่ยง

การโอนสิทธิ์รับเงิน 

- ผู้รับบรกิารรับเงินทัน

ต่อเวลาที่ต้องการ มี

ความพึงพอใจต่อการ

บรกิารในระดับดีร้อย

ละ 80 

5. พัฒนาการจัดการ

ความรู้ของกองคลัง 

10.การสัมมนาเครอืข่าย

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

บัญช ีพัสดุ 

- รอ้ยละความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมการ

สัมมนาเครอืข่ายฯ 

6. พัฒนาระบบ

บรหิารบุคลากรกอง

คลัง 

11.การอบรมการบรหิาร

จัดการด้านการเงินของ

หน่วยงานภาครัฐ 

- ผู้เข้าร่วมการอบรมมี

ความเข้าใจในระเบียบ

ด้านการเงินเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 60 
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 7. พัฒนาระบบ

สารสนเทศและ

สื่อสารเพื่อการ

บรหิารจัดการกอง

คลัง 

12.คลังบรกิาร  

(e-service) 

- ผู้ใชบ้รกิารมีความ 

พึงพอใจร้อยละ 80 

 13.พัฒนาระบบรายงาน

การตรวจสอบทางการเงิน 

- มีคูม่ือการปฏิบัติงาน

การน าส่งเงิน 

 14.รวมซื้อกระจายส่ง - สามารถประหยัด

งบประมาณในการ

จัดหาในภาพรวม รอ้ย

ละ 15 

- มีความพึงพอใจต่อ

การบรกิารในระดับดี 

รอ้ยละ 80 

 

15.จัดท าโปรแกรม

ค านวณระยะเวลาคนื

หลักประกัน 

- มีโปรแกรมค านวณ

ระยะเวลาคนื

หลักประกัน โดย

สามารถแจ้งเตือนกอ่น

ครบก าหนด 

 

(2) ค าถาม  

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรที่จะก าหนดกลไกหลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีนและผู้มสี่วนได้ส่วน

เสียมาใชบ้ริการด้านหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรยีนรู้  และบริการการศึกษาอื่นๆ   และสามารถ

สืบค้นสารสนเทศ หรอืมาใช้ประโยชน์จากบริการตา่งๆ ดังกล่าว  

ตอบ   

-  ปรับเปลี่ยนวิธีการจา่ยเงนิให้เจา้หนี้จากการจา่ยเช็คเป็นการจ่ายโดยการโอนเงนิผ่าน

ระบบ SCB Cash Management , แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ เป็นต้น 

-  มีการพัฒนาเว็บไซต์ของกองคลัง ดังนี้ 

1)  การให้บริการสบืค้นขอ้มูลการโอนเงินเข้าบัญชขีองผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก  

2)  กฎหมาย  ระเบียบการเงนิ การคลัง  

3)  หลักเกณฑ์การเบิกจา่ยและมติคณะกรรมการเงินรายได้ 

4)  ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มตา่งๆ 
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- สถาบันมวีิธีการหลักอะไรในการส่งเสริมผู้เรยีนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งกลไกหลัก

ในการสื่อสาร  วิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไร  ระหว่างกลุ่มผู้เรยีน ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

และส่วนตลาด 

 ตอบ  ไม่มคีวามแตกต่างในวิธีการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้เรยีน ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและ

ส่วนตลาด 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรที่จะก าหนดความต้องการหลักในการสง่เสริมผูเ้รียนและผูม้ีสว่น

ได้สว่นเสีย  และท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการส่งเสริมตามความต้องการดังกล่าวได้น าไปสู่การปฏิบัติ

โดยทุกคนและในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

ตอบ  ความตอ้งการหลักของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย คือ การที่ได้รับเงินอย่างรวดเร็ว โดย

การพัฒนาระบบการจา่ยเงนิ จากการจา่ยเช็ค ที่ต้องมารับเช็คที่กองคลัง เป็น การโอนเงนิเข้าบัญชี

โดยตรงของผู้มสีิทธิ์รับเงิน และกองคลังเปิดช่องทางในการให้บริการสบืค้นขอ้มูล/ตรวจสอบการโอน

เงินผ่านอินเตอรเ์น็ต และสอบถามทางโทรศัพท์ 

 

(3) ค าถาม  

- สถาบันท าให้แนวทางที่ใช้ในการค้นหาและสร้างนวัตกรรมให้กับหลักสูตร บริการที่

ส่งเสริมการเรยีนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ    และแนวทางที่จะส่งเสริมผู้เรยีนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

ทันต่อทิศทางและความตอ้งการขององค์กร 

ตอบ  ไม่ม ี

 

ข.  การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรยีนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตอบ  (1) มวีิธีการสรา้งความสัมพันธ์ เชน่ พูดคุย แก้ไขปัญหา สร้างจิตวญิญาณด้าน

การบริการ โดยการฝึกอบรม/สัมมนา /ประชุม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานรว่มกัน มี

เอกสารคู่มอื แผน่พับ แนะน าการปฏิบัติงาน ใหค้วามรูส้ร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจโดยตรงกับ

ผูร้ับบริการ สรา้งความเป็นกลาง เสมอภาค ซื่อสัตย์สุจรติ ยุติธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี

การให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ โดยผูบ้ริหารจะถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวสู่

ผูป้ฏิบัติงาน ผู้รับบริการ พรอ้มทั้งเป็นผู้น าในการด าเนินการตา่งๆ 

 

  



 

รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553  หนา้ 41 

 

3.2  “เสียงของลูกค้า” : วิธีการรวบรวม และใช้สารสนเทศจากผู้เรยีนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

ก.  การรับฟังผู้เรยีนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(1) ค าถาม     

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรยีนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร บริการที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ   

 ตอบ  มีการรับฟังเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลปูอนกลับโดยวิธีการดังนี้ 

 -  การตดิต่อโดยตรง 

 -  ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 -  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 -  เอกสารคู่มอื แผน่พับ 

 -  การประชุมสัมมนา 

 -  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ซึ่งจะน าผลจากการรับฟังไปประเมินเพื่อสรุปรายงานเสนอผูบ้ริหาร เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- และการสนับสนุนผูเ้รียนและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย วธิีการรับฟังดังกล่าวมีความแตกต่างกัน

อย่างไรระหว่างกลุ่มผู้เรยีน  ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  และ ส่วนตลาด รวมถึงวิธีการที่แตกต่างออกไปในแต่

ละช่วงเวลาของการสานสัมพันธ์กับสถาบัน  

กองคลังส่ง บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ  ตามหัวขอ้ที่บุคลากรต้อง

เพิ่มศักยภาพที่มหาวิทยาลัยเปิดอบรมเป็นประจ าและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติและ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องและในส่วนของผู้รับบริการ จะปรับปรุงและแก้ไขโดยใช้การประเมินความคิดเห็น

ความพึงพอใจจากผู้รับบริการและมีเว็บไซต์ของกองคลังใหต้ิดตอ่ ทั้งนี้ตอ้งเป็นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการตดิตามคุณภาพของหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรยีนรู้  

และบริการการศึกษาอื่นๆ รวมถึงคุณภาพของการสนับสนุนผูเ้รียนและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย  และวิธีการ

ในการตดิต่อระหว่างกันเพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลปูอนกลับที่ทันท่วงทีและสามารถน าไปปฏิบัติได้  

ตอบ  กองคลังมีวธิีการที่ใหผู้ร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียสามารถติดต่อขอขอ้มูล 

ขอรับบริการ หรอืร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งวิธีปฏิบัติของบุคลากรในส่วนราชการในการตดิต่อ

กับผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย และมีความมั่นใจว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ปฏิบัติตามวิธีที่

ก าหนด กองคลัง มกีระบวนการจัดการขอ้ร้องเรียนและมั่นใจได้วา่ข้อรอ้งเรียน เหล่านั้นได้รับการแก้ไข

อย่างมปีระสิทธิผลและทันท่วงทีตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ มวีิธีการรวบรวมและวเิคราะหข์้อ

ร้องเรียนทั้งหมดเพื่อใชใ้นการปรับปรุงการด าเนนิการของส่วนราชการของผูร้ับบริการและส่วนราชการ

อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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(2) ค าถาม    

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรยีน  และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในอดีต อนาคตและ

ของคู่แข่ง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่น าไปปฏิบัติได้และเป็นข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร บริการที่

ส่งเสริมการเรยีนรู้  และบริการการศึกษาอื่นๆ การสนับสนุนผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และวิธีการตดิต่อ

ระหว่างกัน (*)   

มหาวิทยาลัยมีเว็บไซต์ของผูบ้ริหารเพื่อให้บุคลากรแสดงความคดิเห็น แนะน า สอบถาม

ปัญหาโดยตรงกับผูบ้ริหาร นอกเหนอืจากการจัดอบรม จัดประชุมสัมมนา เมื่อมหาวิทยาลัยต้องการ

รับทราบความคิดเห็นเป็นประชามติ 

 

(3) ค าถาม 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนทีได้รับจากผู้เรยีนและผู้มสี่วนได้

ส่วนเสีย  

ตอบ มเีว็บไซต์ใหบ้ริการข้อมูลข่าวสาร เชน่ การสืบค้นข้อมูลการโอนเงนิผ่านธนาคาร 

การบริการสบืค้นระเบียบ / มตคิณะกรรมการเงนิรายได้มกีารมอบหมายผู้รับข้อรอ้งเรียนและน าเข้าที่

ประชุมเพื่อแก้ปัญหาและแจง้ขอ้มูลย้อนกลับไปยังผูร้้องเรียนรับทราบ  มีขอ้มู ลผูร้ับบริการ เช่น ค่าจา้ง

เหมาบริการ คา่วัสดุ ครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสร้าง   

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรที่ท าให้ม่ันใจได้ว่าจะแก้ไขข้อรอ้งเรียนนัน้อย่างมปีระสิทธิผล 

และทันท่วงที และท าให้ความเช่ือม่ันของผู้เรยีนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 42กลับคืนมา รวมทั้งสร้างเสริม

ความพึงพอใจและความผูกพัน ระบบการบริหารข้อร้องเรียนของสถาบันชว่ยท าให้เกิดการรวบรวมและ

วิเคราะหข์้อรอ้งเรียน เพื่อน าผลไปใช้ปรับปรุงทั่วทั้งสถาบัน และโดยคู่ความรว่มมอืที่เป็นทางการ (*) 

  

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรยีนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(1) ค าถาม 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการประเมิน ความพึงพอใจและความผูกพัน ของผูเ้รียนและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ตอบ  แจกแบบประเมินความพึงพอใจ การสังเกตการณ์ แล้วน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล วัดโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

- วิธีการเหล่านีม้ีความแตกต่างกันอย่างไรส าหรับผูเ้รียนแตล่ะประเภท  และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียแตล่ะกลุ่ม (*)  

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรที่ท าให้ม่ันใจได้ว่า การวัดผลดังกล่าวใหส้ารสนเทศที่สามารถ

น าไปใช้ได้ เพื่อตอบสนองให้เกินความคาดหวังของผู้เรยีนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อสร้างความ
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ผูกพัน  กระบวนการประเมินดังกล่าวของสถาบันส่งเสริมใหเ้กิดการประมวล  และ วิเคราะห์ ข้อ

ร้องเรียน เพื่อน าผลไปใช้ปรับปรุงทั่วทั้งสถาบัน และโดยคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ (*) 

 

(2) ค าถาม 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการรวบรวมและใช้สารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของ

ผูเ้รียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   โดยเปรียบเทียบกับคู่แขง่ และระดับของสถาบันการศกึษาอื่นๆ  ซึ่ง

ให้บริการในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หรอืเปรียบเทียบกับเกณฑ์เปรียบเทยีบในอุตสาหกรรม (*) 

 

(3) ค าถาม   

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการประเมินความไม่พงึพอใจของผู้เรยีนและผู้มสี่วนได้ส่วน

เสีย   

ตอบ  กองคลังมีวธิีการวัดความพึงพอใจและไม่พงึพอใจของผู้มารับบริการและผูม้ีสว่น

ได้สว่นเสียแต่ละกลุ่มและมีวธิีการที่จะได้ขอ้มูลดังกล่าวมา สามารถน าไปใช้สรา้งความประทับใจและ

ท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งน าผลการวัดความพึง พอใจ และไม่พึงพอใจไปปรับปรุงด าเนินการของ

ส่วนราชการ  

 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรที่ท าให้ม่ันใจได้ว่า การวัดผลดังกล่าวใหส้ารสนเทศที่สามารถ

น าไปใช้ได้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและท าใหด้ีกว่าความคาดหวังในอนาคต ของผู้เรยีนและผู้มสี่วน

ได้สว่นเสีย  

ตอบ  กองคลังมีการติดตามในเรื่องคุณภาพการบริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลปูอนกลับอย่าง

ทันท่วงทีและน าไปใช้ด าเนินการตอ่ไปได้โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการสรุปและประเมนิผลทุก

กิจกรรมและรายงานผลไปยังหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องอย่างตอ่เนื่อง 

 

- วิธีการประเมนิดังกล่าวของสถาบันส่งเสริมใหเ้กิดการประมวลและวิเคราะหข์้อรอ้งเรียน 

เพื่อน าผลไปใช้ปรับปรุงทั่วทั้งสถาบัน และโดยคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ (*)    

ตอบ     

1)  มีการทบทวนวิธีการจัดกิจกรรม  เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ 

2)  ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 

3)  ปรับแบบสอบถามให้เข้ากับผูร้ับบริการ 

4)  มีการทบทวนโดยใช้แบบประเมินในกระบวนการให้บริการต่างๆ ของกองคลัง เชน่ 

การให้บริการดา้นเงินยืม 
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ค. การวเิคราะห์และใช้ข้อมูลของผู้เรยีนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(1) ค าถาม  

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการใชส้ารสนเทศของผูเ้รียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด 

รวมถึงหลักสูตร บริการที่ส่งเสรมิการเรียนรู้  และบริการการศึกษาอื่นๆ  เพื่อก าหนดกลุ่มและสว่น

ของผู้เรยีน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่วนตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

ตอบ   

1)  น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ  (ระบบ GFMIS และ KKUFMIS) เพื่อเสนอรายงาน

ทางการเงิน ให้ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 

           2)  น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (ระบบ GFMIS และ KKUFMIS) เพื่อจัดท ารายงาน

ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอหนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ

ภูมภิาค กรมบัญชกีลาง คลังจังหวัดขอนแก่น 

 

- สถาบันได้ค านงึถึงผู้เรยีนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถาบันคู่แขง่หรอืที่จะมีมาใน

อนาคตในการจ าแนกนีอ้ย่างไร        

 

- สถาบันก าหนดอย่างไรว่ากลุ่มนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และส่วนตลาดส่วน ใด ที่

จะชักจูงให้มาศกึษาใน หลักสูตร บริการที่ส่งเสรมิการเรียนรู้  และบริการการศึกษาอื่นๆ  ทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคต 

 

(2) ค าถาม  

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการใชส้ารสนเทศของผูเ้รียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด 

รวมถึง หลักสูตร บริการที่ส่งเสรมิการเรียนรู้  และบริการการศึกษาอื่นๆ  เพื่อก าหนดและ

คาดการณด์้านความตอ้งการหลักของผู้เรยีนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  (ซึ่งรวมถึงลักษณะของหลักสูตร 

บริการที่ส่งเสรมิการเรียนรู้  และบริการการศึกษาอื่นๆ ) รวมถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป 

และความส าคัญในการท าให้ผู้เรยีนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียตัดสินใจเลือกเข้าเรียน  เลือกซือ้  หรอืสร้าง

ความสัมพันธ์กับสถาบัน 

ตอบ  วิธีการในการท าให้ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับสารสนเทศ เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ ดังนี้ 

1. มีการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ให้ทันสมัยและจัดหาครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ทดแทน โดย

ก าหนดด าเนินการไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากฮาร์ดแวร์มอีายุการใชง้านค่อนขา้งสัน้ 

2. จัดเตรียมงบประมาณในการดูแลรักษาซอฟแวร์ให้มีความทันสมัย และรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต ในส่วนของกองคลังได้ด าเนนิการจัดหาซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องตาม
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กฎหมายและสามารถ Update Patch  ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ ์เป็นผลให้ระดับความ

ปลอดภัยของข้อมูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับสูง 

 

- สถาบัน ก าหนด และคาดการณอ์ย่างไรถึงความต้องการและความคาดหวังที่

เปลี่ยนแปลงไปจะมีความแตกต่างกันในระหว่างกลุ่มผู้เรยีน ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและ ส่วนตลาด รวมถึง

ตลอดชว่งระยะเวลาในการสานสัมพันธ์กับสถาบัน  

ตอบ  วิธีการในการท าให้ระบบการวัดผลการด าเนนิการเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ 

ท าให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการด าเนนิการมคีวามไวในการบ่งช้ีถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือ

ไม่ได้คาดการณท์ั้งจากภายในและภายนอกกองคลัง คือ มีการเก็บข้อมูลและรายงานตามรอบ

ระยะเวลาด าเนินการทุกรอบระยะเวลา 6,9,12 เดือน 

 

(3) ค าถาม 

- สถาบันใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผูเ้รียนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   และเกี่ยวกับ หลักสูตร 

บริการที่ส่งเสรมิการเรียนรู้  และบริการการศึกษาอื่นๆ   เพื่อปรับปรุงดา้นการตลาด เสริมสรา้ง

วัฒนธรรมที่มุง่เน้นผูเ้รียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก าหนดโอกาสในการสรา้งนวัตกรรม 

ตอบ มีการพัฒนาข้อมูลการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเดบิตแทนการจ่ายเงนิสดและ

สามารถรายงานข้อมูลการใชน้้ ามันเชื้อเพลิงในภาพรวม ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนใ์นการจัดสรร

งบประมาณประจ าปีรวมทั้งลดขัน้ตอนการด าเนินการเบิกจ่ายเงนิได้  

 

(4) ค าถาม  

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการท าให้ แนวทางการเรียนรูจ้ากผู้เรยีนและ ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย การประเมิน ความพึงพอใจ  ไม่พงึพอใจ  ความผูกพัน  รวมถึงการใช้ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

ดังกล่าวทันต่อความตอ้งการและทิศทางของสถาบันอยู่เสมอ  

ตอบ  มีระบบการบันทึกข้อมูลทา งด้านการเงนิ  บัญชแีละพัสดุในระดับคณะ/หนว่ยงาน

เพื่อสนับสนุนการท างานของกองคลัง โดยส่งผลใหเ้กิดความรวดเร็ว ถูกต้องแ ละเป็นปัจจุบันในการ

ด าเนนิการ   
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
                 

4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร : องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน

การวัด วิเคราะห์  และน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร  

ก.   การวัดผลการด าเนินการ 

(1) ค าถาม  

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ปรับใหส้อดคล้องและบูรณาการขอ้มูลและ  

สารสนเทศ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าวัน   

กองคลัง วิธีการเลอืก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องและบูรณาการขอ้มูลและ สารสนเทศ เพื่อ

ติดตามผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

วิธีเลือกข้อมูลและสารสนเทศ วิธีการรวบรวมข้อมูล 

และ สารสนเทศ 

ความถี่ในการทบทวนข้อมูล 

และ สารสนเทศ 

เลือกข้อมูลตามและนโยบายและ

ตัวชีว้ัด ของ 

- ก.พ.ร./สมศ./สกอ. 

- มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

- ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

- พันธกจิของกองคลัง 

- ใช้วธิีการส ารวจ จัดเก็บ และ

จัดท า ข้อมูล ตามแบบรายงาน 

แบบสอบถามจากการประเมิน

คุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ปี

การศึกษา 2553 

- จัดเก็บเป็นแฟูมข้อมูลบุคลากร

และระบบเอกสารเชื่อมโยงผ่าน

ระบบเครอืข่ายภายในมหาวิททยา

ลัยขอนแกน่ 

- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากระบบ

รายงาน โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

 

ความถี่ในการทบทวนข้อมูลและ 

สารสนเทศขึน้อยู่กับประเภทของ

ข้อมูลโดยสามารถทบทวนได้ดังนี ้

-รายเดือน 6, 9, 12 

-รายไตรมาส 

 

 

- และผลการด าเนินการโดยรวมของสถาบัน ซึ่งรวมถึงการตดิตามความก้าวหน้าของการ

ด าเนนิการเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ  

ตอบ   

1)  น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ  (GFMIS และ KKUFMIS) เพื่อเสนอรายงานทางการเงิน 

ให้ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
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2)  น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (ระบบ  GFMIS และ KKUFMIS) เพื่อจัดท ารายงาน

ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอหนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ

ภูมภิาค กรมบัญชกีลาง คลังจังหวัดขอนแก่น 

- สถาบันมตีัว วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญอะไรบ้าง รวมทั้ง ตัววัดด้านงบประมาณและ

การเงนิที่ส าคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

กองคลังมีรายงานผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ประจ าปีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- ตัววัดเหล่านีไ้ด้รับการพิจารณาบ่อยเพียงใด  

รายงานทุกไตรมาส 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการใชข้้อมูลและสารสนเทศเหล่านีเ้พื่อสนับสนุนการตัดสินใจและ

สร้างนวัตกรรม 

กองคลังมีขอ้มูลทางการเงิน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารประกอบการตัดสินใจในการลงทุน เชน่ 

เงินฝากเพื่อการลงทุน  เพิ่มสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

 

(2) ค าถาม 

- สถาบันมวีิธีการเลือกและท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใชข้้อมูลและสารสนเทศเชงิเปรียบเทียบ

ที่ส าคัญ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ และเพื่อ นวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิผล 

กองคลังมีขอ้มูลเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการการเงินพิจารณา สรุปผลเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อตัดสินใจ 

 

(3) ค าถาม 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการท าให้ระบบการวัด ผลการด าเนินการ ทันต่อความตอ้งการ

และทิศทางของบริการทางการศกึษาอยู่เสมอ  

กองคลังมีระบบสารสนเทศ  (KKUFMIS) ในการรายงานผลได้แบบ REALTIME เพื่อสามารถ

ตอบสนองการใช้งานของขอ้มูลให้แก่ผู้บริหาร 

- สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่า  ระบบการวัด ผลการด าเนินการ ดังกล่าว ไวต่อการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด 

กองคลังมคีวามมั่นใจว่าระบบสารสนเทศสามารถตอบสนองและรองรับต่อความ

เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการวิเคราะหร์ะบบ แบบครบถ้วนทุกกระบวนงาน พรอ้มมทีีมงาน และผูดู้แล

ระบบโดยตรง  
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ข.  การวเิคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน  

กองคลังมีการทบทวนผลการด าเนนิการและขดีความสามารถ โดยมีการประชุมหัวหน้างาน

ประจ าเดือนและมีการจัดประชุม อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)   

 

- สถาบันท าการวิเคราะหใ์นเรื่องอะไรบ้าง เพื่อน ามาใช้สนับสนุนการทบทวนและเพื่อท าให้

มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใชไ้ด้   

กองคลังมีการวิเคราะหร์ายงานสถานะทางการเงินเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ า

ทุกเดือน และรายงานงบการเงินประจ าปีเพื่อแสดงในรายงานประจ าปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อน าผล

การวิเคราะหม์าใช้ในการทบทวนผลการด าเนนิการของกอง และน าไปใช้ในการวางแผนเชงิยุทธศาสตร ์

และในการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับได้รับทราบถึง ผลการวิเคราะห ์เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลสนับสนุน

การตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิผลโดยมีการประชุมช้ีแจงในการประชุมงาน การประชุม

หัวหนา้งานและการประชุมบุคลากร 

 

- สถาบันใช้ผลการทบทวนนีอ้ย่างไรในการตรวจประเมนิผลส าเร็จของสถาบัน   

กองคลังมีการก าหนดแนวปฏิบัติในการใชข้้อมูลที่ตอ้งใชร้่วมกัน โดยผู้ใชง้านด้านปฏิบัติการ  

ผูบ้ริหาร ผู้รับผดิชอบสามารถดูแลข้อมูลสารสนเทศและตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลได้ 

 

- ผลการด าเนินการ เมื่อเทียบกับคู่แขง่และสถาบันที่มลีักษณะคล้ายกัน และความก้าวหน้า

เทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ   รวมทั้งใชใ้นการตรวจประเมนิความสามารถ

ของสถาบันที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความตอ้งการและความท้าทาย

ของสถาบัน ในสภาพแวดล้อมที่สถาบันด าเนนิงานอยู่ 

กองคลังไม่เคยเทียบเคียงกับสถาบันที่มีลักษณะคล้ายกันแตจ่ะมีการตรวจสอบและพัฒนา

ภายในหนว่ยงานอย่างตอ่เนื่อง 

 

ค.การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรใน การ แปลงผลการทบทวน ผลการด าเนินการ  ไปจัดล าดับ

ความส าคัญของเรื่องที่ตอ้งน าไปปรับปรุงอย่างตอ่เนื่องและอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งไปเป็นโอกาสใน

การสรา้งนวัตกรรม           

กองคลังด าเนินการโดยการพิจารณากลยุทธ์ของกองคลังที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการวเิคราะห ์ SWOT ภายในองค์กรและน าเอาจุดอ่อน อุปสรรคที่ได้จาก
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การวิเคราะหม์าใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของการปรับปรุงภายในกองคลัง เช่น ปัญหาที่เกิดจาก

การตดิตามเอกสารการเบิกจ่ายเงนิของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและเจา้หนี้การค้าที่สง่เข้ากอง

คลังจงึมกีารสรา้งระบบการตดิตามเอกสารเพื่อใช้ภายในกองคลัง 

 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดเรื่องที่จัดล าดับความส าคัญไว้และโอกาสในการ

สร้างนวัตกรรม ไปสู่คณาจารย์ บุคลากร   และกลุ่มงานอื่นๆ ทั่วทั้งถาบัน เพื่อสนับสนุนบุคลากร

เหล่านั้นอย่างมปีระสิทธิผลใหส้ามารถตัดสินใจได้  

กองคลังมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภายนอกและภายในหนว่ยงาน 

 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไร  ในการถ่ายทอดเรื่องที่จัดล าดับความส าคัญและโอกาสดังกล่าวไป

ยังสถาบันที่ส่งผู้เรยีนมาศึกษาและรับผู้เรยีนไปศกึษาต่อ รวมถึงผู้สง่มอบ และคู่ความร่วมมือทั้งท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ  เพื่อให้มั่นใจว่ามีการน าไปปฏิบัติอย่างสอดคล้องไปใน แนวทางเดียวกัน

กับสถาบัน (*)  

  

4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ : สถาบันมีวธิีการ

อย่างไรในการจัดการสารสนเทศ ความรู้ของสถาบัน และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 

(1) ค าถาม  

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรูข้องสถาบันมี

คุณสมบัติดังนี ้: 

 ความแม่นย า 

 ความถูกต้องและเชื่อถือได้  

 ความทันกาล 

 การรักษาความปลอดภัยและความลับ 

 

(2)  ค าถาม  

- สถาบันด าเนนิการอย่างไร เพื่อให้ขอ้มูลและสารสนเทศที่ต้องการมคีวามพรอ้มใชง้าน   

- และท าอย่างไรเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงาน ผูเ้รียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตลอดจนผู้สง่มอบและ

คู่ความร่วมมือทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  (*)  สามารถเข้าถึงขอ้มูลดังกล่าวได้  
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(3) ค าถาม  

- สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรูข้องสถาบัน เพื่อให้บรรลุผลของ 

 การรวบรวมและถ่ายทอดความรูข้องผู้ปฏิบัติงาน 

กองคลังใช้กระบวนการจัดการความรูเ้ป็นเครื่องมอืส าคัญในการจัดการและถ่ายทอดองค์

ความรู ้(KM) ด้านการเงนิ บัญชีและพัสดุ ระหว่างสว่นกลางและคณะ/หนว่ยงานรวมทั้งภายในกองคลัง

ด้วย  

 

 การถ่ายทอดความรูท้ี่เป็นประโยชน์ ระหว่างสถาบันกับผูเ้รียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผูส้่ง

มอบและคู่ความร่วมมือทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

กองคลัง  มีการถ่ายทอดความรูโ้ดยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผน่พับประชาสัมพันธ์ 

และเว็บไซต์ของกองคลัง  

 

 ความรวดเร็วในการค้นหา ระบุ แบ่งปันและน า  วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ไปด าเนนิการ   

กองคลัง สามารถใช้งานผ่านระบบ INTERNET ทางด้านการคลัง  

 

 การรวบรวมความรูแ้ละถ่ายทอดความรูท้ี่เป็นประโยชน์ ไปใช้ในกระบวนการวางแผน 

เชงิกลยุทธ์ 

กองคลังมีการรวบรวมและถ่ายทอดความรูข้องบุคลากรในราชการ  โดยการใชก้ระบวนการ

จัดการความรูเ้ป็นเครื่องมอืส าคัญในการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้นการเงนิ บัญชี และพัสดุ

ระหว่างสว่นกลางและคณะ/หนว่ยงานรวมทั้งภายในกองคลังด้วย 

 

ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ค าถาม   

- สถาบัน ด าเนินการ อย่างไรเพื่อใหม้ั่นใจได้วา่ฮารด์แวร์และซอฟต์แวรม์ีความเชื่อถือได้ 

ปลอดภัยและง่ายต่อการใชง้าน 

มีการเก็บส ารองขอ้มูลในการดูแลรักษาฮาร์ ดแวรใ์ห้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมี

การส ารองขอ้มูลและใช้หน่วยงานภายใน ในการดูแลรักษาฮารด์แวร์ใหพ้ร้อมใชง้านอยู่ตลอดเวลา  

รวมทั้งมฮีารด์แวรส์ ารองส าหรับการใชง้านแบบวิกฤตเพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดบริการ นอกจากนี้

ยังด าเนนิการจัดหาฮารด์แวร์และซอฟแวร์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากผู้บุกรุกภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
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(2) ค าถาม 

- ในกรณีฉุกเฉิน สถาบันมีวธิีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้ง

ระบบฮารด์แวร์และซอฟต์แวรม์ีความพร้อมใช้งานอย่างตอ่เนื่อง 

ตอบ  มีฮารด์แวรส์ ารองส าหรับการใชง้านแบบวิกฤตเพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดบริการ 

นอกจากนีย้ังด าเนนิการจัดหาฮารด์แวร์และซอฟแวร์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจาก  

ผูบุ้กรุกภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

(3)  ค าถาม  

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการรักษากลไกที่ท าให้ขอ้มูลและสารสนเทศมคีวามพรอ้มในการ

ใช้งาน รวมทั้งระบบฮารด์แวร์และซอฟต์แวร ์ทันกับความตอ้งการและทิศทางของบริการทางการศกึษา  

และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมที่สถาบันด าเนนิงานอยู่ 

มีการเก็บส ารองขอ้มูลในการดูแลรักษาฮาร์ ดแวรใ์ห้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมี

การส ารองขอ้มูลและใช้หน่วยงานภายใน ในการดูแลรักษาฮารด์แวร์ใหพ้ร้อมใชง้านอยู่ตลอดเวลา  

รวมทั้งมฮีารด์แวรส์ ารองส าหรับการใชง้านแบบวิกฤตเพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดบริการ นอกจากนี้

ยังด าเนนิการจัดหาฮารด์แวร์และซอฟแวร์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากผู้บุกรุกภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
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หมวด 5 : การมุ่งเน้นผู้ปฏบิัติงาน (Workforce Focus) 
          

5.1   การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Engagement) : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการผูกใจ

ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุความส าเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล   

ก. การสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน  

(1) ค าถาม  

- กองคลังมีวธิีการอย่างไรในการก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่สง่ผลต่อ ความผูกพันของ

ปฏิบัติงาน  

1) กองคลังมีวธิีการก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่สง่ผลต่อความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน 

รวมทั้งวิธีการในการในการก าหนดปัจจัยเหล่านีส้ าหรับแต่ละกลุ่มหรอืประเภทของบุคลากร เป็นไปตาม

นโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

ปัจจัยที่น ามาพจิารณา แนวทางการพจิารณา วิธีการก าหนดปัจจัย 

บุคลากรในสายงานและ

หนา้ที่ (ตามที่ระบุในโครง

ร่างองค์กร) 

 

-   ความเช่ียวชาญในงานตาม

ข้อก าหนดการจา้ง (TOR) ที่ได้

ก าหนดไว้ตามภาระงานแตล่ะ

ฝาุย 

- แบบสอบถาม  

- การประชุม 

- การสัมภาษณ์   

- ผลการประเมินที่ผ่านมา 

วัฒนธรรมและความคิดของ

บุคลากร 

- ให้บุคลากรมสี่วนรว่มด้าน

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

- ให้บุคลากรทุกคนมีสว่นร่วมใน

การก าหนดทิศทางการบริหาร

จัดการของกอง 

วัฒนธรรมและความคิดของ

หนว่ยงาน 

- เน้นความสามัคคี รว่มแรง 

ร่วมใจกันท างาน สรา้ง

บรรยากาศการท างานที่ดี ท า

ให้เกิดความสมานฉันท์ 

- มีความยุติธรรม โปร่งใส 

- เน้นการมีสว่นร่วมให้บุคลากร

ทุกคนมสี่วนรว่มในการท างาน

และการตัดสินใจเปิดกว้างรับ

ฟังความคดิเห็นโดยระดม

ความคิดเห็นด ีๆ มาพัฒนา

กอง 
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- บุคลากรมีหน้าที่เรยีนรู้ภาระ

งานกลางของกองทุกอย่าง

และมีหน้าที่รับผดิชอบภาระ

งานกลางที่ได้รับมอบหมาย 

- การสรา้งความสัมพันธ์อันดี

กับทุกหน่วยงาน 

- การสรา้งบรรยากาศในการ

ท างาน 

- การสรา้งแรงจูงใจ  

- ความมั่นคงในอาชีพ 

 

2) วัฒนธรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง  คอื มคีวามวริิยะ อุตสาหะ มุง่มั่น และทุ่มเท

การท างานในหน้าที่  มจีติส านึกการให้บริการที่ดี  มคีวามตื่นตัว กระตอืรอืร้น พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง

และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  มีการสร้างขวัญก าลังใจและมีความ

เอือ้อาทรตอ่กันของบุคลากร ซึ่งมวีิธีการในการเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์รที่มลีักษณะเปิดให้มกีาร

สื่อสาร มีผลการด าเนินการที่ดี และผูป้ฏิบัติงานมคีวามผูกพันธ์ต่อองค์กรดังตารางดังต่อไปนี้ 

 

วิธีการสื่อสาร ผลการด าเนินการท่ีดี 

- การประชุมบุคลากร 

- การปรึกษาหารอืแบบไม่เป็นทางการ 

- การจัดกิจกรรมที่สรา้งความผูกพันของบุคลากร

ในกอง   

  เชน่ กิจกรรม HAPPY WORK PLACE และ 

กิจกรรมวันเกิด   

การบริหารจัดการรูปแบบ PMS  

(Performance Management System) โดยมุ่งเนน้

ผลงาน ลักษณะกิจกรรมระบบผูร้ับผิดชอบ/

ขอบเขตงาน/งบประมาณ/KPI อย่างชัดเจน และ

เป็นการเห็นชอบร่วมกันของบุคลากร 

 

3) กองคลัง ได้ก าหนดการปฏิบัติงานสนับสนุนให้มผีลการด าเนนิการที่ดี และผูกพัน

ผูป้ฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานตามระบบงานตามภาระงานที่รับผดิชอบ และเป็นไปตามนโยบาย

ที่หน่วยงานก าหนด 

2. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา  

2.1  รายงานตามที่ก าหนดเพื่อตดิตามความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค์  
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2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน เพื่อพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน (ตาม

เกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด) โดยผลงานประเมินตามสมรรถนะหลัก (Competency)  

3. ผูบ้ังคับบัญชาน าผลการประเมินประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

3.1 การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  

3.2 การเลื่อนเงนิเดือน 

3.3 การให้รางวัลประจ าปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนต่างๆ  

3.4 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

3.5 การให้ออกจากราชการ 

กองคลังมีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน เพื่อพจิารณาถึงการบริหาร

ค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย การให้รางวัล และการให้สิ่งจูงใจต่อผู้ปฏิบัติงานดังนี้   

1.  การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนประจ าปีตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

2.  การให้ค่าตอบแทนเพิ่มของบุคคลตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

3.  การแสดงความยินด ีเสียใจ ในโอกาสต่างๆ 

 

ข.  การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้น า  

(1) กองคลังมีระบบการเรียนรูแ้ละการพัฒนาของกองฯ โดยพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับ

ปฏิบัติงานและผูน้ าของกองฯ และได้จัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรในแตล่ะระดับ ซึ่งจะมี

ความรูใ้น 3 หมวดคือ 

1.  Organization เน้นความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานและการบริหารงานที่มี 

ประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งการสรา้งนวัตกรรม 

2.  People เน้นการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทีมงาน 

3.  Function เน้นความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ กฎ ระเบียบ 

กฎหมาย ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การค านวณ ภาษาอังกฤษ และการบริหารจัดการขอ้มูล  

โดยมีการก าหนดแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1.  การมอบหมายงานให้ปฏิบัติแทนผูอ้ านวยการกองคลังและหัวหนา้งาน 

2.  การส่งเข้ารับการอบรมเพื่อเตรยีมตัวเป็นหัวหนา้งาน  

 

(3) กองคลังมีวธิีการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรูแ้ละ

การพัฒนาของกองฯ ดังนี้  

1.  มีการก าหนดเวลาการประเมินปีละ 2 ครั้ง 

2.  ในการวัดผลโดยค านงึถึง  

2.1 การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลส าเร็จ และ  
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ผลส าเร็จนัน้ได้มาโดยการใชท้รัพยากรน้อยที่สุด และการด าเนินการเป็นไป 

อย่างประหยัด ไม่วา่จะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่  

ต้องใช้ในการด าเนินการนัน้ๆ ให้เป็นผลส าเร็จ และถูกต้อง  

2.2 ผลส าเร็จของงานที่มีประสทิธิภาพใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่ก าหนด

ไว้ในวัตถุประสงค์ (Objective) หรอืเปูาหมาย (Goal) และเปูาหมายเฉพาะ 

 

(4) มหาวิทยาลัยได้ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรก่อนคัดเลือกเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่

หนว่ยงานมาตรฐานรับรองคุณวุฒิ  เชน่ ส านักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.)  / ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) / ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  (สกอ.) 

และคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา (ก.พ.อ.)   

    ดังนัน้ กองคลังจงึมวีิธีการในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานส าหรับ

ผูป้ฏิบัติงานทั่วทั้งกองฯ อย่างมีประสิทธิผล ตามความก้าวหน้าในอาชีพ ดังนี้ 

1. การประเมนิพิจารณาเลื่อนขัน้ / ค่าตอบแทนเพิ่มเติม  

2. แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  

3. การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มคีวามมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ  

 

ค.  การประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน 

(1)  กองคลังมีวธิีการในการประเมินความผูกพันของบุคลากรและวธิีการตรวจประเมนิ และ

ตัววัดโดยวิธีการใชแ้บบสอบถามในการส ารวจความผาสุก ของบุคลากรและสอบถามพูดคุย การ

ช่วยเหลือกันในการท างานต่าง ๆ ของบุคลากรให้ส าเร็จ  

  

5.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environment)  

      ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  

(1) (2)  ขีดความสามารถหรอืสมรรถนะของบุคลากรในกองคลังเป็นพลังขับเคลื่อนให้การ

ปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึน้ กองคลังได้ด าเนนิการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นเกณฑพ์ืน้ฐานส าหรับใช้ประกอบกระบวนการพิจารณาสรรหา แต่งตั้ง การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและปรับปรุงตนเองของบุคลากร และการรักษาบุคลากรไว้อย่าง

เป็นระบบ  โดยขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
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ขั้นตอนการก าหนดคุณลักษณะและทักษะของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ/เป้าประสงค์ 

การก าหนดสมรรถนะและความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกองฯ 

คณะกรรมการด าเนินการ ก าหนดสมรรถนะบุคลากร 
กองคลัง 

การส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามและประชุมสัมมนา
บุคลากรทุกสายงานเพื่อร่วมก าหนดสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน และสมรรถนะทางการบริหาร 

คณะกรรมการสรุปผลและจัดท าร่างสมรรถนะบุคลากร 
ในสายงานต่างๆ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 

จัดการสัมมนาเพื่อพิจารณา ทบทวนและกลั่นกรอง 
เพื่อสรุปเสนอผู้บริหารอนุมัติ 

 

จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในกองฯ พร้อมก าหนด
แนวทางการน าสมรรถนะไปใช้ประกอบในการสรรหา 

และพัฒนาบุคลากร 
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การด าเนินการสรรหา บรรจุ แตง่ตัง้และการรักษาบุคลากร ใชค้รอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท ทุก 

ระดับอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวได้ว่าความก้าวหน้าของบุคลากรขึ้นอยู่กับสมรรถนะและความรู ้

ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะและประสบการณก์ารท างาน การแตง่ตัง้ โดยใช้หลักความเสมอภาค 

                   

 (3)  กองคลังมีวธิีการในการบริหารและจัดโครงสร้างของผูป้ฏิบัติงานเพื่อ  

 ท าให้งานของสถาบันประสบความส าเร็จ  

 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่ 

 ส่งเสริมสนับสนุนการมุง่เน้นผูเ้รียน  ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย และสถาบัน 

 ให้มผีลการด าเนนิการที่เหนอืกว่าความคาดหมาย  

 ตอบสนองตอ่ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้เกิดความคล่องตัวที่จะ 

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ 

1. การประชุมเพื่อวิเคราะหจ์ุดอ่อน จุดแข็งของกองฯ 

2. การจัดท าแผนกลยุทธ์ของกองฯ และแผนปฏิบัติราชการโดยการมสี่วนรว่มจาก

บุคลากรทุกคน 

3. การมอบหมายงานให้ปฏิบัติตามโครงสร้างงานของผู้ปฏิบัติงาน  

4. การให้ค าปรึกษา หารอื ช้ีแนะ และการสอนงาน 

5. การตดิตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

เชน่ ทุก 3, 6, 9 และ 12 เดือน  

6. น าผลการติดตามผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาและปรับปรุงในการบริหารจัดการ

ของผู้ปฏิบัติงาน 

(4)  กองคลังมีวธิีการในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความตอ้งการดา้นขีด

ความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป ดว้ยบทบาทการบริหาร ดังนี้ 

 การเสริมสรา้งให้บุคลากรเก่งคิด เก่งคน เก่งงาน และเก่งทางด้านข้อมูลเทคโนโลยี 

 การด าเนินการโดยเน้นการสร้างผลงาน 

 การเปลี่ยนแปลงพัฒนาโดยเน้นระบบข้อมูลขา่วสาร และการตัดสินใจ 

 การหลอ่หลอมบุคลากรในสังกัดใหส้ามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยมีทิศทาง 

ที่ชัดเจน 

กองคลัง  มีวธิีการในการบริหารบุคคล บริหารความต้องการทั้งของบุคลากรและของ

กองฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่าสามารถด าเนินการได้อย่างตอ่เนื่อง ปูองกันการลดจ านวนของบุคลากร และเพื่อ

ลดผลกระทบหากเกิดกรณีดังกล่าว ดังนี้ 

 การฝึกอบรมและการพัฒนา 
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 เส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่ 

 การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 การสรา้งบรรยากาศในการท างาน 

 การสรา้งแรงจูงใจ 

ข.  บรรยากาศการท างาน  

 (1) กองคลังได้ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อท าใหบุ้คลากรเกิดความผาสุก

และความพึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยบุคลากรสามารถมีส่วนรว่ม

ได้ทั้งการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  คณะท างาน  การแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้โดยตรง

หรอืผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์  การเข้าร่วมกิจกรรมหรอืการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม  

ทั้งนีรู้ปแบบของการด าเนินการ ปรากฏดังตาราง ดังตอ่ไปนี้ 

 

สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 

การด าเนินการ ตัวชี้วัด 

1. ด้านความปลอดภัย - มีการรักษาความปลอดภัยโดยงานรักษา

ความปลอดภัย กองกลาง ให้บริการโดย

ก าหนดให้มีเวรยามเฝูาระวังตลอด 24 

ช่ัวโมง หมุนเวียนจ านวน 2 ผลัด และ

กองกลางจะท าหนา้ที่ควบคุม ตรวจสอบ 

ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุก

เดือน 

- ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อระบบการรักษา

ความปลอดภัย 

 

2. ด้านการปูองกันภัยใน

สถานที่ท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

- การตดิตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ไว้ประจ า

อาคาร อย่างครบถ้วน และการจัดอบรม

หลักสูตรการปูองกันอัคคีภัย และการ

ดับเพลิงขั้นตน้  หลักสูตรการผจญเพลิง  

และหลักสูตรมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยแหง่ชาติ  และการเตรียมความ

พร้อมตอ่ภัยพิบัติ  การซักซ้อมกรณีเหตุ

เพลิงไหม้เป็นครั้งคราว โดยกองกลาง

และกองอาคารสถานที่ จะท าหนา้ที่

ควบคุม ตรวจสอบ ตดิตามผลการ

ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน 

- จ านวนบุคลากรที่ผ่านการ

อบรมหลักสูตรปูองกันอัคคีภัย

และการดับเพลิงขัน้ต้น  

หลักสูตรการผจญเพลิง  และ

หลักสูตรมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยแหง่ชาติ  และการ

เตรียมความพรอ้มตอ่ภัยพิบัติ   

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553  หนา้ 59 

 

สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 

การด าเนินการ ตัวชี้วัด 

3. ด้านการสง่เสริม

สุขอนามัย 

- การท าสัญญากับบริษัทภายนอกเพื่อ

ก าหนดให้มีการดูแลรักษาความสะอาด

ของอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ โดย

กองกลางและส านักงานอ านวยการกลาง 

จะท าหนา้ที่ก าหนดสัญญาการจา้ง 

รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ ตดิตามผล

การปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน  

- การแจ้งเวียนใหบุ้คลากรเข้ารับการ

ตรวจสุขภาพประจ าปี โดยโรงพยาบาล

ศรนีครินทร์จะเป็นผู้รับผดิชอบ

ด าเนนิการ 

- ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน

ด้านรักษาความสะอาด 

 

 

 

 

- จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ

ตรวจสุขภาพ   

4. ด้านบรรยากาศในการ

ท างาน 

- การจัดกิจกรรมเสริมสรา้งบรรยากาศ

การท างาน โดยงานพัฒนาและฝึกอบรม

ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม และแจง้

ให้บุคลากร น าไปประยุกต์ใช ้ มีการ

ติดตามผลการด าเนินการ ทุกๆ 3 เดือน 

เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการจัด

กิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของ

บุคลากรอย่างแท้จรงิ 

- ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อกิจกรรม

เสริมสรา้งบรรยากาศในการ

ท างาน 

 

5. การเตรียมความพร้อม  

ต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

 

 

 

 

 

 

- การตดิตามข้อมูลขา่วสาร ติดตัง้

อุปกรณ์ที่ใชใ้นภาวะฉุกเฉินไว้ประจ า

อาคาร อย่างครบถ้วน และการจัดอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมตอ่ภาวะ

ฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยกองกลางและ

กองอาคารสถานที่ จะท าหนา้ที่ควบคุม 

ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็น

ประจ าทุกเดือน 

 

 

 

- แผนบริหารความเสี่ยง  

- แผนฉุกเฉินส าหรับและภัย

พิบัติ 
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6. การจัดหาอุปกรณ์ที่

จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   

- การพัฒนาด้านระบบสารสนเทศ ระบบ

เครือขา่ยใหท้ันสมัยและเพียงพอ เพื่อให้

บุคลากรมีอุปกรณ์และเครื่องมอืที่

ทันสมัยไว้ใชใ้นการปฏิบัติงาน  

- จ านวนเครื่องประมวลผล 

(คอมพิวเตอร์) ต่อจ านวน

บุคลากรกองคลังที่เพียงพอ 

(2) สภาพแวดล้อมในการท างาน ความปลอดภัยและสุขอนามัย 

สภาพแวดล้อมในการท างาน มีสว่นชว่ยใหบุ้คลากรปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ีมคีวาม

พอใจในงาน และคุณภาพชวีิตการท างาน อกีทั้งกองฯ ยังต้องใหค้วามส าคัญกับความปลอดภัยและ

สุขอนามัยในการท างาน โดยนอกจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบพืน้ฐานแล้ว ยังควรยกระดับคุณภาพ

ชีวติการท างานของบุคลากรอีกด้วย 

 

การบรหิารผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ 

ผลตอบแทน เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร โดยทั่วไป ผลตอบแทน คือ 

เงินเดอืน รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชนท์ี่องค์กรใหก้ับบุคลากร การใหผ้ลตอบแทนที่สูงจะช่วย

รักษาและดึงดูดบุคลากรไว้กับองค์กร แต่ก็อาจท าให้องคก์ร มีคา่ใช้จ่ายสูงในการบริหารจัดการ ดังนัน้ 

มหาวิทยาลัยจึงต้องมีแนวทางและกระบวนการที่จะก าหนดการจ่ายผลตอบแทน ไม่วา่จะเป็นการ

ก าหนดโครงสร้างเงนิเดือน การจา่ยผลตอบแทนตามผลการท างาน เพื่อใหก้ารบริหารผลตอบแทนนั้น

เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
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หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ (Process Management) 
                   

6.1  การออกแบบระบบงาน  : องค์กรมีวิธีการออกแบบระบบงานอย่างไร   

ก. การออกแบบระบบงาน  

(1) ค าถาม   

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการออกแบบ  และสร้างนวัตกรรมใน ระบบงานโดยรวม  รวมทั้ง

ก าหนดว่า กระบวนการ ใดใน ระบบงาน โดยรวม   เป็นกระบวนการภายในสถาบัน ( กระบวนการ

ท างานหลักของสถาบัน) และกระบวนการใดจะใชท้รัพยากรจากแหล่งภายนอก  

กองคลัง ได้ออกแบบระบบงานตามโครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งส่วนการบริหาร

ราชการภายในกองคลังออกเป็น 6 กลุ่มงาน คอื งานธุรการ งานการเงนิ งานบัญชี งานเงินรายได้ งาน

งบประมาณ และงานพัสดุ โดยกลุ่มงานทั้ง 6 กลุ่มมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทางด้านการเงนิ การ

บัญช ีและการพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การออกแบบระบบงานตามโครงสร้างการบริหารงาน

ของกองคลัง ได้ใชว้ิธีการศกึษาวิเคราะหห์าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา และภาวะคุกคามของ

กองคลังในภาพรวม (SWOT Analysis) และกระบวนการ PDCA (Plan, Do, Check, Act) เพื่อน ามาใช้ใน

การวางแผนการปฏิบัติราชการของกองคลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์และพันธกิจขององค์กร 

(2) ค าถาม  

- ระบบงานและกระบวนการท างานหลัก ของสถาบันมีความสัมพันธ์และใช้ประโยชน์จาก

สมรรถนะหลักของสถาบันอย่างไร  

กองคลัง เป็นหนว่ยงานสนับสนุนทางดา้นการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การคลัง

และการพัสดุ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสมรรถนะหลักขององค์กร มีดังนี ้ 

สมรรถนะหลัก ความสัมพันธ์ของระบบงาน/กระบวนการท างานหลัก 

1. สมรรถนะดา้นการมุง่ผลสัมฤทธิ์ มีกระบวนการในการตดิตามการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติราชการกองคลัง  

2. สมรรถนะดา้นการบริการที่ดี  

 

มีระบบงานและกระบวนการในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานให้มคีวามสะดวก 

รวดเร็ว และถูกต้อง 

3. สมรรถนะดา้นการสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

 

มีกระบวนการในการส่งเสริมเจา้หนา้ที่ให้มีความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

เพิ่มพูนความรูใ้นสาขาวิชาชีพที่ตนปฏิบัติ  อีกทั้งการเปิด

โอกาสใหเ้จ้าหนา้ที่เสนอผลงานและมีความก้าวหน้าใน

วิชาชีพตอ่ไป 

สมรรถนะหลัก ความสัมพันธ์ของระบบงาน/กระบวนการท างานหลัก 
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4. สมรรถนะดา้นการยึดมั่นในความ

ถูกต้องชอบธรรม และจรยิธรรม  

 

เจ้าหนา้ที่กองคลังปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต 

ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม ซึ่งเป็นไปตาม

เปูาประสงค์ของกองคลัง 

5. สมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีม 

 

มีการท างานเป็นทีมโดยมุ่งผลเพื่อใหผ้ลการปฏิบัติงาน

ของกองเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ระบบงาน และกระบวนการท างานหลักของกองคลังมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักของ

องค์กร เนื่องจากระบบงานและกระบวนการตา่งๆภายในระบบงานถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหม้ีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล  

ข.  กระบวนการท างานหลัก 

(1) ค าถาม  

- กระบวนการท างานหลักของสถาบันมีอะไรบ้าง  กระบวนการดังกล่าวมีผลอย่างไรต่อ 

 การสรา้งคุณค่าให้ผู้เรยีนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 การเรียนรูแ้ละความส าเร็จของผู้เรยีน 

 ผลตอบแทนด้านการเงนิ 

 ความส าเร็จและความยั่งยืนของสถาบัน 
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กระบวนการท างานหลักของกองคลัง ที่สร้างคุณค่าให้กับผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ได้

ถูกก าหนดขึ้นจากพันธกิจหลักขององค์กร โดยแสดงรายละเอียดตามตารางขา้งลา่งนี้  

 

 

 

การสรา้งคุณคา่ให้ผูเ้รียน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

การเรียนรูแ้ละ

ความส าเร็จ

ของผู้เรียน 

 

 

ผลตอบแทน

ด้านการเงิน 

 

 

ความส าเร็จและ

ความยั่งยืนของ

สถาบัน 

 

1. กระบวนการในการ

จัดซื้อ-จัดจ้าง 

สรา้งคุณคา่ต่อ

ผู้รับบรกิาร(หน่วยงานผู้

เบกิพัสดุ)ในด้านความ

พึงพอใจในการเบกิและ

ใช้พัสดุได้ทันกับความ

ต้องการ / สรา้งคุณคา่

ต่อผู้ประกอบการ ใน

ด้านการแลกเปลี่ยนคา่

พัสดุและการบรกิาร 

- -  

2. กระบวนการในการ

เบกิจา่ยเงินคา่พัสดุ 

คา่ตอบแทน อื่นๆ 

สรา้งคุณคา่ต่อ

ผู้รับบรกิาร ด้านความ

พึงพอใจในการรับ

บรกิารด้านการเงินต่างๆ 

- - เพิ่มศักยภาพใน

การให้บริการทาง

การเงินในรูปแบบ

ต่างๆ 

3. กระบวนการทางด้าน

บัญช ี

 - - - 

 

(2) ค าถาม 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไร ในการจัดท าขอ้ก าหนดของกระบวนการท างานหลัก  โดยใช้ขอ้มูล

จากผู้เรยีน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผูส้่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

- ข้อก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการดังกล่าวคืออะไร   

- สถาบันมกีารคาดการณ์และเตรยีมการอย่างไร ส าหรับผูเ้รียนแตล่ะคน ซึ่งมีความแตกต่าง

ในด้านขดีความสามารถ  อัตราและวิธีการเรียนรู ้  

- ในการออกแบบกระบวนการท างานหลักดังกล่าวได้น าสารสนเทศของประเภทผูเ้รียนและ

ของผู้เรยีนแต่ละคน  มาใช้อย่างไรเพื่อใหผู้เ้รียนทุกคนมุง่มั่นต่อการเรียนแบบใฝ่รู้  

เนื่องจากกองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการให้บริการทางด้านการเงนิ บัญชี และพัสดุ การ

ออกแบบกระบวนการท างานขององค์กร จงึมุง่เน้นการออกแบบระบบงานเพื่อการบริการแก่ผูใ้ช้บริการ

ทั้งทางดา้นการเงนิ และพัสดุ  ในการจัดท าขอ้ก าหนดของกระบวนการท างานหลัก ได้พิจารณาจาก

ผลกระทบ 

กระบวนงาน 
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ข้อมูลการวิเคราะห ์ SWOT ขององค์กร และข้อมูลการรับบริการของผู้ใชบ้ริการ ตลอดจนผู้มสี่วนได้

ส่วนเสียจากการรับบริการ โดยใช้ผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ มาออกแบบและ

ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลัก มดีังนี้  

กระบวนการจัดซื้อ-จัดจา้ง ข้อก าหนดที่ส าคัญคือ สามารถจัดหาพัสดุที่มคีุณภาพ ตรง

ความตอ้งการ และทันความตอ้งการใช้งานของผู้ใช ้โดย

ด าเนนิการตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง  

กระบวนการเบิก-จา่ยเงนิ ขอ้ก าหนดที่ส าคัญคือ ผูร้ับบริการสามารถได้รับบริการทาง

การเงนิได้ทุกรูปแบบ  

กระบวนการทางดา้นบัญชี ข้อก าหนดที่ส าคัญคือ มีรายงานทางบัญชีที่แสดงสถานะทาง

การเงนิและบัญชทีี่ถูกต้องของมหาวิทยาลัยได้ 

ค  ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  

- สถาบันมวีิธีการอย่างไร เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบงานและสถานที่ท างานมกีารเตรียมพรอ้มตอ่

ภัยพิบัติหรอืภาวะฉุกเฉิน         

- ระบบการเตรียมพรอ้มดังกล่าวได้ค านึงถึงการปูองกัน การจัดการ ความตอ่เนื่องของการ

ด าเนนิการ และการฟื้นฟูสภาพอย่างไร 

กองคลังไม่มีระบบปูองกันภัยฉุกเฉิน เนื่องจากสถานที่ปฏิบัติงานของกองคลัง อยู่ภายใต้อาคาร

ซึ่งมีระบบสาธารณูปโภคและปูองกันอัคคีภัย จึงไม่มกีารจัดการระบบงานในด้านนี้ 

6.2 กระบวนการท างาน : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ  และปรับปรุง 

 กระบวนการท างานหลักขององค์กร        

ก.  การออกแบบกระบวนการท างาน 

(1) ค าถาม 

- สถาบันออกแบบและสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างานเพื่อให้ตอบสนองข้อก าหนดหลัก

อย่างไร               

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการน าเทคโนโลยีใหม่  ๆ ความรูข้ององค์กร  และความจ าเป็นที่

ต้องคล่องตัว  มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการตา่งๆ 

- สถาบันน าเรื่องรอบเวลา การเพิ่มผลผลติ การควบคุมต้นทุน ประสิทธิผลอื่นๆ   และปัจจัยที่

เกี่ยวกับประสิทธิภาพ มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการต่าง  ๆอย่างไร 

 

กองคลัง มกีารออกแบบกระบวนการท างานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์และพันธกิจหลัก

ขององค์กรโดยที่กระบวนการท างานเหล่านั้นจะเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร  
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กองคลัง ออกแบบกระบวนการท างานโดยการพิจารณาจากกรอบของระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงานทั้งทางดา้นการเงนิ และการพัสดุ ประกอบกับนโยบายขององค์กรและผูบ้ริหาร ใช้

วิธีการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา และภาวะคุกคาม ( SWOT Analysis) ของกองคลัง 

ตลอดจนการน าความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ในการออกแบบ

กระบวนการท างานต่างๆเพื่อใหส้ามารถตอบสนองตอ่ข้อก าหนดหลักของกระบวนการท างานแตล่ะ

กระบวนการได้ ตามภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ

ปฏิบัติงานให้มคีวามถูกต้องและรวดเร็วขึ้น โดยเทคโนโลยีสารสนเทศได้มสี่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ

ท างานแทบทุกส่วน  

 

ข  .การจัดการกระบวนการท างาน  

(1) ค าถาม 

- สถาบันน ากระบวนการ ท างาน ไปปฏิบัติและจัดการอย่างไร   เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่ใชใ้นการออกแบบ   และมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของ กระบวนการ

เหล่านี ้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการน าข้อมูลจาก ผู้ปฏิบัติงาน   ผูเ้รียน   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ผู้

ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  มาใช้ในการจัดการกระบวนการดังกล่าว   

(*)  

- ตัววัดหรอืตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการท่ีส าคัญ และตัววัดภายในกระบวนการ  ที่น ามาใช้ใน

การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการท างานของสถาบันคืออะไร 

กรอบของระเบียบฯท่ีเก่ียวขอ้ง 

นโยบายผูบ้ริหาร/องคก์ร 
 

SWOT Analysis 
 

ความคิดเห็นของผูรั้บบริการ/ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 

กระบวนการท างาน 
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การจัดการการน ากระบวนการท างานไปปฏิบัติเพื่อใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนด กองคลังมี

วิธีการจัดการโดยจัดใหม้ีการประชุมระดับหัวหนา้งาน เพื่อก ากับและติดตามการน ากระบวนการท างาน

ไปปฏิบัติและจัดการว่าได้ผลอย่างไร และในภาพรวมมีการประชุมภายในงานแตล่ะงาน ระหว่างหัวหน้า

งานและผูป้ฏิบัติ อย่างนอ้ยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และ

ร่วมกันคิดเพื่อปรับปรุงการท างาน 

(2) ค าถาม 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการปูองกันความแตกต่างในการน ากระบวนการท างานไปปฏิบัติ ที่

อาจน าไปสู่ความแปรปรวนของการเรียนรู้หรอืความส าเร็จของผู้เรยีน  (*)  

- สถาบันมี วิธีการอย่างไรในการลดต้นทุนโดยรวมในการตรวจ  การทดสอบ  และการ

ตรวจสอบกระบวนการหรอืผลการด าเนนิการ  (*  ) 

- สถาบันมวีิธีอย่างไร ในการปูองกันไม่ใหเ้กิดความบกพร่องหรอืการท างานซ้ า 

การปูองกันความแตกต่างในการน ากระบวนการท างานไปปฏิบัติ กองคลังใช้ระบบ

สารสนเทศในการควบคุม คอื ระบบ KKUFMIS เพื่อควบคุมกระบวนการท างานที่แตล่ะกระบวนงาน

ต้องมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแตก่ระบวนการจัดหา กระบวนการเบิก-จา่ย จนถึงกระบวนการ

ทางบัญชี และมีระบบในการตดิตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Monitoring) ที่เป็นประโยชน์ตอ่การ

ติดตามเอกสารที่มเีข้ามาในกองคลัง และสามารถระบุตัวผูร้ับผิดชอบในแต่ละกระบวนงานได้ ตลอดจน

สามารถลดความบกพร่องในการท างานซ้ าได้ 

ค. การปรับปรุงกระบวนการท างาน 

- สถาบันมวีิธีการอย่างไร ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อ  

 ให้ผู้เรยีนประสบความส าเร็จสูงสุด  

 ปรับปรุงหลักสูตร  บริการที่ส่งเสรมิการเรียนรู้และบรกิารทางการศึกษาอื่นๆ 

 ท าให้กระบวนการเหล่านีท้ันต่อความจ าเป็นและทิศทางการจัดการศกึษาอยู่เสมอ   

สถาบันสร้างแผนการ ประเมินผล อย่างไรโดยน า การประเมินความก้าวหน้า   และการ

ประเมินผลรวมมาใช้อย่างมีประสิทธิผล    สถาบันมวีิธีการอย่างไร  ที่จะน าผลการทบทวน การ

ด าเนินการของสถาบันตามที่ระบุไว้ในข้อ  4.1  ไปใช้ประเมินและปรับปรุงระบบงานอย่างเป็น ระบบ  

สถาบันมกีารแลกเปลี่ยนการปรับปรุง กระบวนการท างาน และบทเรียนที่ได้กับหนว่ยงานและ

กระบวนการ อื่นภายในสถาบันอย่างไร   เพื่อผลักดันให้เกิด การเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ระดับ

สถาบัน 

ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน กองคลังใชว้ิธีการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสใน

การพัฒนา และภาวะคุกคาม ( SWOT Analysis) ที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน และมีการส ารวจความพงึ

พอใจของผูร้ับบริการ เพื่อน ามาปรับปรุงและออกแบบกระบวนการท างานใหม่ (หากจ าเป็น) 
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หมวด 7 : ผลลัพธ ์ 

 
7.1  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรยีนเป็นอย่างไร 

ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรยีน  

(1)  ค าถาม   

- ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดที่ส าคัญของการเรยีนรู้และการปรับปรุงการเรียนรู้ของผูเ้รียน

เป็นอย่างไร  

- ผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนนิการของคู่แขง่ สถาบันการศึกษาที่

เทียบเคียงได้ กลุ่มผู้เรยีนและสว่นตลาดอื่นๆ(*) 

 

 

 

ตัวชี้วัด 

เปูา 

หมาย 

Level 

(ผล/ระดับ) 

Trend

s 

(แนว 

โนม้) 

+/- 

Comparison 

51 52 53 

อง
ค์ก

ร 

เป
รีย

บเ
ทยี

บ 

ข้อมูล ผล 

เปรียบ 

เทียบ 

(+/-) 

1          

2          

3          

หมายเหตุ  

กรุณาระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ดา้นการเรียนรู ้  หรอืเลือกจากตัวชี้วัด  IQA  จ านวน 43  ตัว  

 

 

7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  : ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรยีนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างไร 

ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรยีน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(1)  ค าถาม   

-  ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มดา้นความพงึพอใจและความไม่พงึพอใจของผู้เรยีนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างไร  

-  ให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ของสถาบันกับระดับความพึงพอใจของผูเ้รียน และผู้มสี่วนได้

ส่วนเสียของคู่แข่งและองค์กรที่จัดหลักสูตรบริการที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่นๆ  

ที่คล้ายคลึงกัน 
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 (2)  ค าถาม   

- ผลลัพธ์และแนวโน้มดา้นการสรา้งความสัมพันธ์และความผูกพันของผู้เรยีนและผู้มสี่วน

ได้สว่นเสีย เป็นอย่างไร  

- ให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ในแตล่ะช่วงเวลาที่ผู้เรยีน และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียมาเข้าเรียนใน

หลักสูตรและใช้บริการ ปัจจุบัน 

 (*) 

 

 

 

ตัวชี้วัด 

เปูา 

หมาย 

Level 

(ผล/ระดับ) 

Trend

s 

(แนว 

โนม้) 

+/- 

Comparison 

51 52 53 

อง
ค์ก

ร 

เป
รีย

บเ
ทยี

บ 

ข้อมูล ผล 

เปรียบ 

เทียบ 

(+/-) 

1          

2          

3          

หมายเหตุ  

กรุณาระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ดา้นมุง่เน้นลูกค้า  หรอืเลือกจากตัวชี้วัด  IQA  จ านวน 43  ตัว  

 

 

 

7.3 ผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงนิ และตลาด : ผลลัพธ์การด าเนินการด้าน

งบประมาณ การเงนิ และตลาดขององค์กรเป็นอย่างไร 

ก. ผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงนิ และตลาด 

(1) ค าถาม   

 -  ผลการด าเนนิการดา้นงบประมาณและการเงนิของสถาบันเป็นอย่างไร ทั้งนี้ให้รวมถึง

ตัวชี้วัดด้านการควบคุมต้นทุน หรอืความเข้มแข็งด้านการเงนิ(*) 

(2) ค าถาม   

-  ผลการด าเนนิการดา้นการตลาดของสถาบันเป็นอย่างไร ทั้งนี้ให้รวมถึงต าแหน่งหรอืส่วน

แบ่ง ทางการตลาด การขยายตลาดและส่วนแบ่งตลาด และการเจาะตลาดใหม ่(*)  
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ตัวชี้วัด 

เปูา 

หมาย 

Level 

(ผล/ระดับ) 

Trend

s 

(แนว 

โนม้) 

+/- 

Comparison 

51 52 53 

อง
ค์ก

ร 

เป
รีย

บเ
ทยี

บ 

ข้อมูล ผล 

เปรียบ 

เทียบ 

(+/-) 

1          

2          

3          

หมายเหตุ  

กรุณาระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ดา้นงบประมาณ  การเงนิและตลาด  หรอืเลือกจากตัวชี้วัด  IQA  จ านวน 43  

ตัว  

 

7.4  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน : ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานขององค์กร 

มีอะไรบ้าง 

ก. ผลลัพธ์ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

(1)  ค าถาม   

-   ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานกับสถาบัน   และความพึงพอใจของ

ผูป้ฏิบัติงาน 

(2)  ค าถาม   

-  ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาผูป้ฏิบัติงาน   และกลุ่มผู้น า 

(3)  ค าถาม   

-  ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขดีความสามารถ รวมถึงจ านวนของบุคลากร และทักษะ  

ที่เหมาะสม 

 (4)  ค าถาม   

-  ผลลัพธ์ด้านด้านบรรยากาศการท างาน รวมถึง สุขอนามัย ความปลอดภัย การรักษา

ความปลอดภัยของสถานที่ท างาน รวมทั้งการให้บริการและสทิธิประโยชน์ของผูป้ฏิบัติงาน (*) 
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เทียบ 
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1          

2          

3          

หมายเหตุ  

กรุณาระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ดา้นการมุง่เน้นผูป้ฏิบัติงาน   หรอืเลือกจากตัวชี้วัด   IQA  จ านวน 43  ตัว  

 

7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ : ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการเป็น

อย่างไร 

ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 

(1)  ค าถาม   

-  ผลการด าเนนิการดา้นการปฏิบัติการของระบบงาน รวมทั้งการเตรียมระบบงานและ

สถานที่ท างานให้พร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

 (2)  ค าถาม   

- ผลการด าเนนิการดา้นกระบวนการท างานที่ส าคัญ รวมถึงผลิตภาพ รอบเวลาและผล

ของตัวช้ีวัดอื่นที่เหมาะสมด้านประสิทธิผลกระบวนการ ประสิทธิภาพและนวัตกรรม 

 

 

 

ตัวชี้วัด 

เปูา 

หมาย 

Level 

(ผล/ระดับ) 

Trend

s 
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โนม้) 

+/- 

Comparison 

51 52 53 
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เปรียบ 

เทียบ 

(+/-) 

1          

2          

3          

หมายเหตุ  

กรุณาระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ประสทิธิผลด้านกระบวนการ  หรอืเลือกจากตัวชี้วัด  IQA  จ านวน 43  ตัว  
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7.6 ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น า : ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น ามีอะไรบ้าง 

ก. ผลลัพธ์ด้านด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม 

(1)  ค าถาม   

-  ผลลัพธ์ของความส าเร็จตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถาบัน 

(2)  ค าถาม   

-  ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของผลลัพธ์ด้านธรรมาภิบาล และความรับผดิชอบ  

ด้านการเงนิทั้งภายในและภายนอก (*) 

 (3)  ค าถาม   

-  ผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ความปลอดภัย การรับรองมาตรฐาน 

และกฏหมาย 

(4)  ค าถาม   

-  ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมจีรยิธรรม ความเช่ือม่ันของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

ที่มตี่อผู้น าระดับสูงและธรรมาภิบาลของสถาบัน และผลลัพธ์ดา้นพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรม  

 (5)  ค าถาม   

-  การบรรลุผลลัพธ์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญของ

สถาบัน 

 

 

 

ตัวชี้วัด 

เปูา 
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s 
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หมายเหตุ  

กรุณาระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ดา้นภาวะผู้น า    หรอืเลือกจากตัวชี้วัด  IQA  จ านวน 43  ตัว  

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553  หนา้ 72 

 

ตัวอย่างการแยกผลลัพธ์ออกเป็น 6 ด้าน โดยใช้ตัวชี้วัด IQA 43ตัวชี้วัด 

หมวด 7  ผลลัพธ์การด าเนินงานตามเกณฑ์  EdPEx (ECPE) 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 

1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน       

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

2 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร       

3 2.2 อาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒปิริญญาเอก       

4 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ       

5 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน       

6 2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้       

7 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน       

8 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต       

9 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให้กับ

นักศกึษา 
      

10 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระ

ภายใน 1 ปี       

11 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        

12 2.11 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่       

13 2.12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์       

14 2.13 ร้อยละของนักศึกษานานาชาตริะดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศกึษาตอ่จ านวนนักศกึษาท้ังหมด 
  

 
   

15 2.14 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากตา่งประเทศต่อ

จ านวนนักศกึษาท้ังหมด 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

16 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านขอ้มูล

ข่าวสาร 
      

17 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา       

18 3.3 เงินบริจาคจากศิษยเ์ก่า        

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย   

19 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์        

20 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
    

 
 

21 4.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า 
      

22 4.4 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตพีมิพห์รือเผยแพร่       

23 4.5 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน ์       

24 4.6 ผลงานวชิาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ       

25 4.7 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 
      

26 4.8 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของบทความวิจัยท่ีได้รับการอา้งอิง (Citation) 

ใน refereed  journal หรือ 

ในฐานข้อมูลระดับชาต ิ

       

27 4.9 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับทุนท าวิจัยและงาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ่อาจารย์

และนักวิจัยท้ังหมด 

      

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

28 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม       

29 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ ให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม        

30 5.3 ผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา

ใชใ้นการพัฒนาการเรียน การสอนหรือการวจิัย       

31 5.4 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองคก์ร       
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ภายนอก 

 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

32 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       
33 6.2 การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม       
34 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม       

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

35 7.1 ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับ

ของคณะ/หนว่ยงาน 
      

36 7.2 การพัฒนาคณะ/หนว่ยงานสูอ่งคก์รแห่งการเรียนรู้       

37 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ       

38 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง       

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   

39 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

40 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน        

41 9.2 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะ       

42 9.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีสง่ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์

ของคณะ 
      

43 9.4  ผลการช้ีน าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในดา้นตา่งๆของคณะ       
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ส่วนที่ 3 ประเมินตนเอง 

หมวด 1 :  การน าองค์การ 
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 
โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. มีพันธกจิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย สนับสนุนการจัดการด้านการเงิน บัญชแีละพัสด ุ

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มีโครงสรา้งองคก์รที่ชัดเจน ซึ่งบรหิารงานโดยผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้างานธุรการ หัวหน้า

งานการเงิน หัวหน้างานบัญช ีหัวหน้างานเงินรายได้ หัวหน้างานงบประมาณและหัวหน้างานพัสด ุ

3. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ เปาูประสงค ์วัฒนธรรมองคก์ร และคา่นิยม 

 

ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1.  บุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ 

2.  บุคลากรมีความรูค้วามสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างด ี

3.  มีระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

4.  มีระบบสารสนเทศ GFMIS และ KKUFMIS ที่สามารถเช่ือมโยงกับรัฐบาลและสามารถใช้ขอ้มูล

รว่มกันระหว่างกองคลังและคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 

 

ล าดับที่ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1.  กองคลังควรแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารด าเนินการอย่างไรในการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาประสงค์

ระยะสั้น ระยะยาว คา่นิยมและผลการด าเนินการที่คาดหวังไว้  

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

25% 
30%, 35%, 40% หรือ 

45% 
50%, 55%, 60% หรือ 

65% 
70%, 75%, 80% หรือ 85% 90%, 95% หรือ 100% 

A ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 

ทางอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนด

โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง

ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม

ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 
 

ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 

ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

บางส่วนหรือบางหน่วยงาน

เพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

กันในบางส่วนหรือบาง

หน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 

แนวทางอย่างเป็นระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ 

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม 

เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ 

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ

องค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม  

เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

องค์กรในการจัดการ มี

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

เป็นผลเนื่องมาจากการ

วิเคราะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แต่ละ

ส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง

กับความต้องการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด 

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของสถาบัน 

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

องค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

สมบูรณ์กับความต้องการของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ......45.. % ............ % ............ % ............ % 
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1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม      
โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. การด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ 

2. องคก์รที่เกี่ยวข้องในการให้บริการหรอืส่งมอบงานต่อกัน ซึ่งได้แก่ หน่วยงานภายนอก เช่น ส านัก

งบประมาณ กรมบัญชกีลาง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานภายใน เช่น คณะ/หน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

3. การบรหิารจัดการของกองคลัง มีการแขง่ขันกับตัวเองคอื การด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกจิ

และแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

4. ปัจจัยที่ท าให้องคก์รประสบความส าเร็จคือปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ บุคลากรมีศักยภาพและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอก 

ได้แก่ นโยบายรัฐบาล การประเมินจาก ก.พ.ร. 

 

ล าดั

บที่ 
จุดแข็ง (Strengths) 

1.  ผู้บริหารหน่วยงานได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานมีการด าเนินการอย่างมีจริยธรรม ส่งเสรมิ

ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ 

 

 

ล าดั

บที่ 
โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1.  กองคลัง ยังไม่มีวิธีการเลือกชุมชน และกจิกรรมที่จะสนับสนุนชุมชน 

2.  กองคลัง ไม่ได้คาดการณล์่วงหน้าถึงผลกระทบในทางลบของการบรกิารและการปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3.  ขาดการปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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 1 2 3 4 5 6 

0% หรือ 5% 10%, 15%, 20% หรือ 

25% 

30%, 35%, 40% หรือ 

45% 

50%, 55%, 60% หรือ 

65% 

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

A ไม่มีแนวทางอย่าง

เป็นระบบใหเ้ห็น มี

สารสนเทศเพียงผวิ

เผนิ 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี

แนวทางอย่างเป็นระบบท่ี

ตอบสนองต่อข้อก าหนด

พืน้ฐานของหัวขอ้ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 

ทางอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธผิลที่ตอบสนองต่อ

ขอ้ก าหนดพืน้ฐานของหัวขอ้  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทาง

อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธผิลที่ตอบสนองต่อ

ขอ้ก าหนดโดยรวมของหัวขอ้  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

ระบบและมปีระสิทธผิลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม

ของหัวขอ้  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมปีระสิทธผิลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม

ของหัวขอ้อย่างสมบูรณ์  

       

D 

 

ไม่มีการน าแนว 

ทางไปถ่ายทอดเพื่อ

น าไปปฏิบัติ หรือมี

เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

ขัน้เร่ิมต้นในเกือบทุกส่วน

หรือหน่วยงาน ซ่ึงเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุขอ้ 

ก าหนดพืน้ฐานของหัวข้อนัน้  

มีการน าแนวทางไป

ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ 

ถึงแม้ว่าบางส่วนหรือบาง

หน่วย 

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเร่ิมต้น 

 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

กันในบางส่วนหรือบาง

หน่วยงาน  

 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อ

ไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส าคัญ  

 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติอย่าง

สมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือ

ความแตกต่างท่ีส าคัญ

ระหว่างส่วนหรือหน่วยงาน 

  
    

 

L 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการ

ปรับปรุง มีการ

ปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหา  

 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการตั้ง

รับ 

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพืน้ๆ 

 

แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี 

แนวทางอย่างเป็นระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการที่ส าคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ

โดยใช้ข้อมูลจริง และเร่ิมมี

การเรียนรู้ในระดับสถาบัน

ซ่ึงรวมถึงนวัตกรรมเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิลของ

กระบวนการที่ส าคัญ  

 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ 

ขอ้มูลจริง และมกีารเรียนรู้ใน 

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึง

นวัตกรรม   

เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ

จัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา 

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ 

องค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ใช้ข้อมูลจริง และมกีารเรียนรู้

ในระดับถาบันผ่านนวัตกรรม  

เป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีใช้ท่ัว

ทัง้องค์กรในการจัดการ มี

หลักฐานชัดเจนของการ

พัฒนาและนวัตกรรมทั่วทัง้

องค์กร อันเป็นผล

เนื่องมาจากการวิเคราะห์

และแบง่ปัน  

       

I 
ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แต่ละ

ส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่าง

เอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไป

ในแนวทางเดียวกันกับส่วน

หรือหน่วยงานอื่น โดยส่วน

ใหญ่เกิดจากการร่วมกัน

แก้ปัญหา 

 

แนวทางเร่ิมมีความ

สอดคล้องกับความ

ต้องการพืน้ฐานของสถาบัน 

ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่าง

องค์กรและเกณฑ์หมวดอื่น 

ๆ  

 

แนวทางมีความสอดคล้อง

กับความต้องการของ

สถาบัน ตามท่ีระบุไว้ใน

โครงร่างองคก์รและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ต้องการของสถาบัน ตามท่ีระบุ

ไว้ในโครงร่างองคก์รและเกณฑ์

หมวดอื่น ๆ  

 

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

สมบูรณ์กับความต้องการ

ของสถาบัน ตามท่ีระบุไว้ใน

โครงร่างองคก์รและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 

 

       

สรุปช่วง

คะแนน 

      

สรุป

คะแนน ............% ............ % ............ % .....55.... % ............ % ............ % 
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หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

2.1  การจัดท ากลยุทธ์   
 

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

1. กองคลัง มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ วัฒนธรรมองคก์ร คา่นิยม 

2. แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2553 

 
ล าดับ

ที่ 
จุดแข็ง (Strengths) 

1.  มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของกอง 

2.  มีกระบวนการติดตามแผนการเร่งรัดเปลี่ยนแปลง 

 

 

ล าดับ

ที่ 
โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 ไม่มีการติดตามแผน   

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 

ทางอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนด

โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง

ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม

ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 
 

ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 

ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

บางส่วนหรือบางหน่วย 

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

กันในบางส่วนหรือบาง

หน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 

แนวทางอย่างเป็นระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ 

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม   

เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา  

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ 

องค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม  

เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

องค์กรในการจัดการ มี

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

เป็นผลเนื่องมาจากการ

วิเคราะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แต่ละ

ส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง

กับความต้องการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของสถาบัน 

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

องค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

สมบูรณ์กับความต้องการของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % ....55. % ............ % ............ % 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏบิัติ  
 

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

1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ วัฒนธรรมองคก์ร คา่นิยม 

2. มีการประชุมรว่มกันและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานรว่มกัน 

3. มีการส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 

 
ล าดับ

ที่ 
จุดแข็ง (Strengths) 

1.  มกีารรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตงิาน ตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ  

2.  มกีารประชุมหัวหน้างานทุกเดือน เพื่อติดตามผลการปฏบัิตงิานของหนว่ยงาน 

3.  มกีารสง่บุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 

 

 

ล าดับ

ที่ 
โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 การถ่ายทอดแผนสูก่ารปฏบัิตริายบุคคล 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 

ทางอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนด

โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง

ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม

ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 
 

ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 

ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

บางส่วนหรือบางหน่วย 

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

กันในบางส่วนหรือบาง

หน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 

แนวทางอย่างเป็นระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ 

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม   

เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา  

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ 

องค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม  

เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

องค์กรในการจัดการ มี

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

เป็นผลเนื่องมาจากการ

วิเคราะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แต่ละ

ส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง

กับความต้องการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของสถาบัน 

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

องค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

สมบูรณ์กับความต้องการของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % ......55 % ............ % ............ % 
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หมวด 3 : การมุ่งเน้นลูกค้า 

 
3.1   ความผูกพันของลูกค้า 

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

1. มีกลุ่มผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ซึ่งแบ่งออกเป็น หน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานภายใน ได้แก่ ผู้บรหิาร บุคลากร นักศึกษา 

2. มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้รับบรกิาร 

 
ล าดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 

1.   มีเว็บไซต์ให้บริการขอ้มูลข่าวสาร เชน่ การสืบคน้ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร  

  

 

 

ล าดับท่ี โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 

ทางอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนด

โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง

ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม

ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 
 

ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 

ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

บางส่วนหรือบางหน่วย 

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

กันในบางส่วนหรือบาง

หน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 

แนวทางอย่างเป็นระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ 

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม   

เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา  

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ 

องค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม  

เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

องค์กรในการจัดการ มี

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

เป็นผลเนื่องมาจากการ

วิเคราะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แต่ละ

ส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง

กับความต้องการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของสถาบัน 

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

องค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

สมบูรณ์กับความต้องการของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % .....45... % ............ % ............ % ............ % 
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3.2  เสียงของลูกค้า 
โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
ล าดับ

ที่ 
จุดแข็ง (Strengths) 

2.  มีการรับฟังความคดิเห็น ข้อร้องเรียน 

3.  มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบรกิาร 

  

 

 

ล าดับ

ที่ 
โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 

ทางอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนด

โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง

ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม

ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 
 

ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 

ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

บางส่วนหรือบางหน่วย 

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

กันในบางส่วนหรือบาง

หน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 

แนวทางอย่างเป็นระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ 

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม   

เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา  

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ 

องค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม  

เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

องค์กรในการจัดการ มี

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

เป็นผลเนื่องมาจากการ

วิเคราะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แต่ละ

ส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง

กับความต้องการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของสถาบัน 

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

องค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

สมบูรณ์กับความต้องการของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ......45...... % ............ % ............ % ............ % 
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

 
 4.1  การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 

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

1. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการ 

2.  

 
ล าดับ

ที่ 
จุดแข็ง (Strengths) 

1 มีระบบสารสนเทศที่มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน 

  

  

 

 

ล าดับ

ที่ 
โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 การจัดการข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 

ทางอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนด

โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง

ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม

ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 
 

ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 

ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

บางส่วนหรือบางหน่วย 

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

กันในบางส่วนหรือบาง

หน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 

แนวทางอย่างเป็นระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ 

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม   

เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา  

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ 

องค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม  

เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

องค์กรในการจัดการ มี

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

เป็นผลเนื่องมาจากการ

วิเคราะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แต่ละ

ส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง

กับความต้องการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของสถาบัน 

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

องค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

สมบูรณ์กับความต้องการของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % .......45..... % ............ % ............ % ............ % 
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4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
 

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

1. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

 

 

 
ล าดับ

ที่ 
จุดแข็ง (Strengths) 

1 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ 

  

 

 

ล าดับ

ที่ 
โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 

ทางอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนด

โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง

ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม

ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 
 

ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 

ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

บางส่วนหรือบางหน่วย 

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

กันในบางส่วนหรือบาง

หน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 

แนวทางอย่างเป็นระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ 

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม   

เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา  

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ 

องค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม  

เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

องค์กรในการจัดการ มี

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

เป็นผลเนื่องมาจากการ

วิเคราะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แต่ละ

ส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง

กับความต้องการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของสถาบัน 

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

องค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

สมบูรณ์กับความต้องการของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % .......55..... % ............ % ............ % 

    

 

  

    

 

  

    

 

  

   

 

   

 

 

 

 

      

 



 

รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553  หนา้ 91 

 

 

หมวด 5 : การมุ่งเน้นผู้ปฏบิัติงาน (Workforce Focus) 
 

5.1  การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Engagement) 
โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. ความผาสุกของผู้ปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรมีส่วนร่วมในด้านความคิดสรา้งสรรค ์

 

 
ล าดับ

ท่ี 
จุดแข็ง (Strengths) 

1 วัฒนธรรมองคก์ร มุ่งมั่น ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ 

2 มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรูด้้านวิชาชีพ 

3 มีการเตรียมบุคลากรสู่ต าแหน่งหัวหน้างาน โดยส่งเข้ารับการอบรม สัมมนา 

  

 

 

ล าดับ

ท่ี 
โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 

ทางอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนด

โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง

ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม

ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 
 

ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 

ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

บางส่วนหรือบางหน่วย 

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

กันในบางส่วนหรือบาง

หน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 

แนวทางอย่างเป็นระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ 

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม   

เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา  

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ 

องค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม  

เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

องค์กรในการจัดการ มี

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

เป็นผลเนื่องมาจากการ

วิเคราะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แต่ละ

ส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง

กับความต้องการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของสถาบัน 

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

องค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

สมบูรณ์กับความต้องการของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % .....45... % ............ % ............ % ............ % 
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5.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environment) 
โปรดระบุ  ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. ความผูกพันในองคก์ร 

2.  

3.  

 
ล าดับ

ท่ี 
จุดแข็ง (Strengths) 

1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อให้บุคลากรเกิดความผาสุก 

  

  

 

 

ล าดับ

ท่ี 
โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 

ทางอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนด

โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง

ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม

ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 
 

ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 

ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

บางส่วนหรือบางหน่วย 

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

กันในบางส่วนหรือบาง

หน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 

แนวทางอย่างเป็นระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ 

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม   

เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา  

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ 

องค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม  

เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

องค์กรในการจัดการ มี

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

เป็นผลเนื่องมาจากการ

วิเคราะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แต่ละ

ส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง

กับความต้องการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของสถาบัน 

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

องค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

สมบูรณ์กับความต้องการของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ............ % ............ % .....85.... % ............ % 
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หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ (Process Management) 
 

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

1.  การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของกองคลัง 

 

 

 
ล าดับท่ี จุดแข็ง (Strengths) 

  

  

  

 

ล าดับท่ี โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1 การทบทวนกระบวนการท างาน 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 

ทางอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนด

โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง

ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม

ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 
 

ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 

ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

บางส่วนหรือบางหน่วย 

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

กันในบางส่วนหรือบาง

หน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 

แนวทางอย่างเป็นระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ 

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม   

เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา  

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ 

องค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม  

เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

องค์กรในการจัดการ มี

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

เป็นผลเนื่องมาจากการ

วิเคราะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แต่ละ

ส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง

กับความต้องการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของสถาบัน 

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

องค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

สมบูรณ์กับความต้องการของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

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

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

 

 

 

 

   

 

   



 

รายงานการประเมินตนเอง กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553  หนา้ 97 

 

 

6.2   กระบวนการท างาน 
โปรดระบุ  ปัจจัยท่ีมคีวามส าคัญ (Key Factor) ท่ีสัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4 - 5 ปัจจัย 

1. กระบวนการท างาน 

 

 

 

ล าดับ

ท่ี 
จุดแข็ง (Strengths) 

1 วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของกองคลัง 

  

  

 

 

ล าดับ

ท่ี 
โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

A ไม่มีแนวทางอย่างเป็น
ระบบให้เห็น มี
สารสนเทศเพียงผิวเผิน 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของ
หัวข้อ 

แสดงให้เห็นว่ามีแนว 

ทางอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนด

โดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง

ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ  

แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวม

ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์  

       

D 
 

ไม่มีการน าแนว 
ทางไปถ่ายทอดเพื่อ
น าไปปฏิบัติ หรือมี
เพียงเล็กน้อย 

การน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเพียงอยู่ใน

ข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน

หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อ 

ก าหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น  

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่า

บางส่วนหรือบางหน่วย 

งานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น 
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด

เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 

ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่าง

กันในบางส่วนหรือบาง

หน่วยงาน  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไป

ปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความ

แตกต่างของการปฏิบัติอย่างมี

นัยส าคัญ  
 

มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่ส าคัญระหว่างส่วน
หรือหน่วยงาน 

  
    

 

L ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

แนวคิดในการปรับปรุง 

มีการปรับปรุงเมื่อเกิด

ปัญหา  
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการ 

เปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับ 

ปัญหามาเป็นแนวคิดใน 

การปรับปรุงแบบพื้นๆ 
 

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี 

แนวทางอย่างเป็นระบบใน 

การประเมินและปรับปรุง 

กระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดย

ใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ

เรียนรู้ในระดับสถาบันซึ่ง

รวมถึงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการที่ส าคัญ  
 

มีกระบวนการประเมินและ 

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ 

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน 

ระดับสถาบันซึ่งรวมถึงนวัตกรรม   

เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ  

มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา  

อันเป็นผลเนื่องมาจากการ 

วิเคราะห์ และการเรียนรู้ระดับ 

องค์กร  

มีกระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้

ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ใน

ระดับถาบันผ่านนวัตกรรม  

เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ทั่วทั้ง

องค์กรในการจัดการ มี

หลักฐานชัดเจนของการพัฒนา

และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร อัน

เป็นผลเนื่องมาจากการ

วิเคราะห์และแบ่งปัน  

       

I ไม่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันใน

ระดับสถาบัน  แต่ละ

ส่วนหรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ  

มีแนวทางที่สอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับส่วนหรือ

หน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่

เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 
 

แนวทางเริ่มมีความสอดคล้อง

กับความต้องการพื้นฐานของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของสถาบัน 

ตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง

องค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 

แนวทางมีบูรณาการกับความ

ต้องการของสถาบัน ตามที่ระบุไว้

ในโครงร่างองค์กรและเกณฑ์หมวด

อื่น ๆ  
 

แนวทางมีบูรณาการอย่าง

สมบูรณ์กับความต้องการของ

สถาบัน ตามที่ระบุไว้ในโครง

ร่างองค์กรและเกณฑ์ 

หมวดอื่น ๆ 
 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % .......45. % ............ % ............ % ............ % 
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หมวด 7 : ผลลัพธ ์
 

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

หรือ 25% 
30%, 35%, 40% 

หรือ 45% 
50%, 55%, 60% 

หรือ 65% 
70%, 75%, 80% 

หรือ 85% 
90%, 95% หรือ 

100% 

Le ไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบัน 
และ/ หรือมีผลลัพธ์ที่
ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้ 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของสถาบันเพียง
บางเรื่อง และเริ่มมีระดับผล
การด าเนินการที่ดีในบาง
เรื่อง 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในบางเรื่องที่

ส าคัญต่อสถาบัน ตามที่ระบุ

ไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 

มีการรายงานถึงระดับผลการ

ด าเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่

มีความส าคัญต่อสถาบัน ตามที่

ระบุไว้ในข้อก าหนด 

ของหัวข้อ 

Le มีการรายงานผลการด าเนินการที่

ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อ

ข้อก าหนดของหัวข้อเป็น  

ส่วนใหญ่ 

มีการรายงานผลการด าเนินการที่

ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อ

ข้อก าหนดของหัวข้อเป็น 

ส่วนใหญ่ 

       

T 
 

ไม่มีการรายงานข้อมูล
ที่แสดงแนวโน้ม หรือมี
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ

ข้อมูลบางเรื่อง  บางเรื่อง

แสดงแนวโน้มในทางลบ 

มีการรายงานแนวโน้มของ
ข้อมูลบางเรื่อง  และข้อมูล
ส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมี
แนวโน้มที่ดี  

แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่าง
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มี
ความส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่าง

ต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุพันธ

กิจของสถาบันไว้ได้เป็น 
     ส่วนใหญ่ 

สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้
อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุก
เรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
สถาบัน 

  
    

 

C ไม่มีการรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

แทบไม่มี หรือไม่มีการ
รายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ  

เริ่มมีสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการในปัจจุบัน

ในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับ

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ

ระดับเทียบเคียง 

มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและ 

ระดับผลการด าเนินการในปัจจุบัน 

เป็นจ านวนมากหรือส่วนมากกับ 

ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ 

เทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึงความ 

เป็นผู้น าในเรื่องต่าง ๆ และมี 

 ผลการด าเนินการที่ดีมาก 

แสดงถึงความเป็นผู้น าในวง

การศึกษาและเป็นระดับ

เทียบเคียงให้สถาบันอื่นใน

หลายเรื่อง 

       

I ไม่มีการรายงานผลลัพธ์

ในเรื่องที่มีความส าคัญ

ต่อการบรรลุพันธกิจ

ของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์เพียง
บางเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลลัพธ์ใน
หลายเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

มีการรายงานผลการ

ด าเนินการของสถาบันใน

ข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วน

ใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ตลาด และ

กระบวนการ 

มีการรายงานผลการด าเนินการ

ของสถาบันในข้อก าหนดที่ส าคัญ

เป็นส่วนใหญ่  เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาดกระบวน 

การและแผนปฏิบัติการรวมทั้งการ

คาดการณ์ผลการด าเนินงานใน

อนาคตในบางเรื่องด้วย 

มีการรายงานผลการด าเนินการ

ของสถาบันในข้อก าหนดที่

ส าคัญทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับ

ผู้เรียน ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 

ตลาด กระบวนการ และแผน 

ปฏิบัติการรวมทั้งภาพรวมการ

คาดการณ์ผลการด าเนินงานใน

อนาคต 

       
สรุป
ช่วง

คะแนน 

      

สรุป
คะแนน ............% ............ % ......45.. % ............ % ............ % ............ % 
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ผลรวมคะแนน 

หัวข้อ คะแนนประเมินตนเอง(%) 

หมวด 1  

1.1 45 

1.2 55 

หมวด 2  

2.1 55 

2.2 55 

หมวด 3  

3.1 45 

3.2 45 

หมวด 4  

4.1 45 

4.2 55 

หมวด 5  

5.1 45 

5.2 85 

หมวด 6  

6.1 45 

6.2 45 

หมวด 7  

7.1 45 

7.2 45 

7.3 45 

7.4 45 

7.5 45 

7.6 45 

คะแนนรวม 890 
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