
 

 
 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 
 
 
 
 

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่  ๖/๒๕๖๐  
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



๒ 
 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 
วิสัยทัศน์ 
 

“องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศในกำรสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
(HPO : High Performance Organization)” 

 
ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ :  

Frank Buytendijk1 จาก Business Performance Management ได้กล่าวถึง HPO ว่าเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่องค์กรต้องสร้างเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง  
Buytendijk ยังพบว่า HPO ประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ ๕ ประการ คือ  

(๑) มีการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และด าเนินการเพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างมั่นคงและ
ต่อเนื่อง  

(๒) มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียภายใน (พนักงานขององค์กร) และภายนอกองค์กร (ลูกค้า, 
supplier และผู้มสี่วนได้เสียอื่นๆ) 

(๓) มีการก าหนดกลยุทธ์และวางแนวทางที่ท าให้พนักงานขององค์กรรู้ว่าต้องท าอย่างไรเพ่ือให้เกิด
ผลดีต่อองค์กร  

(๔) สามารถปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที 
(๕) มีการจัดองค์กรที่มีรูปแบบเรียบง่ายและมีการประสานงานระหว่างกันตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 https://www.opdc.go.th/oldweb/thai/High_Performance_Organize/HPOContent1.pdf 



๓ 
 

ค่ำนิยมร่วม  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อัตลักษณ์ : กัลยำณมิตร จิตอำสำ พึ่งพำได้  
 
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จกำรด ำเนนิงำนตำมอัตลักษณ์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่มีสมรรถนะด้านการให้บริการที่ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส านักงานอธิการบดีจัดขึ้น 
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕) 

 
 

เอกลักษณ์ : กำรเรียนรู้และพัฒนำ 
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จกำรด ำเนนิงำนตำมเอกลักษณ์: กำรเรียนรู้และพัฒนำ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะของส านักงาน

อธิการบดี (ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๔.๐๐) 

บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เกิดความน่าเชื่อถือ  

“กำรบริกำรที่เป็นเลิศ” 
(Customer Service Excellence) 

วัฒนธรรมองค์กร : ส.น.อ. 

ส = สร้างสรรค์  สามัคคี  
ส านักดี สื่อสาร ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความสามัคคี/การ
ท างานเป็นทีม/ร่วมแรงร่วมใจ 
ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

น = นอบน้อม ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
 

อ = องค์กร เอ้ืออาทร โอบ
อ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูล เห็นใจ
ซึ่งกันและกัน/เคารพซึ่งกันและ
กัน  จงรั กภักดีต่อองค์กร/รั ก
องค์กร 
 



๔ 
 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
๒. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
๓. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
๔. ส่งเสริม และสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจใน

วัฒนธรรมที่หลากหลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
 

กลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง  

 
กลยุทธ์ มำตรกำร และตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  
เป้ำประสงค์  ๑. องค์กรมีกำรพัฒนำและบริหำรงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  

๒. เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำยในและภำยนอก 
มหำวิทยำลัย และสร้ำงควำมเชื่อม่ันในกำรให้บริกำร 

๓. มีสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และกำรท ำงำน  
 
มำตรกำร 
 

มำตรกำร ตัวช้ีวัด 
(๑) พัฒนาและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล    สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน             

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ภาวะผู้น า 
(๑.๑)  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร (การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี) 

- ร้อยละของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีที่มีการ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๑๐๐)  
(สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ใน
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ ยังไม่มีการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติ ราชการระหว่ างหน่ วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี) 



๕ 
 

มำตรกำร ตัวช้ีวัด 
(๑.๒)  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถ

น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานได ้
-  ระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านักงานอธิการบดี (ระดับ ๔)  
(สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง ในประเด็น 
ความเสี่ยงที่ ๔ ส านักงานอธิการบดีมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนด) 

(๑.๓)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการ
ด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) 

แผนงานและการด าเนินงาน ระยะเวลา ๓ ปี   
๑. ปที่ ๑ (ปการศึกษา ๒๕๕๙ ) มีเปาหมายเพ่ือการ
สรางความเขาใจในการพัฒนาคุณภาพใหผูบริหาร 
ระดับคณะสามารถวิเคราะหตัวตน และมีแผนพัฒนา
คุณภาพของหนวยงานได 
 
กิจกรรม 
๑.๑ จัดส่งโครงร่างองค์กรพร้อมก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาสู่ ความเป็น เลิศตามวิสัยของแต่ละ
หน่วยงานเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ 
พร้อมรายงานวิธีการน า เกณฑ์  EdPExไปใช้ ใน
หน่วยงานว่ามีแนวทางการด าเนินงานอย่างไร 
๑.๒ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์EdPEx 
๑.๓ จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)ผ่าน
ระบบCHE QA Online 
๒. ปที่สอง(ปการศึกษา ๒๕๖๐) สนับสนุนใหคณะมีก
ด าเนินการพัฒนาระบบคุณภาพตอจากปแรก และ
เตรียมความพรอมเพ่ือการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
กิจกรรม 
๒.๑ จัดส่ งรายงานความก้ าวหน้าของผลการ
ด าเนินงานตามที่หน่วยงานก าหนดในปีที่ ๑ 
๒.๒ จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)ผ่าน
ระบบCHE QA Online 
 
๓. ปที่สาม(ปการศึกษา ๒๕๖๑) สนับสนุนใหคณะ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑEdPEx 
เพ่ือการตรวจเยี่ยม และการพัฒนาคุณภาพหลังการ
ตรวจเยี่ยมมีแนวทางการด าเนินงาน 



๖ 
 

มำตรกำร ตัวช้ีวัด 
ทั้งนี้ฝายประกันคุณภาพการศึกษาจะสนับสนุนให
คณะที่มีความพรอมเขารวมโครงการ EdPEx ๒๐๐
หรือ โครงการที่ สกอ.ด าเนินการในทุกป 
กิจกรรม  
๓.๑ จัดส่ งรายงานความก้ าวหน้าของผลการ
ด าเนินงานตามที่หน่วยงานก าหนดในปีที่ ๑ 
๓.๒ จัดส่งรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ 
EdPEx ฉบับสมบูรณ์ 
๓.๓ จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)ผ่าน
ระบบCHE QA Online 

(๒) จัดการโครงสร้างและกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
สร้างความความเชื่อมั่นในการให้บริการของส านักงาน
อธิการบดี 

 

(๒.๑)  ทบทวนโครงสร้างและกระบวนงานหลักและ
กระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน เป็นประจ าทุกปี ให้
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง หรือใช้ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน             
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ กระบวนการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ รั บบริ การต่ อการ ให้ บริ การของส านั ก /
หน่วยงานเทียบเท่า 
 

(๒.๒) ปรับปรุงหรือพัฒนาโครงสร้างและกระบวนงานหลัก
และกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน เป็น ประจ าทุกปี 
โดยกระบวนการมีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพ่ือส่งผล
ต่อความส าเร็จของส านักงานอธิการบดี 

        - การลดขั้นตอนในการท างาน/ปรับปรุงขั้นตอนใน
การท างาน 

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน             
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการของหน่วยงาน 

(๓) พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 

- ร้อยละเฉลี่ยของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตาม
แผนกลยุทธ์ ของ ส านักงานอธิการบดี (ร้อยละ ๘๐)  
(สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง ในประเด็น
ความเสี่ยงที่ ๑ การด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย
ของแผนส านักงานอธิการบดี) 
- ร้อยละเฉลี่ยของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ร้อยละ ๙๐ (สอดคล้องกับแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ในประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ 
ด้านการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีอาจ
ไม่บรรลุตามเป้าหมาย) 

(๔) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและวิธีที่เหมาะสมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลผลิตเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หลักของกระบวนงาน เช่น ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office 

๑) ร้อยละของหน่วยงานที่น าระบบ E-meeting                  
มาใช้ 



๗ 
 

มำตรกำร ตัวช้ีวัด 
Automation) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) 
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เป็นต้น  

๒) ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารที่ลดลง
เมื่อเทียบกับการไม่น าระบบ E-meeting มาใช้ 
๓) ร้อยละของหน่วยงานที่น าระบบ E-document       
มาใช้ 
๔) ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารที่ลดลง
เมื่อเทียบกับการไม่น าระบบ E-document มาใช้
ระบบ 
(สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเ งิน ระดับ
มหาวิทยาลัย)  

(๕) พัฒนาและบริหารระบบงบประมาณและระบบการเงิน
ให้มีเสถียรภาพ  

- สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน              
ตั วบ่ ง ชี้ ที่  ๑ .๖  ระบบและกลไกการ เ งิ นและ
งบประมาณ  
 

-  มีการก าหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รวมศูนย์หรือการเช่า
เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น 

- ปรับปรุงระบบงบประมาณ และระบบการเงินให้มี
เสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
- พัฒนาระบบการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลด
รายจ่าย 

- ก าหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น รวมศูนย์หรือการเช่าเครื่องพิมพ์ 
(Printer) เป็นต้น 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  

- สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน              
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔ การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงาน
เรียนรู้  
- ร้อยละของหน่วยงานที่น ากระบวนการจัดการ
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาหน่วยงาน
(ร้อยละ ๘๐)  
(สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง ในประเด็น 
ความเสี่ยงที่ ๒ ส านักงานอธิการบดีบางหน่วยงานยัง
ขาดความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการจัดการ
ความรู้) 

(๗) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ของส านักงาน
อธิการบดีตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสี เขียว (Green University) ที่ เ อ้ือต่อการ
เรียนรู้และการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

- สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน             
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระบบการให้บริการสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคาร อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ โดยให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  



๘ 
 

มำตรกำร ตัวช้ีวัด 
- ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามขั้นตอนที่
ก าหนด (๓ ข้อ)  
(สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ใน
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ อัตราการเสื่อมของอาคาร
และระบบสาธารณูปโภคของส านักงานอธิการบดี) 
 
 

(๘) พัฒนาระบบเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับ
บุคลากร 

จ านวนกิจกรรมสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับ
บุคลากร 

     - สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ เพ่ือให้บุคลากร
ท างานในองค์กรอย่างมีความสุขและมีความผูกพันกับองค์กร  

- สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน             
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระบบการพัฒนาบุคลากร เกณฑ์ข้อที่ 
๔ สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและ
ก าลั ง ใจ ให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  
- ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ ๗๐) 
(สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง ในประเด็น
ความเสี่ ยงที่  ๕ การวัดความสุขของส านักงาน
อธิการบดีในด้านผ่อนคลายดียังมีคะแนนต่ ากว่า
เกณฑ)์ 

 
 
ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์ที่ ๑)  
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วย
ที่ใช้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล  

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ คณะกรรมการ
ด้านธรรมาภิบาล

ส านักงาน
อธิการบดี 

๒. ระดับความส าเร็จเฉลี่ยในการ
พัฒนาโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือสร้างความความเชื่อมั่นในการ
ให้บริการของส านักงานอธิการบดี 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ทุกหน่วยงาน 

   (๑) มีการทบทวน ปรับปรุง/
พัฒนาโครงสร้างการด าเนินงานตาม
ภารกิจ ของหน่วยงาน 



๙ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วย
ที่ใช้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
   (๒) มีแผนพัฒนาโครงสร้างการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม ภ า ร กิ จ ข อ ง
หน่วยงาน 
    (๓) มีการด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

       

    (๔) มีการติดตามประเมินผล
และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร
หน่วยงานอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี 
    (๕) มีการน าผลการประเมินมา
พัฒนาการด าเนินงาน 

       

๓ .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ใ น
ส านักงานอธิการบดีที่มีการพัฒนา
งาน/ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก
ผลการประเมิน ด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ กองกลางและ 
ทุกหน่วยงาน 

๔. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมใน
หน่วยงานและส านักงานอธิการบดี 

ระดับ ๓.๙๐ ๔.๐๐ ๔.๑๐ ๔.๓๐ ๔.๕๐ ส านักงานบริหาร
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

๕. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุข
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ กองการเจ้าหน้าที่ 

๖. ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
ผูกพันต่อองค์กร 

ร้อยละ ๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕  กองการเจ้าหน้าที่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูง  
เป้ำประสงค์ ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถ

ขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 
มำตรกำร 

มำตรกำร ตัวช้ีวัด 
(๑) พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรงำนบุคคลให้มี
ประสิทธิภำพ 

ระบบและกลไกกำรบริหำรงำนบุคคลให้ มี
ประสิทธิภำพ 

- ทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของส่วน
งานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม (ลดความซ้ าซ้อน มีความ
ยืดหยุ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการด าเนินงาน) 

- ทบทวนหลักการและก าหนดมาตรการในการบริหาร
อัตราก าลัง  

- ทบทวน/ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  

 

- มีการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้าง  
- มีการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม 
- มีการทบทวน/ปรับปรุงระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
- หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีกระบวนงาน
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
(ร้อยละ ๘๐)  
(สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง ในประเด็น 
ความเสี่ยงที่ ๓ ส านักงานอธิการบดีบางหน่วยงานยัง
ไม่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานจึงไม่สามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ภายในองค์กรและส่งผลให้
องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์)  

(๒) พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้ง
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร  

- พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารในปัจจุบัน  
- พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร  

- จ านวนกิจกรรมที่จัดในการพัฒนาทักษะด้านการ
บริหารแก่ผู้บริหารปัจจุบัน  
- จ านวนกิจกรรมที่จัดในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสาย
งานโดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภาพและประสบการณ์ 

- จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล
และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดีอย่างเป็น
รูปธรรม  

- แผนพัฒนาสมรรถนะเพ่ือสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
- ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี  

 

- ระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล 
- สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน             
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระบบการพัฒนาบุคลากร 
    เกณฑ์ข้อที่ ๑ มีแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และ
ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพ่ือวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผน  
     เกณฑ์ข้อที่ ๕ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
บุคลากรและดูแลให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
- ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร (ระดับ ๔)  
(สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ใน
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔ หน่วยงานไม่สามารถก าหนด
แผนการฝึกอบรมส าหรับบุคลากรที่ชัดเจน)  



๑๑ 
 

 
ตัวช้ีวัด (กลยุทธ์ที่ ๒)  

 
ตัวช้ีวัด 

 
หน่วย
ที่ใช้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. ร้อยละของบุคลากรที่
มีสรรถนะสูง  

ร้อยละ ๔๕  ๕๐  ๕๕  ๖๐  ๖๕  กองการเจ้าหน้าที่ 

๒. จ านวนของบุคลากรที่
ได้รับรางวัลหรือการยก
ย่องเชิดชู เกียรติ  หรื อ
ส ร้ า ง ชื่ อ เ สี ย ง ใ ห้ กั บ
ส านักงานอธิการบดี  

คน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ กองการเจ้าหน้าที่ 

๓ .  ค่ า เ ฉ ลี่ ย ผ ล ก า ร
ประเมินการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารในส านักงาน
อธิการบดี   

ร้อยละ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ กองการเจ้าหน้าที่ 

 
 

ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

กลยุทธ์ที ่๑ 
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

 
เป้ำประสงค์  ๑. องค์กรมีกำรพัฒนำและบริหำรงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  

๒. เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำยในและภำยนอก 
มหำวิทยำลัย และสร้ำงควำมเชื่อม่ันในกำรให้บริกำร 

๓. มีสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และกำรท ำงำน  
 
มำตรกำร  ๑ พัฒนำและบริหำรงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล    
ตัวช้ีวัด  ตัวบ่งชี้ ๑.๓ ภำวะผู้น ำ  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อ
สังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาและก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่
ถูกต้อง จะท าให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
เกณฑ์มาตรฐาน : 



๑๒ 
 

๑. คณะกรรมการของส านัก* ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน 
๒. คณะกรรมการประจ าส านัก หรือคณะกรรมการบริหารส านัก* มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดล่วงหน้า และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
๓. ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 

๔. ผู้บริหาร มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสังกัด 

๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของส านักเต็มตามศักยภาพ 

๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓-๔ ข้อ ๕-๖ ข้อ ๗ ข้อ 
 

มำตรกำร ตัวช้ีวัด 
(๑) พัฒนำและบริหำรงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล    สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน             

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ภาวะผู้น า 
(๑.๑)  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร (การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี) 

- ร้อยละของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีที่มี
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 
๑๐๐)  
(สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ใน
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ ยังไม่มีการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติ ราชการระหว่างหน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี) 

(๑.๒)  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถ
น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานได ้

-  ระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านักงานอธิการบดี (ระดับ ๔)  
(สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง ในประเด็น 
ความเสี่ยงที่ ๔ ส านักงานอธิการบดีมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนด) 

(๑.๓)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้
ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา  เพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 



๑๓ 
 

มำตรกำร ตัวช้ีวัด 
(๒) จัดกำรโครงสร้ำงและกระบวนงำนให้มีประสิทธิภำพ
เพื่อสร้ ำงควำมควำมเชื่ อ ม่ันในกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 

(๒.๑)  ทบทวนโครงสร้างและกระบวนงานหลักและ
กระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน เป็นประจ าทุกปี ให้
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง หรือใช้ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน             
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ กระบวนการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ รั บบริ การต่อการให้บริ การของส านั ก/
หน่วยงานเทียบเท่า 
 

(๒.๒) ปรับปรุงหรือพัฒนาโครงสร้างและกระบวนงาน
หลักและกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน เป็น ประจ า
ทุกปี โดยกระบวนการมีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพ่ือ
ส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานอธิการบด ี

        - การลดขั้นตอนในการท างาน/ปรับปรุงขั้นตอนใน
การท างาน 

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน             
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการของหน่วยงาน 

(๓) พัฒนำประสิทธิภำพกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

- ร้อยละเฉลี่ยของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตาม
แผนกลยุทธ์ ของ ส านักงานอธิการบดี (ร้อยละ ๘๐)  
(สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง ในประเด็น
ความเสี่ยงที่ ๑ การด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย
ของแผนส านักงานอธิการบดี) 
-  ร้ อยละ เฉลี่ ยของการบรรลุ เป้ าหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ร้อยละ ๙๐ (สอดคล้องกับ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ในประเด็นความ
เสี่ยงที่ ๓ ด้านการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีอาจไม่บรรลุตามเป้าหมาย) 

(๔) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและวิธีที่เหมำะสมในกำร
เพิ่ มประสิทธิ ภำพและผลผลิต เพื่ อ ให้ เป็น ไปตำม
วัตถุประสงค์หลักของกระบวนงำน เช่น ระบบส ำนักงำน
อั ต โ น มั ติ  ( Office Automation)  ร ะ บ บ เ อ ก ส ำ ร
อิเล็กทรอนิกส์  (e-document)  ระบบกำรประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เป็นต้น  

๑) ร้อยละของหน่วยงานที่น าระบบ E-meeting                  
มาใช้ 
๒) ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารที่ลดลง
เมื่อเทียบกับการไม่น าระบบ E-meeting มาใช้ 
๓) ร้อยละของหน่วยงานที่น าระบบ E-document       
มาใช้ 
๔) ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารที่ลดลง
เมื่อเทียบกับการไม่น าระบบ E-document มาใช้
ระบบ (สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระดับ
มหาวิทยาลัย)  

(๕) พัฒนำและบริหำรระบบงบประมำณและระบบ
กำรเงินให้มีเสถียรภำพ  



๑๔ 
 

มำตรกำร ตัวช้ีวัด 
- ปรับปรุงระบบงบประมาณ และระบบการเงินให้มี
เสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
- พัฒนาระบบการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

- สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน              
ตั วบ่ งชี้ ที่  ๑ .๖  ระบบและกลไกการ เ งินและ
งบประมาณ  
 

-  มีการก าหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รวมศูนย์หรือการเช่า
เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลด
รายจ่าย 

- ก าหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น รวมศูนย์หรือการเช่าเครื่องพิมพ์ 
(Printer) เป็นต้น 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อมุ่งสู่กำร
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  

- สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน              
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔ การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงาน
เรียนรู้  
- ร้อยละของหน่วยงานที่น ากระบวนการจัดการ
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาหน่วยงาน
(ร้อยละ ๘๐)  
(สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง ในประเด็น 
ความเสี่ยงที่ ๒ ส านักงานอธิการบดีบางหน่วยงานยัง
ขาดความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการจัดการ
ความรู้) 

(๗) พัฒนำระบบสำธำรณูปโภคและภู มิทัศน์ของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดีตำมแนวทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
สู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) ที่
เอื้อต่อกำรเรียนรู้และกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 

- สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน             
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระบบการให้บริการสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคาร อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการ
ขยะและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ โดย
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
- ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามข้ันตอนที่
ก าหนด (๓ ข้อ)  
(สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ใน
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ อัตราการเสื่อมของอาคาร
และระบบสาธารณูปโภคของส านักงานอธิการบดี) 

(๘) พัฒนำระบบเพื่อสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงองค์กรกับ
บุคลำกร 

จ านวนกิจกรรมสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับ
บุคลากร 

     - สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ เพ่ือให้บุคลากร
ท างานในองค์กรอย่างมีความสุขและมีความผูกพันกับ
องค์กร  

- สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน             
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระบบการพัฒนาบุคลากร เกณฑ์ข้อที่ 
๔ สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
และก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  



๑๕ 
 

มำตรกำร ตัวช้ีวัด 
- ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ ๗๐) 
(สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง ในประเด็น
ความเสี่ยงที่  ๕ การวัดความสุขของส านักงาน
อธิการบดีในด้านผ่อนคลายดียังมีคะแนนต่ ากว่า
เกณฑ)์ 

 
๑. ตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพภำยใน  

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรของสำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำม                  
พันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงำน 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากร ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และก าหนดตัวบ่งชี้
และค่าเป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

๒. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
๓. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง 
๔. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ                             
๕. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
๖. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ ภำวะผู้น ำ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อ
สังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาและก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่
ถูกต้อง จะท าให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. คณะกรรมการของส านัก* ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน 
๒. คณะกรรมการประจ าส านัก หรือคณะกรรมการบริหารส านัก* มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดล่วงหน้า และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 



๑๖ 
 

๓. ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 

๔. ผู้บริหาร มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสังกัด 

๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของส านักเต็มตามศักยภาพ 

๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่หน่วยงำนเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ ๓ ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในมหาวิทยาลัย
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน 
ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน 
การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
๑. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน  
๒. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับพันธกิจของส านักอย่าง

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑  
๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( Tacit 

Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุม่เป้าหมายที่ก าหนด 

๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 



๑๗ 
 

๕. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖ ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกล
ยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
ให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้อ่ืนๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบ
ทุกพันธกิจมีระบบการตรวจสอบ การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการ เงินต้องแสดงรายละเอียด
การใช้จ่ายในทุกพันธกิจโครงการกิจกรรมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
สถาบันได ้

เกณฑ์มาตรฐาน : 
๑. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๒. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจของหน่วยงาน การพัฒนา

หน่วยงานและบุคลากร 
๓. มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการของส านัก อย่าง

น้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๔. มีการตรวจสอบและติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนด  
๕. การติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้ใน

การวางแผนและการตัดสินใจ 
๖. มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ กระบวนกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนัก/

หน่วยงำนเทียบเท่ำ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการจัดท าแผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๒. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
๓. มีการติดตาม และประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านัก อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี และมีผล

การประเมินความพึงพอใจในครั้งสุดท้ายเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 
๔. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อที่ประชุมคณะกรรมการของสานักเพ่ือให้

ข้อเสนอแนะ 



๑๘ 
 

๕. มีการน าผลประเมินความพึงพอใจ หรือข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจ มาจัดท า
แผนปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ ๒ กำรพัฒนำตำมบทบำท/พันธกิจของหน่วยงำน 
๑. ด้ำนกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ กำรพัฒนำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. ทุกหน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการบริการที่จะพัฒนา 
๒. ทุกหน่วยงานมีการก าหนดแผนการด าเนินงาน 
๓. ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
๔. ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนินงานตามข้ันตอน/การให้บริการที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 
๕. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน

อธิการบดี 

หมำยเหตุ 
๑. ส านักงานอธิการบดี มีหน่วยงานในสังกัดทั้งสิ้น ๑๖ หน่วยงาน ดังนี้  

- กองกลาง - ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา - ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
- กองคลัง 
- กองบริการการศึกษา 

- ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
- ส านักงานกฎหมายและนิติการ 

- ส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

- กองการเจ้าหน้าที ่
- กองแผนงาน 

-  ส า นั ก ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาและสารสนเทศ 

- ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
- ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

- ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

- ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
บริ การวิ ชาการ  และท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

- ส านักงานรักษาความปลอดภัย
และสวัสดิภาพบุคลากร 

๒. กระบวนการ/ขั้นตอน แต่ละหน่วยงานเสนอชื่อกระบวนงาน แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

๒. ด้ำนกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ระบบกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร อย่ำงน้อยใน

เรื่องประปำไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่ำงๆ โดยให้
เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

๑. มีการจัดท าแผนการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารส านั กงาน
อธิการบดี 

๒. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
๓. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

ส านักงานอธิการบดี 
๔. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 

อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี ผลการประเมินไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 



๑๙ 
 

๕. มีการน าข้อเสนอแนะจากข้อ ๓ และ ๔ มาปรับปรุงการด าเนินงานหรือปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 
 
๓. แผนบริหำรควำมเสี่ยง ระดับส ำนักงำนอธิกำรบดี  

๑. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ การด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผนส านักงานอธิการบดี 
ตัวช้ีวัด ร้อยละเฉลี่ยของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี  
   (ร้อยละ ๘๐)  
๒. ความเสี่ยงที่ ๒ ส านักงานอธิการบดีบางหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการ

ความรู้ 
ตัวช้ีวัด  ร้อยละของหน่วยงานที่น ากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาหน่วยงาน  

              (ร้อยละ ๘๐)  
๓. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ ส านักงานอธิการบดีบางหน่วยงานยังไม่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานจึงไม่

สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ภายในองค์กรและส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด  หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีกระบวนงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ 

หน่วยงาน (ร้อยละ ๘๐) 
๔. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔ ส านักงานอธิการบดีมีผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการต่ ากว่า

เป้าหมายที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัด  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี (ระดับ ๔)  
 
๕. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๕ การวัดความสุขของส านักงานอธิการบดีในด้านผ่อนคลายดียังมีคะแนนต่ ากว่า

เกณฑ ์
ตัวช้ีวัด  ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ ๗๐) 

 
๔. แผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน ระดับส ำนักงำนอธิกำรบดี  

๑. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ ยังไม่มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี 

ตัวช้ีวัด  ร้อยละของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีที่มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
 (ร้อยละ ๑๐๐)  
 

๒. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ ด้านการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีอาจไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด  ร้อยละเฉลี่ยของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ร้อยละ ๙๐) 
 

๓. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ หน่วยงานไม่สามารถก าหนดแผนการฝึกอบรมส าหรับบุคลากรที่ชัดเจน 
ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ระดับ ๔)  
 

 

๕. ตัวช้ีวัดตำมแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ระดับมหำวิทยำลัย  
๑) ร้อยละของหน่วยงานที่น าระบบ E-meeting มาใช้ 
๒) ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารที่ลดลงเมื่อเทียบกับการไม่น าระบบ E-meeting มาใช้ 
๓) ร้อยละของหน่วยงานที่น าระบบ E-document มาใช้ 
๔) ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารที่ลดลงเมื่อเทียบกับการไม่น าระบบ E-document มาใช้ระบบ 



๒๐ 
 

 
 
 


