รายงานขอมูล
ตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2554
(IQA)

กองกิจการนักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

- ก-

สารบัญ
ตัวชี้วัด
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
1
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2
3

2.5
2.8

หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

หนา
1
4
7

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4
5

3.1
3.2

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

10
15

องคประกอบที่ 4 การวิจัย (ไมเกี่ยวของกับพันธกิจ)
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม (ไมเกี่ยวของกับพันธกิจ)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ไมเกี่ยวของกับพันธกิจ)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
6
7
8
9

7.1
7.2
7.3
7.4

ภาวะผูนําของกรรมการบริหารสูงสุดและผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน
การพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสี่ยง

17
21
24
26

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
10

8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

28

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
11
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางสรุปคะแนนผลการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

- ข-

31
35

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

- ค-

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.1
การเก็บขอมูล

: กระบวนการพัฒนาแผน
: ปงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553– 30 กันยายน 2554)

เกณฑการประเมิน : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2

1 ขอ

2 - 3 ขอ

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

4 - 5 ขอ

6 - 7 ขอ

8 ขอ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอ

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในคณะและหนวยงานและ
ได รับ ความเห็ น ชอบจากกรรมการประจํ า
คณะหรือกรรมการบริหารสูงสุด โดยเปน
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติ ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของคณะและหนวยงาน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2551 – 2554)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()
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ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กอง
กิจการนักศึกษาประจําปงบประมาณ
2554 และแผนปฏิบัติราชการกองฯ
4 ป ที่สอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยเนนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสียและบุคลากร
กองกิจการนักศึกษา ซึ่งไดนํา
ขอเสนอแนะของผูที่เกี่ยวของ มา
ดําเนินการ ดังนี้
1. ผลจากการประชุมรวมผูบริหารกอง
กิจการนักศึกษา กับผูนําชุมชนรอบรั้ว
มหาวิทยาลัย เพื่อนําขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ของกองฯ
2. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรฝายพัฒนานักศึกษา
และศิษยเกาสัมพันธและแผนปฏิบัติ
ราชการกองกิจการนักศึกษา โดย
ผูเขารวมการสัมมนาประกอบดวย รอง
อธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษยเกาสัมพันธ /ผูชวยอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา/กีฬา /รองคณบดี /
หัวหนาหนวยกิจการนักศึกษาทุกคณะ/
ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา/
ชํานาญการพิเศษ/หัวหนางานทุกงาน
และหัวหนาหนวยทุกหนวยในกองฯ
3. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักฐาน

1. รายงานการ
ประชุมกองกิจการ
นักศึกษา
2. รายงานการ
ประชุม ขอ 1 – 2
3. สรุปผลการ
สัมมนา ขอ 3 – 4
4. แผนปฏิบัติ
ราชการกองฯ
ปงบประมาณ 2554
5. แผนปฏิบัติ
ราชการกองฯ 4 ป
(พ.ศ. 2555-2558)

ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธไปสูทุก
หนวยงาน



3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม



4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อ
วัดความสําเร็จ ของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ



6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง



มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย รอง
อธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษยเกาสัมพันธ /ผูชวยอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา/กีฬา / ผูอํานวยการ
กองกิจการนักศึกษา/ ชํานาญการ
พิเศษ/หัวหนางานทุกงานทุกงาน และ
หัวหนาหนวยสารสนเทศ กองกิจการ
นักศึกษา
4. ระดมความคิดเห็นขององคกรศิษย
เกามหาวิทยาลัยขอนแกนตอแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
มีการถายทอดแผนปฏิบัติราชการกองฯ
ไปสูทุกงาน และชํานาญการพิเศษเพื่อ
รับทราบ
มีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
กองฯ ประจําปงบประมาณ 2554 ครบ
ตามพันธกิจของกองกิจการนักศึกษา
ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนผูที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูมีศักยภาพสูง
ผูดอยโอกาส การใหทุนการศึกษา
สงเสริมและสนับสนุนการทํากิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานตางๆ
พัฒนาการบริหารจัดการและการประกัน
คุณภาพภายใน
มีเปาประสงคของแผนปฏิบัติราชการ
และคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปครบทุกพันธกิจของ
กองกิจการนักศึกษา
มีการดําเนินงานตามผลการดําเนินงาน
ของแผนปฏิบัติราชการกองฯ ในที่
ประชุมกองกิจการนักศึกษา และเปน
การรายงานผลตอผูบริหารกองฯ ดวย
มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการโดย
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หลักฐาน

1. หนังสือนําสงแผน
กลยุทธฯ
1. แผนปฏิบัติราชการ
กองกิจการนักศึกษา

1. แผนปฏิบัติราชการ
กองกิจการนักศึกษา

1. แผนปฏิบัติราชการ
กองกิจการนักศึกษา
1. รายงานการประชุม
กองกิจการนักศึกษา

1. รายงานการประชุม
กองกิจการนักศึกษา

ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

และรายงานผลต อ ผู บ ริ ห ารและกรรมการ
ประจําคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุดเพื่อ
พิจารณา

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะของกรรมการประจําคณะหรือ
กรรมการบริหารสูงสุดไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําสรุป
ประเมินผลโครงการทุกโครงการสง
พรอมกับการขออนุมัติเบิกจาย
งบประมาณ นอกจากนี้มีการแจงผล
การดําเนินงานโครงการในที่ประชุมกอง
ฯ และถือเปนการรายงานผลตอ
ผูบริหารและกรรมการของกองฯ
1. รายงานการประชุม
มีการนําผลจากขอเสนอแนะจากที่
กองกิจการนักศึกษา
ประชุมกองฯ เพื่อการปรับปรุงทั้งการ
ดําเนินงานของโครงการ แผนปฏิบัติ
ราชการของปถัดไป
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.5

: หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู

การเก็บขอมูล

: ปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

เกณฑการประเมิน : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 - 3 ขอ

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 - 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ดําเนินการครบถวน
()
ขอ
ระบุสิ่งที่ดําเนินการ
ดําเนินการไมครบถวน
()

1.มีการจัดการหรือจัดบริการใหนักศึกษา
จัดบริการเครื่องคอมพิวเตอรในแตละกลุม

1. สรุปการจัดการ
หอพักนักศึกษาโดยจัดเปนหองคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร
ในหอพักนักศึกษา
ที่ชั้นลางสุดของหอพัก จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่จัดใหในหองดังกลาวมีจํานวน
12 – 30 เครื่อง เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของ
นักศึกษา

มีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูง
กวา 8 FTES ตอเครื่อง

2.มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู
อื่นๆผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และมีการฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษาทุกปการศึกษา
3.มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสม
ตอการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษาอยาง
นอยในดาน
ห อ งเรี ย น ห อ งปฏิ บั ติ ก าร อุ ป กรณ
การศึกษา และจุด
เชื่อมตออินเตอรเน็ต

มหาวิทยาลัยขอนแกน

หลักฐาน



-

-

- มีอาคารสถานที่ ที่สงเสริมการเรียนรูและ 1. เอกสารสรุป
การพัฒนานักศึกษา ไดแก สถานกีฬา อาคาร อาคารสถานที่
พลศึกษา อาคารที่ทําการองคการนักศึกษา หอพักนักศึกษา
สภานักศึกษา ชมรมนักศึกษาตาง ๆ จํานวน สถานกีฬา ที่ทําการ
67 ชมรม หอพักนักศึกษา จํานวน 26 หอ ชมรม ที่ทําการ
และหอพักนักศึกษาในการกํากับดูแลอีก 17 องคการนักศึกษา
หอ (หอพักนพรัตนและหอพักสวัสดิการ มข.) และสภานักศึกษา
ลานกิจกรรมกีฬาใน
ลานกิจกรรมกีฬา เพื่อคุณภาพชีวิตและ
นันทนาการบริเวณหอพักนักศึกษา ปรับปรุง หอพักนักศึกษา
ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมหอพักนักศึกษา ให 2. เอกสารสรุปการ
นาพักอาศัยและมีความปลอดภัยเอื้อตอการ ดําเนินการปรับปรุง
หองน้ําเพื่อ
เรียนรู
- มีการปรับปรุงหองน้ํา เพื่ออํานวยความ นักศึกษาพิการ
สะดวกแกนักศึกษาพิการ จํานวน 2 หอพัก
ไดแกหอพักนักศึกษาชาย 1 หอพัก (หอพัก
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ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

4.มี บ ริ ก ารสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่
จําเปนอื่นๆ อยาง
นอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผาน
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล
การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร
และสนามกีฬา



5.มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา
ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดย
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระบบสาธารณูปโภค

ระบบรักษาความปลอดภัยของ

อาคาร



6.มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ
ในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5



7.มีการนําผลการประเมินคุณภาพใน
ข อ 6 ม า ใ ช เ ป น ข อ มู ล ใ น ก า ร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

ชายที่ 5) และหอพักนักศึกษาหญิง 1 หอพัก
(หอพักหญิงที่ 18) โดยเปลี่ยนโถสวมแบบนั่ง
ยอง เปนโถชักโครก และติดตั้งราวจับ
แสตนเลส
มีสิ่งอํานวยความสะดวกคือ หองประชุม รถ
กะบะ อุปกรณตางๆ เชน เครื่องแตงกายเพื่อ
เขาพิธี เครื่องแตงกายดานศิลปวัฒนธรรม
เพื่อสนับสนุนในการจัดโครงการกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา มีมุมใหบริการดาน
เอกสาร ดานการแนะแนวและการศึกษาตอ/
วารสารตางๆ และมีสถานกีฬา จํานวน 21
แหง เพื่อใหนักศึกษาไดออกกําลังกาย เพื่อ
การนันทนาการและเพื่อการแขงขัน
- มีการติดตั้งเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินกรณี
เกิดเหตุไฟฟาดับ ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย มี
การเปลี่ยนสารเคมีถังดับเพลิงตามกําหนด
ระยะเวลา มีการติดตั้งกลองวงจรปดจํานวน
5 หอพัก ไดแกหอพักนักศึกษาที่ 7, 8, 10,
20 และ 22 ซึ่งเปนหอพักที่มีทางขึ้น-ลง
หลายทาง ในการนี้งานหอพักนักศึกษา กอง
กิจการนักศึกษา ไดจัดทําคําของบประมาณ
เพื่อติดตั้งกลองวงจรปดใหครบทุกหอพัก
ตอไป
- มีโครงการระงับอัคคีภัยแกเจาหนาที่หอพัก
กรรมการหอพักและอาจารยที่ปรึกษาหอพัก
เพื่อเตรียมความพรอมเมื่อเกิดอัคคีภัย
มีการสํารวจความพึงพอใจตอบริการ กอง
กิจการนักศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ
- ดานการใหบริการของเจาหนาที่
- ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยสํารวจความพึงพอใจ ในภาพรวมของ
กองฯ และแยกการใหบริการตามภารกิจ
โดยความพึงพอใจตอการใชบริการของงาน
หอพักนักศึกษาผลการประเมินอยูในระดับ
มากที่ 3.96
-

-
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หลักฐาน

1. สรุปอุปกรณสิ่ง
อํานวยความสะดวก
กองกิจการนักศึกษา
2. สรุปสถานกีฬาที่
อยูในความ
รับผิดชอบของกอง
กิจการนักศึกษา

1. เอกสารการ
ดําเนินการการสํารอง
ไฟฉุกเฉินในหอพัก
นักศึกษา
2. เอกสารการ
ดําเนินงานติดตั้ง
กลองวงจรปดใน
หอพักนักศึกษา

1. สรุปการประเมิน
ความพึงพอใจตอ
บริการ กองกิจการ
นักศึกษา

-

ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ
ที่ ส น อ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ผูรับบริการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2.8
การเก็บขอมูล

: ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
: ปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

เกณฑการประเมิน : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอ

1 . มี ก า ร กํ า ห น ด พ ฤ ติ ก ร ร ม ด า น
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ต อ งการส ง เสริ ม ไว เ ป น ลายลั ก ษณ
อักษร

2 . มี ก า ร ถ า ย ท อ ด ห รื อ เ ผ ย แ พ ร
พฤติ ก รรมด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ต อ งการส ง เสริ ม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย
นัก ศึ ก ษาและผู เกี่ ยวข อ งทราบอยา ง
ทั่วถึงทั้งสถาบัน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()




ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

1. ประกาศ มข. ฉบับที่
431/2553 ลงวันที่ 30 มี.ค.
53 เรื่องหลักเกณฑการเชิด
ชูเกียรตินกั ศึกษา และ
องคกรกิจกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ประกาศ มข. ฉบับที่
1361/2554 ลงวันที่ 27 ก.ค.
2554 เรื่อง หลักเกณฑ
การคัดเลือกนักศึกษา
ตนแบบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(KKU MODEL) ประจําป
การศึกษา 2554
ถายทอดและเผยแพรพฤติกรรมดาน 1. หนังสือนําสง ประกาศ
มข. ฉบับที่ 431/2553 ลง
คุณธรรมและจริยธรรมตามประกาศ
หลักเกณฑดังกลาวไปยังทุกคณะ และ วันที่ 30 มี.ค. 53 เรื่อง
หลักเกณฑการเชิดชูเกียรติ
องคกรนักศึกษาตางๆ เพื่อเผยแพร
นักศึกษา และองคกร
และเชิญเขารวมโครงการฯ
กิจกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. หนังสือนําสง ประกาศ
มข. ฉบับที่ 1361/2554 ลง
วันที่ 27 ก.ค. 2554
เรื่อง หลักเกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษาตนแบบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- กําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมไวเปนลายลักษณอักษรใน
ประกาศ มข. ฉบับที่ 431/2553 ลง
วันที่ 30 มี.ค. 53 เรื่องหลักเกณฑการ
เชิดชูเกียรตินักศึกษา และองคกร
กิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแกน
- กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก
นักศึกษาตนแบบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU
MODEL) ประจําปการศึกษา 2554
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ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

3.มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ
พั ฒ น า พ ฤ ติ ก ร ร ม ด า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริย ธรรมที่กํา หนดในข อ 1 โดยระบุ
ตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ



4.มี ก ารประเมิ น ผลโครงการหรื อ
กิ จ กรรมส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม ตั ว บ ง ชี้ แ ล ะ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอย
รอยละ 90 ของตัวบงชี้



5.มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
นักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ (เปนหนวยงานที่ไมมี
เกี่ยวของใดๆ กับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน)



มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

(KKU MODEL) ประจําป
การศึกษา 2554
1. สรุปประเมินผลโครงการ
จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมพัฒนา
เชิดชูเกียรตินักศึกษา และ
คุณธรรมจริยธรรมตามขอ 1 คือ
องคกรกิจกรรมนักศึกษา
- โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาและ
องคกรกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน
- โครงการคัดเลือกนักศึกษาตนแบบ ประจําปการศึกษา 2554
2. สรุปประเมินผลโครงการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU
นักศึกษาตนแบบ
MODEL) ประจําปการศึกษา 2554
โดยมีการระบุตัวชี้วัดและเปาหมาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ความสําเร็จในโครงการ
(KKU MODEL) ประจําป
การศึกษา 2554
ประเมินผลโครงการกิจกรรมที่สงเสริม 1. สรุปประเมินผลโครงการ
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา เชิดชูเกียรตินักศึกษา และ
องคกรกิจกรรมนักศึกษา
ตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามโครงการในขอ 3 โดยมีผลการ
ประจําปการศึกษา 2554
ประเมินตามเปาหมาย รอยละ 90
2. สรุปประเมินผลโครงการ
นักศึกษาตนแบบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(KKU MODEL) ประจําป
การศึกษา 2554
1. คําสั่ง มข. ที่ 1306 /
มีการคัดเลือกนักศึกษาผูมีความ
2555 ลงวันที่ 12 มึ.ค.
ประพฤติดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําป พ.ศ. 2555 โดยแตงตั้ง
2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกการกําหนด
คณะกรรมการคัดเลือก
หลักเกณฑการคัดเลือกฯ และ
นักศึกษาผูมีความประพฤติ
ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเขารับ
ดี ประจําป พ.ศ. 2555
รางวัลระดับชาติ คือรางวัลผูมีความ
2. ประกาศ
ประพฤติดีในวันวิสาขบูชา ประจําป
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่
พ.ศ. 2555 ของพุทธสมาคมแหง
426/2555 ลงวันที่ 20 มี.ค.
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
2555 เรื่อง หลักเกณฑการ
จํานวน 9 คน
คัดเลือกนักศึกษาผูมีความ
ประพฤติดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่
617/2555 ลงวันที่ 18 เม.ย.
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ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

2555 เรื่องผลการคัดเลือก
นักศึกษาผูมีความประพฤติ
ดี ประจําป พ.ศ. 2555
4. รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลจากพุทธสมาคมแหง
ประเทศไทย
หมายเหตุ :
1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขารวม การคัดเลือกที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป(เชน ระดับจังหวัด) หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐ
และเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.1
การเก็บขอมูล

: ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
: ปการศึกษา 2554 (1 มิถนุ ายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

เกณฑการประเมิน : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใช
ชีวิตแกนักศึกษา



2. มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา



มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

1. มีบริการใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาโดยมี
ชองทาง การใหบริการดวยวิธีการตางๆ ดังนี้
- การใหคําปรึกษารายบุคคล
- การใหคําปรึกษาแบบกลุม
- การใหคําปรึกษาทางโทรศัพทในวันและเวลาราชการ
ที่หมายเลข 043-202357 หมายเลขภายใน 1-1993
- การใหคําปรึกษาทาง E-mail
- การใหคําปรึกษาทาง Msn
และในปการศึกษา 2554 นี้ งานแนะแนวและจัดหา
งานไดเพิ่มชองทางการใหบริการใหคําปรึกษาโดยเปด
ใหบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทสายดวนที่หมายเลข
089-2735334 และขยายเวลาการใหบริการเปนทุกวัน
ไมเวนวันหยุดในเวลา 08.00 – 22.00 น. รวมถึงเพิ่ม
ชองทางการใหบริการใหคําปรึกษาบน Facebook ของ
งานแนะแนวฯ
2. จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อแนะแนวการใช
ชีวิตและการเรียนแกนักศึกษา ดังนี้
- โครงการใหคําปรึกษาแบบกลุม เรื่อง พัฒนา
ลักษณะนิสัยการเรียน
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข”
- โครงการอบรม “เพื่อนชวยเพื่อน รุนที่ 1 และรุนที่ 2”
- โครงการบรรยายพิเศษ “ วัยรุน วัยรัก”
- โครงการบรรยายพิเศษ “แนวคิดชีวิต สูความสําเร็จ”
งานแนะแนวและจัดหางานมีการใหบริการขอมูลที่
เป น ประโยชน แ ก นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย เ ก า ฯในด า น
การศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม อาทิ

1. สรุปผลการสํารวจ
การใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตของนักศึกษา
2. คูมือการปฏิบัติงาน
3. สรุปสถิติการให
คําปรึกษา
4. แบบบันทึกการให
คําปรึกษา
5. แบบบันทึกการติดตาม
ผลการใหคําปรึกษา
6. สรุปและประเมินผล
โครงการ
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1. สรุปผลการสํารวจการ
บริ ก ารข อ มู ล ข า วสารที่

ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ
- ขาวสารประชาสัมพันธการจัดโครงการตางๆ
- ขอมูลขาวการศึกษา ทุนการศึกษา การศึกษาตอใน
และตางประเทศ
- ขอมูลขาวรับสมัครงานทั้งงานพิเศษและงานประจํา
- ขอมูลการประกอบอาชีพอิสระ เทคนิคการสมัครงาน,
- ขอมูลการฝกงาน, การแนะนําอาชีพดีๆ มีทั่วโลก
- ขอมูลสาระนารูเกี่ยวกับการใชชีวิตตางๆ
- แบบทดสอบทางจิตวิทยาแบบออนไลน
- ขาวประชาสัมพันธที่เปนประโยชนสําหรับนักศึกษา
จากหนวยงานภายนอก

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน



หลักฐาน

เ ป น ป ร ะ โ ย ช น ต อ
นักศึกษา
2. เอกสารประกอบการ
บริการชองทางตางๆ
- Facebook Fan page
งานแนะแนวฯ มข.
- บอรดประชาสัมพันธ
- หนังสือราชการ
- เว็บไซตงานแนะแนวฯ
- เว็บไซตกองกิจการ
โดยงานแนะแนวและจัดหางานมีชองทางการให
นักศึกษา
บริการ ดังนี้
- เว็บไซตงานแนะแนวและจัดหางาน
- เว็บไซต มข.
- Facebook Fan page งานแนะแนวและจัดหางาน - ปายประชาสัมพันธตาม
มข.
จุดตางๆภายใน มข.
- บอรดประชาสัมพันธ
3. สรุปและประเมินผล
- หนังสือราชการสงหนวยงานตางๆทั้งภายในและภาย โครงการ
นอก เพื่อฝากประชาสัมพันธ
4. สรุปสถิติการ
- ฝากประชาสัมพันธบนเว็บไซตกองกิจการนักศึกษา
ใหบริการสนเทศ
เว็บไซตมหาวิทยาลัยขอนแกน
- ปายประชาสัมพันธ ตามจุดตางๆภายใน มข.
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการแกนักศึกษา
เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชน อาทิ โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม โครงการแนะแนวการศึกษาตอ
ตางประเทศ
มีการจัดหางานพิเศษใหแกนักศึกษาที่มีเวลาวาง 1. สรุปและประเมินผล
ความพึงพอใจตอ
จากการเรียน และจัดโครงการกิจกรรมที่พัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพใหแกนักศึกษาและ โครงการกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณทาง
ศิษยเกาฯไดแก
- โครงการจางงานนักศึกษาใหมีรายไดพิเศษระหวาง วิชาการและวิชาชีพแก
เรียน
นักศึกษา
- โครงการจางงานนักศึกษาใหมีรายไดพิเศษระหวาง 2. สรุปสถิติการ
เรียนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนจากอุทกภัย
ใหบริการจัดหางาน
- โครงการอาชีพอิสระ
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการสมัครงานและ
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ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

4. มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษย
เกา



5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณใหศิษย
เกา



6. มีผลการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการในขอ 1 – 3
ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5



มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ
เทคนิคการแตงหนา
- โครงการมารยาทการเขาสังคมและการรับประทาน
อาหารแบบตะวันตก
- โครงการนัดพบตลาดงาน
- โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
- โครงการศิลปะการพูดในโอกาสตางๆ
- โครงการพัฒนาภาวะการเปนผูนํา
- โครงการเรียนรูไอทีใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
มีการใหบริการขอมูลขาวสารตางๆที่เปนประโยชน
ในดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคมแกศิษยเกา
ม ข . ผ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต แ ล ะ Facebook บ อ ร ด
ประชาสัมพันธของงานแนะแนวฯ โดยมีเนื้อหาในดาน
ตางๆ อาทิ
- ขอมูลขาวการศึกษา ทุนการศึกษา การศึกษาตอใน
และตางประเทศ
- ขอมูลขาวรับสมัครงานทั้งงานพิเศษและงานประจํา
- ขอมูลการประกอบอาชีพอิสระ, เทคนิคการสมัครงาน,
- ขอมูลการฝกงาน, แนะนําอาชีพดีๆ มีทั่วโลก
- ขอมูลสาระนารูเกี่ยวกับการใชชีวิตตางๆ
- แบบทดสอบทางจิตวิทยาแบบออนไลน
มีการจัดโครงการโดยเชิญนักศึกษา ผูสนใจทั่วไป
และศิษยเกาเขารวมโครงการตางๆที่เปนประโยชน
ดังนี้
1. โครงการนัดพบตลาดงาน
2. โครงการแนะแนวการศึกษาตอตางประเทศ
3. โครงการบรรยายพิเศษวัยรุน วัยรัก
4. โครงการแนวคิดชีวิตสูความสําเร็จ
5. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
งานแนะแนวฯจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของ
การใหบริการงานแนะแนวและจัดหางาน และได
สรุปผลการประเมินดังนี้
1. สรุปผลการสํารวจการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิตของนักศึกษา คะแนนประเมิน
4.25 คะแนน
2. สรุปผลการสํารวจการบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา คะแนนประเมิน 4.20 คะแนน
3. สรุปและประเมินผลโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
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หลักฐาน

1. เอกสารประกอบการ
บริการชองทางตางๆ
- เว็บไซตงานแนะแนวฯ
- Facebook Fan page
งานแนะแนวฯ มข.
- บอรดประชาสัมพันธ

1. สรุปและประเมินผล
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณ
ใหศิษยเกา

1. สรุปผลการสํารวจ
การใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนว
การใชชวี ิตของนักศึกษา
2. สรุปผลการสํารวจการ
บริการขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอนักศึกษา
3. สรุปและประเมินผล
โครงการกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณทาง

ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ
คะแนนประเมิน 4.23 คะแนน

7. มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการมาใช
เปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการ
ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน



หลักฐาน

วิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา
1. สรุปผลการสํารวจ
งานแนะแนวและจัดหางานนําผลการประเมิน
คุณภาพการใหบริการจากรายงานสรุปตามหลักฐาน มา การใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนว
ประกอบการพัฒนาดังนี้
การใชชีวิตของนักศึกษา
1. การบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
2. สรุปผลการสํารวจ
การใชชีวิตของนักศึกษา
การบริการขอมูล
- เปดชองทางการใหบริการใหคําปรึกษาผานทาง
สายดวนโทรศัพทมือถือ (Hotline) โดยขยายใหมีการ ขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษา
ใหบริการในวันหยุดราชการ และขยายเวลาการ
3. สรุปและประเมินผล
ใหบริการในเวลา 8.00 – 22.00 น.
- สรางกลุม บริการใหคําปรึกษาและโครงการพัฒนา โครงการกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณทาง
นักศึกษา บน Facebook ของงานแนะแนวฯ เพื่อให
บริการแกสมาชิกในกลุมและเปดกวางสําหรับนักศึกษา วิชาการและวิชาชีพแก
และศิษยเกาที่ตองการเปนสมาชิกเพื่อสอบถามขอมูล นักศึกษา
และใหคําปรึกษาในดานตางๆ การใหบริการมี
4. สรุปและประเมินผล
เจาหนาที่ดูแลตลอดเวลา
โครงการกิจกรรมของ
2. บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
งานแนะแนวและจัดหา
- เพิ่มชองทางการใหบริการดวยการนํา Facebook งาน
งานแนะแนวฯ มข. เขารวมกลุมของ KKU Group และ
ชมรม สโมสร ของนศ.มข. เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆที่เปนประโยชน
3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา
- โครงการจางงานนักศึกษาไดรับงบประมาณ
เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย จึงสามารถรับนักศึกษาเขา
รวมโครงการไดมากขึ้น นักศึกษามีเวลาการทํางาน
เพิ่มขึ้น ไดรับคาตอบแทนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี
โครงการจางงานสําหรับนักศึกษาที่ครอบครัวประสบ
ปญหาอุทกภัย
4. กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ ของงาน
แนะแนวและจัดหางาน
- เชิญวิทยากรที่นักศึกษาสนใจ เชน ผศ.นพ.พันธ
ศักดิ์ ศุกระฤกษ , ดร.กฤษฏา จางใจมนต เจาของ
กาแฟเนเจอรกีฟท
- จัดโครงการในหัวขอที่นักศึกษาสนใจ และ
เหมาะกับการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เชน วัยรุน
วัยรัก, แนวคิดชีวิตสูความสําเร็จ
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ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ
- นักศึกษาบางสวนแจงความจํานงเขารวม
โครงการแตพอวันจัดจริง ไมมาเขารวมทําใหการ
เตรียมงานพลาดเปาหมายผูเขารวม โดยการ
ลงทะเบียนอาจตองมีการมัดจําเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 3.2
การเก็บขอมูล

: ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
: ปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

เกณฑการประเมิน : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
ดําเนินการ
6 ขอ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอ

1.สถาบันจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริม
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ทุกดาน

ดําเนินการครบถวน
()
ระบุสิ่งที่ดําเนินการ
ดําเนินการไมครบถวน
()

จัดทําแผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษา

2.มีกิจกรรมใหความรูและทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา



3.มีการสงเสริมใหนักศึกษานํา
ความรูดานการประกันคุณภาพไป
ใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยนักศึกษาอยางนอย 5
ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี
และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา
จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ



มหาวิทยาลัยขอนแกน

หลักฐาน

1. แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2554 และองคการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ประจําปงบประมาณ
จัดทําขอกําหนดงบประมาณองคการนักศึกษา
2554
ประจําปการศึกษา 2554
2. องคการนักศึกษา
จัดทําขอกําหนด
งบประมาณองคการ
นักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2554
จัดการบรรยายใหความรูและทักษะดานการประกัน 1. สรุปการใหความรูและ
คุณภาพแกผูนํานักศึกษาในการสัมมนากิจกรรม ทักษะการประกันคุณภาพ
แกผูนํานักศึกษาในการ
เสริมหลักสูตรองคการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม สัมมนากิจกรรมเสริม
หลักสูตรฯ
2555 ณ ปากชองแลนดมารค อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา
สงเสริมใหนักศึกษานําความรูและทักษะดานการ 1. สรุปประเมินผลการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ โครงการ 379 โครงการ
โดยนักศึกษา โดยในปการศึกษา 2554 มีทั้งหมด
379 โครงการ ตามประเภทกิจกรรม 5 ดาน ดังนี้
1. กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค จํานวน 94
โครงการ
2. กิจกรรมกีฬา การสงเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการ จํานวน 115 โครงการ
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
จํานวน 30 โครงการ
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมและ
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ขอ

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสราง
เครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน
5.มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

6.มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

คานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิต จํานวน 90 โครงการ
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 50 โครงการ

-

-

-



- มีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการกงอฯ (แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา) ประจําปงบประมาณ 2554
- มีการสรุปประเมินผลทุกโครงการตามแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา ในขอกําหนดงบปราณองคการ
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554
- มีการประชุมกองกิจการนักศึกษา เพื่อติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองฯ
- ใบการสรุปประเมินผลทุกโครงการตองรายงาน
เรื่องการนําปญหาจากปที่ผานมามาใชในการจัด
โครงการอยางไร ระบุปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานและเสนอแนวทางการแกไขปญหาใน
การจัดโครงการครั้งตอไป
- มีการวิเคราะหโครงการ/กิจกรรม กองกิจการ
นักศึกษา ปการศึกษา 2553 เพื่อทราบปญหาและ
เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมตอไป
นําผลการประเมินตามขอ 5 ไปเปนขอมูลในการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ปรับปรุง
แผนและเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาในปการศึกษาตอไป

1. สรุปการประเมิน
ผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการกองฯ
ปงบประมาณ 2554
2. สรุปประเมินผลโครงการ
ของนักศึกษาทั้งหมด
3. รายงานการประชุมกอง
กิจการนักศึกษา
4. สรุปการวิเคราะห
โครงการ/กิจกรรม กอง
กิจการนักศึกษา ป
การศึกษา 2553
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 7.1

: ภาวะผูนําของกรรมการบริหารสูงสุดและผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน

การเก็บขอมูล

: ปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

เกณฑการประเมิน : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 - 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 - 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6-7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอ

1. กรรมการบริหารสูงสุด
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดครบถวนและมีการ
ประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน
กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ มีการนํา
ขอมูลสารสนเทศเปนฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนา
คณะ/หนวยงาน
3. ผูบริหารมีการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()






ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

1. ขอบังคับ ระเบียบ
- ผูบริหารกองฯ ปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจการ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา อยางครบถวน ดําเนินงานดานกิจการ
นักศึกษา
และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10
2. แบบสํารวจการบริหารงาน
ประการ
- มีรายงานประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
การศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ
3. รายงานการประเมิน
(EdPEx) และมีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที ตนเอง ปการศึกษา 2554
4. คํารับรองการปฏิบัติ
กองฯรับผิดชอบ
ราชการ ปงบประมาณ 2554
- มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ 2554 และการรายงานผลการ 5. รายงานผลการปฏิบัติ
ปฎิบัติราชการ
ราชการ ปงบประมาณ 2554
- ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กําหนด 1. ทิศทางองคกร กองฯ
ทิศทางองคกร กําหนดแผนกลยุทธ โดยมีการ 2. แผนปฎิบัติราชการกองฯ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการกองฯ ปงบประมาณ ปงบประมาณ 2554
2554 มีแผนปฏิบัติราชการกองฯ 4 ป (พ.ศ. 3. แผนปฏิบัติราชการกองฯ
2555 - 2558) เปนแนวทางในการดําเนินงาน มี 4 ป (พ.ศ. 2555 - 2558 )
การถายทอดทิศทางองคกร แผนปฏิบัติราชการ 4. หนังสือนําสงแผนปฎิบัติ
ราชการกองฯ สูบุคลากร
กองฯ ไปสูบุคลากร มีระบบสารสนเทศกอง
กิจการนักศึกษา เปนระบบเพื่อสนับสนุนการ 5. ระบบสารสนเทศกองฯ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน
1. รายงานการประชุมกองฯ
- ผูบริหารกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยใชที่ประชุมกองฯ ซึ่งจัดใหมี 2. สรุปโครงการ/กิจกรรม ป
การประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน โดยให การศึกษา 2554
หัวหนางานทุกงาน รายงานผลการดําเนินงาน 3. หนังสือแจงมติการประชุม
ในการประชุมกองฯ และรายงานสรุปการจัด กองฯ ใหบุคลากรทราบ
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ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ของคณะ/หนวยงานไปยัง
บุคลากรในคณะ/หนวยงาน

4. ผูบริหารสนับสนุนให
บุคลากรในคณะ/หนวยงานมี
สวนรวมในการบริหารจัดการ
ใหอํานาจในการตัดสิน
ใจแกบุคลากรตามความ
เหมาะสม



5. ผูบริหารถายทอดความรู
และสงเสริมพัฒนผูรวมงาน
เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของคณะ/
หนวยงานเต็มตามศักยภาพ



6. ผูบริหาร มีการบริหารงาน
ดวยหลักธรรมาภิบาลโดย
คํานึงถึงประโยชนของ
สถาบันและผูมีสวนไดสวน
เสีย(หากจะประเมินผาน
เกณฑการประเมินขอที่ 6
จะตองแสดงขอมูลการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10



มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ในรอบเดือนที่ผานมา เขาสู
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ภายในวันที่ 5
ของเดือนถัดไป
หากเกิดปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน จะวิเคราะหแกไขปญหา และ
กําหนดแนวปฏิบัติตาง ๆ เพื่อประสิทธิภาพ
ของงานในการประชุมกองฯ และมีการสรุปมติ
การประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
เผยแพรใหบุคลากรทุกคนรับทราบ
- ผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
โดยการมอบอํานาจใหหัวหนางาน ชํานาญการ
พิเศษปฏิบัติราชการแทนในภาระงานที่
เกี่ยวของ ยกเวนเรื่องนโยบายเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และมีการ
ประชุมกองฯทุกเดือน เพื่อให หัวหนางาน
ชํานาญการพิเศษ ไดมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการองคกร
- ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริม พัฒนา
ผูรวมงานโดยสื่อสารแจงใหทราบถึงทิศทาง
องคกร แผนปฏิบัติราชการกองฯ
- สงบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรูความสามารถและทักษะในการ
ทํางาน
- จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานกิจการ
นักศึกษาระหวางบุคลากร
- ผูบริหารสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธ
ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติ ของ
มหาวิทยาลัย ใหบุคลากรทราบ โดยผานการ
ประชุมกองฯ
1 ผูบริหารกองฯ บริหารงานดวยหลักธรรมาพิ
บาลครบทั้ง 10 ประการ โดยกองฯ ไดจัดใหมี
การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูและ
ความเขาใจทิศทางองคกร และระดับความ
เชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลกองกิจการนักศึกษา
โดยแจกแบบสํารวจใหแกบุคลากรที่เปน
หัวหนาหนวยของกองฯ จํานวน 31 คน โดยมี
การสํารวจในประเด็น
- ระดับการรับรูและความเขาใจทิศทางองคกร
- 18 -

หลักฐาน

1. คําสั่งกองกิจการนักศึกษา
ที่ 3/2551 ลงวันที่ 26
มีนาคม 2551 เรื่องการมอบ
อํานาจใหหัวหนางาน ในการ
ปฏิบัติราชการแทน
2. รายงานการประชุมกองฯ

1. หนังสือแจงทิศทางองคกร
2. สรุปการสงบุคลากรเขารับ
การประชุม อบรมสัมมนา
3. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ปงบประมาณ 2554
4. รายงานการประชุมกองฯ

1. แบบสํารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับรูและความ
เขาใจทิศทางองคกร และ
ระดับความเชื่อมั่นดานธรร
มาภิบาลกองกิจการ
นักศึกษา
2. รายงานผลการสํารวจถึง
บุคลากรกองฯ

ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ประการ ไดแก
1.หลักประสิทธิผล 2.หลัก
ประสิทธิภาพ
3.หลักการตอบสนอง4.หลัก
ภาระรับผิดชอบ
5.หลักความโปรงใส 6.
หลักการมีสวนรวม 7.
หลักการกระจายอํานาจ8.
หลักนิติธรรม 9.หลักความ
เสมอภาค 10.หลักการ
มุงเนนฉันทามติ)

7. กรรมการบริหารสูงสุด
ประเมินผลการบริหารงาน
ของคณะ/หนวยงานและ
ผูบริหารไดนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงาน
อยางเปนรูปธรรม



8. ผลการประเมินการ
ดําเนินงานของ
กรรมการบริหารสูงสุด และ
ผลการประเมินผูบริหารของ
คณะ/หนวยงานไดระดับคะแนน 3.51 ขึ้น
ไป(แสดงวิธีการประเมินและ
ผลการประเมินทั้งในสวนของ
กรรมการบริหาร
สูงสุด หรือ การประเมิน
ผูบริหาร)



มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

(ผลการสํารวจสวนใหญรับรูทิศทางองคกร คิด
เปนรอยละ 96.67)
- ระดับความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารทั้งชุดของกองฯ และเฉพาะของ
ผูอํานวยการกองฯ (ผลการสํารวจความพึง
พอใจตอระดับความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาล
ของผูบริหารทั้งชุดของกองฯ ในภาพรวม อยู
ในเกณฑระดับมาก ที่ 3.58)
- ระดับความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลเฉพาะ
ผูอํานวยการกองฯ (ผลการสํารวจความพึง
พอใจตอระดับความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาล
ของผูอํานวยการกองฯในภาพรวม อยูในเกณฑ
ระดับปานกลาง ที่ 3.45)
- ความพึงพอใจตอผูอํานวยการกองฯ (ผลการ
สํารวจความพึงพอใจตอผูอํานวยการกองฯ ใน
ภาพรวม อยูในเกณฑระดับมาก ที่ 3.60)
- ที่ประชุมผูบริหารกองฯ ซึ่งจัดประชุมทุกวัน
พุธที่ 2 ของทุกเดือน จะประเมินผลการ
บริหารงานของกองฯรวมกัน โดยพิจารณาจาก
การรายงานผลการดําเนินงานของทุกงาน
ปญหาอุปสรรคที่พบ และแนวทางการแกไข
ปญหา ตลอดทั้งในการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของกองฯ เมื่อไดรับทราบผลการตรวจ
ประเมินจะนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนางาน
1 นําผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รับรูและความเขาใจทิศทางองคกร และระดับ
ความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลกองกิจการ
นักศึกษา มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
โดย
- ทําหนังสือถึงบุคลากรกองฯ ทุกคน เพื่อ
สื่อสารใหทราบ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม
วัฒนธรรม ของกองฯ และตัวชี้วัดผลลัพธการ
ดําเนินงานของกองฯ 11 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน EdPEx
- จัดทําปายประชาสัมพันธ วิสัยทัศน พันธกิจ
คานิยม และวัฒนธรรมของกองฯ ติด
ประชาสัมพันธที่ สํานักงานกองกิจการ

1. รายงานการประชุมกองฯ
2. รายงานการประเมิน
ตนเอง
3. รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2553
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1. แบบสํารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับรูและความ
เขาใจทิศทางองคกร และ
ระดับความเชื่อมั่นดานธรร
มาภิบาลกองกิจการ
นักศึกษา
2. รายงานผลการสํารวจฯ
3. หนังสือแจงผลการสํารวจ
ถึงบุคลากรกองฯ
4. หนังสือ ที่ ศธ
0514.1.7.1/2167 ลงวันที่
20 พฤษภาคม 2555 เรื่อง
รายงานผลการสํารวจความ

ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

นักศึกษา สํานักงานของงานหอพักนักศึกษา
และสํานักงานของงานกีฬา
- ทําหนังสือรายงานผลการสํารวจฯ แจงให
หัวหนางาน ชํานาญการพิเศษ และบุคลากร
ทราบ
- แจงผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รับรูและความเขาใจทิศทางองคกร และระดับ
ความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลกองกิจการ
นักศึกษา ตอผูอํานวยการกองฯ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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หลักฐาน

คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูและ
ความเขาใจทิศทางองคกร
และระดับความเชื่อมั่นดาน
ธรรมาภิบาลของกองกิจการ
นักศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 7.2

: การพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู

การเก็บขอมูล

: ปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

เกณฑการประเมิน : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

1.มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย
ของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของสถาบัน อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย





2.กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1







3.มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

ไดกําหนดประเด็นความรูไว 3
ประเด็นความรู ใน 3 ยุทธศาสตร
ของกองกิจการนักศึกษาที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของสถาบัน
- ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดประเด็น
ความรูเปน มาตรฐานหอพัก
- ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดประเด็น
ความรูเปน การพัฒนาคูมือผูใช
บริการ
- ยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดประเด็น
ความรูเปน การพัฒนาจัดทํา
ฐานขอมูล
กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ
พัฒนาความรู ดังนี้
1. มาตรฐานหอพัก กําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมายเปนเจาหนาที่
ออกแบบและควบคุมการกอสราง
และเจาหนาที่หอพัก
2. การพัฒนาคูมือผูใชบริการ
กําหนดกลุมเปาหมายเปน เจาหนาที่
กองกิจการนักศึกษาและเจาหนาที่
ฝายกิจการนักศึกษาระดับคณะ
3. การพัฒนาจัดทําฐานขอมูล
กําหนดกลุมเปาหมายเปน เจาหนาที่
กองกิจการนักศึกษาและเจาหนาที่
ฝายกิจการนักศึกษาระดับคณะ
1.มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู เรื่องมาตรฐานหอพัก

1. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
จัดการความรู ครั้ง
ที่ 1/2554
2. แผนการจัดการ
ความรู
ปงบประมาณ
2554

1. แผนการจัดการ
ความรู
ปงบประมาณ
2554

1. รายงานการ
ประชุม

ขอ

knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()






4.มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge)






5.มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรู
ในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผาน
มาที่เปนลายลักษณอักษร(explicit
knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

คณะกรรมการ
จัดการความรูกอง
กิจการนักศึกษา
ครั้งที่ 8/2554
2. สําเนาหนังสือที่
ศธ 0514.1.7/ว.
2911
3. สําเนาหนังสือที่
ศธ0514.1.7
/002958
4. เอกสารบรรยาย
ประกอบการศึกษา
ดูงาน
จัดทําเอกสารที่รวบรวมในประเด็น 1.มาตรฐานหอพัก
ความรู ดังนี้
2. คูมือผูใชบริการ
1. จัดทําเอกสารมาตรฐานหอพัก ระบบการใหกูยืม
และเผยแพรทางเว็บไซต
เงินผาน
2. จัดทําเอกสารคูมือผูใชบริการ และ อินเตอรเน็ต estudent loan
เผยแพรตามจุดใหบริการตาง ๆ
รวมทั้งเว็บไซต กองกิจการนักศึกษา 3. คูมือการจอง
3. จัดทําเอกสารขอมูลการบริหาร หอพักนักศึกษา
และเปดใหใชบริการทางเว็บไซต ใหม
4. คูมืองานแนะ
แนวและจัดหางาน
5. คูมือเงินยืม
ฉุกเฉิน
6. คูมือระบบ
ขอมูลเพื่อการ
บริหารและ
ตัดสินใจ
มีการนําความรูที่ไดในปการศึกษา 1.รายงานผลการ
ปจจุบันมาใชในการปฏิบัติงานจริง ประเมินความพึง
ดังนี้
พอใจของนักศึกษา
1.การนํามาตรฐานหอพักมาใชใน หอพักหญิงที่ 3
การปรับปรุงซอมแซมหอพัก จํานวน ตอการปรับปรุง
ซอมแซมหอพัก
1 หอพัก ไดแก หอพักที่ 3
นักศึกษาหญิงที่ 3
2. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่องคูมือผูใชบริการ
3.มีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
4. มีการศึกษาดูงานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร

ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน



2. นําคูมือผูใชบริการมาใชในการ
ปฏิบัติงานจริง จํานวน 4 เรื่อง

1. คูมือผูใชบริการ
ระบบการใหกูยืม
เงินผาน
อินเตอรเน็ต estudent loan
2. คูมือการจอง
หอพักนักศึกษา
ใหม
3. คูมืองานแนะ
แนวและจัดหางาน
4. คูมือเงินยืม
ฉุกเฉิน



3. นําความรูจากเอกสาร และการ 1. รายงานการ
แบงปนความรูการใชโปรแกรม word เปรียบเทียบความรู
และ Excel มาใชในการปฏิบัติงาน การใชโปรแกรม
จริง
word และ
Excel ในการ
ปฏิบัติงาน
บุคลากรกองกิจการ
นักศึกษา

หมายเหตุ :การประเมินในระดับหนวยงาน เกณฑขอที่ 1 ตองสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ตัวชี้วัดที่ 7.3

: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

การเก็บขอมูล

: ปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

เกณฑการประเมิน : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอ

1.มีแผนระบบสารสนเทศ (Information
System Plan)

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()


2.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจ โดยอยางนอย
ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ



3.มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชระบบสารสนเทศ



4.มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ



5.มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของ
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่
กําหนด



มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

จัดทําแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1. แผนการจัดทําระบบ
และการตัดสินใจของกองกิจการนักศึกษา สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจของ
กองกิจการนักศึกษา
จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 1. ระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจโดยครอบคลุมทุกพันธกิจของ การบริหารและการ
กองกิจการนักศึกษา ทั้งดานการใหบริการ ตัดสินใจของกองกิจการ
นักศึกษา การพัฒนานักศึกษา และการ นักศึกษา
บริหารจัดการองคกร (การเงิน พัสดุ
บุคลากร ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา)
และไดนําขอมูลจากระบบสารสนเทศไปใช
ในการดําเนินงาน ดานการประกันคุณภาพ
ของกองกิจการนักศึกษา
มีการประเมินผลความพีงพอใจของผูใช 1. การประเมินผลความ
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจจากผูใช พึงพอใจของผูใชระบบฯ
ระบบ
นําผลจากการสํารวจความพึงพอใจของ
1. การประเมินผลความ
ผูปฏิบัติงานที่ใชระบบฯ โดยปรับปรุงแกไข พึงพอใจของผูปฏิบัติงาน
ระบบทุนการศึกษาตามขอเสนอแนะ
ที่ใชระบบ ฯ
มีการใชระบบและการรายงานขอมูลการเขา 1. ฐานขอมูลการเรียนรู
รวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของ แบบบูรณาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกัน นักศึกษา
ระหวางกองกิจการนักศึกษาและหนวย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กิจการนักศึกษาทุกคณะของ มข. โดย
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ทั้งของกองฯ หนวย
กิจการนักศึกษาทุกคณะ จะไดรับรหัสผาน
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ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

การบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษา และนักศึกษา มข.ทุกคน สามารถ
เขาระบบเพื่อตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม
ของตนเอง พรอมทั้งรับทราบปฏิทินการจัด
โครงการกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อเขา
รวมได

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 7.4

: ระบบบริหารความเสี่ยง

การเก็บขอมูล

: ปการงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

เกณฑการประเมิน IQA-KKU :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอ

1.มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2.มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง
และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยาง
นอย 3 ดาน ตามบริบทของคณะ/
หนวยงาน ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกล
ยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยง
ดานธรรมาภิ-บาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()




ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําระบบ
การควบคุมภายในกองกิจการนักศึกษา

หลักฐาน

1. คําสั่ง มข. ที่
739/2553 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ 2553

มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัย 1. รายงานการประชุม
การวิเคราะหความเสี่ยง
ที่กอใหเกิดความเสี่ยงในที่ประชุมกอง
กองกิจการนักศึกษา
กิจการนักศึกษา 4 ดาน คือ
- ดานการบริหารจัดการ
- ดานการเงินและงบประมาณ
- ดานการพัสดุ
- ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
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ขอ

3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที
ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
4.มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม
แผน
5.มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภา
สถาบันเพื่อพิจารณาอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง

6.มีการนําผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชใน
การปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()








ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง

1. เอกสารประเมินโอกาส
และผลกระทบของความ
เสี่ยง
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและดําเนินการ 1. แผนการบริหารความ
ตามแผน
เสี่ยง ประจําป
งบประมาณ 2554
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม 1. การติดตามและ
แผน
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง กอง
กิจการนักศึกษา
ประจําปงบประมาณ
2554
มีการนําผลประเมินและขอเสนอแนะไปใชใน 1. รายงานการประชุม
การปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในที่ บริหารความเสี่ยง
ประชุมบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปการประเมินที่สงผลกระทบตอ
ชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน
อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 8.1

: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

การเก็บขอมูล

: ปงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553– 30 กันยายน 2554)

เกณฑการประเมิน : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 - 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 - 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอ

1.มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธคณะ/หนวยงาน

2.มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน
หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()
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ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกองกิจการ
นักศึกษา โดยแตละงานแจงงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการกองฯ แลวนํามาจัดทํา
แผนปฏิบัตราชการกองฯ ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของฝายพัฒนานักศึกษาและ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกอง
กิจการนักศึกษาประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 สําหรับ โครงการ/กิจกรรมที่
บรรจุในแผนฯจะคํานึงถึงความสอดคลอง
กับตัวชี้วัด กองฯ มีการจัดสรร
งบประมาณรวมกันซึ่งประกอบดวย รอง
อธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย
เกาสัมพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา
ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา ชํานาญ
การพิเศษ หัวหนางาน และหัวหนาหนวย
การเงิน ซึ่งจะระบุผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ และติดตามการดําเนินการใน
ที่ประชุมกองฯ และ ดานการเงิน/พัสดุ จะ
ไดรับการตรวจสอบจากสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน การใชจายเงินในการ
ปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมของนักศึกษา

1. แผนปฏิบัติ
ราชการกองกิจการ
นักศึกษา

1. แผนปฏิบัติ
ราชการ กอง
กิจการนักศึกษา
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
2. ขอกําหนด
งบประมาณ
องคการนักศึกษา
ประจําปการศึกษา
2554

ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

3.มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา
คณะ/หนวยงาน และบุคลากร



4.มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบ และรายงานตอกรรมการบริหารสูงสุด
อยางนอย ปละ 2 ครั้ง



5.มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจา ย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงอยางตอเนื่อง
6.มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนด

มหาวิทยาลัยขอนแกน

-

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

องคการนักศึกษา สภานักศึกษา และ
ชมรมตาง ๆ ไดมีการจัดทําขอกําหนด
งบประมาณ โครงการนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2554 โดยทั้ง 2 แผน มีการ
กําหนดโครงการกิจกรรม วันเวลา
ปฏิบัติงานและงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
เพื่อการจัดกิจกรรมอยางชัดเจน ทั้งนี้ตาม
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจาก
มหาวิทยาลัย
มีงบประมาณประจําปตามแผนตาม
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร
(งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2554 ของกองกิจการ
นักศึกษาไดรับจัดสรรทั้งในสวนของ
งบดําเนินการ งบลงทุน งบคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง กิจกรรมการสนับสนุน
ทุนการศึกษา กิจกรรมอุดหนุนบํารุง
องคการนักศึกษา กิจกรรมอุดหนุน
บํารุงกีฬา และกิจกรรมอุดหนุน/
กิจกรรมนักศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป
โดยครบถวนตามพันธกิจของ กอง
กิจการนักศึกษา)
รายงานสถานะการใชจายเงินของกอง
กิจการนักศึกษา ในที่ประชุมกองกิจการ
นักศึกษาทุกเดือน

-
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สํานักงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยมาตรวจสอบการติดตาม
การใชจายเงินของกองกิจการนักศึกษา
ปละ 1 ครั้ง เพื่อการตรวจสอบ สอบถาม
การปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน
ทดสอบการปฏิบติตามนโยบาย
ระเบียบคําสั่งตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ

หลักฐาน

1. แผนงบประมาณ
เชิงยุทธศาสตร
(งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ 2554)

1. รายงานการ
ประชุมกองกิจการ
นักศึกษา
2. สรุปการรายงาน
สถานะทางการเงิน
ทุกเดือน
1. หนังสือที่ ศธ
0514.1.8/069 ลง
วันที่ 29
กุมภาพันธ 2555
เรื่องแจงการเขา
ปฏิบัติงานของ
หนวยตรวจสอบ

ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

โดยเขาตรวจเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555
และกองกิจการนักศึกษาไดดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานและ
รายงานการแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูตรวจสอบภายใน

7.ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ



ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา
ติดตามผลการใชจายเงินใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการกองกิจการนักศึกษา
และตามงบประมาณเชิงยุทธศาสตรที่
จัดสรรให กอง ฯ ประจําปงบประมาณ
2554 ในที่ประชุมกองฯ ทุกเดือน และ
แจงเตือนเรงรัดการขออนุมัติและ
เบิกจายโครงการ และจากการติดตาม
ผล รวมถึงจากรายงานทางการเงิน จะมี
การวางแผนตัดสินใจ หากมีปญหาใน
การดําเนินงาน จะพิจารณาแกไขปญหา
รวมกันในที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา

หลักฐาน

ภายใน
2. หนังสือที่ ศธ
0514.1.7.1/2705
ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2555
เรื่องรายงานการ
แกไขตาม
ขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายใน
1. รายงานการ
ประชุมกองกิจการ
นักศึกษา

หมายเหตุ :
แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธให
สามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ ดังนั้น ควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตอง
จัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปน
ความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่ใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจน
ถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือจะตองมีการระดมทุนดวย
วิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน
ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกล
ยุทธของสถาบัน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 9.1

: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

การเก็บขอมูล

: ปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

เกณฑการประเมิน : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 - 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 - 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 - 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอ

1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและดําเนิน
การตามระบบที่กําหนด

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()
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ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

- มีการกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน ของกองฯ
- มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของกองฯตาม
เกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
EdPEx 11 ตัวชี้วัด
- มีการมอบหมายการดําเนินงานใหงาน
ตางๆ รับผิดชอบ ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
- มีการติดตามผลการดําเนินงาน ตาม
ตัวชี้วัดอยางตอเนื่องในการประชุมกองฯ
และการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของกองฯ
- มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป
การศึกษา 2554 และรายงานผลลัพธการ
ดําเนินงาน IQA ตามตัวชี้วัดประกอบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
- รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตาม
วันที่มหาวิทยาลัยกําหนด (9 สิงหาคม
2555)
- นําผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปที่
ผานมา มาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
ของกองฯ

1. พันธกิจ
วิสัยทัศน กองฯ
2. ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานของ
กองฯ 11 ตัวชี้วัด
3. รายงานการ
ประชุมการประกัน
คุณภาพกองฯ
4. รายงานการ
ประชุมกองฯ
5. รายงานการ
ประเมินตนเอง
(SAR) ปการศึกษา
2554 และรายงาน
ผลลัพธการ
ดําเนินงาน IQA 11
ตัวชี้วัด
6. หนังสือยืนยันรับ
การตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
กองฯ
7. ผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในปการศึกษา
2553
8. สรุปผลการ

ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

2.มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของคณะ/หนวยงาน



3.มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ
ของคณะ/หนวยงาน



4.มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
1)การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ
2)การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัยและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

ปรับปรุงพัฒนางาน
ตามผลการตรวจ
ประเมิน
1. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ 1. มีการกําหนด
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิสัยทัศน พันธกิจ
ของกองฯ
โดยมี
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 2. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
การศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ประกันคุณภาพของ
- มีการกําหนดวาระการประชุม เรื่องการ
ประกันคุณภาพ โดยมีการติดตามงานและ กองฯ
พิจารณาการดําเนินงานในการประชุมกองฯ 3. หนังสือเชิญ
ทุกเดือนและในการประชุมคณะกรรมการ ประชุมกองฯ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกองฯ
4. รายงานการ
- มีการมอบหมายตัวชี้วัดใหงานตางๆ
ประชุมกองฯ
รับผิดชอบดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการ 5. รายงานการ
ประชุมการประกัน
ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
- มีการประชุมกองฯ และการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ เพื่อ 6. ผลการตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ประเมินคุณภาพ
- มีการนําผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในปการศึกษา
ภายในในปการศึกษาที่ผานมา มาเปน
2553
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
7. สรุปผลการ
ดําเนินงาน
ปรับปรุงพัฒนางาน
ตามผลการตรวจ
ประเมิน
- มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ 1. คํารับรองการ
ของกองฯ ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติราชการ กอง
ปงบประมาณ 2554
กิจการนักศึกษา
ปงบประมาณ 2554
1. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 1. ตัวชี้วัดการ
การศึกษาภายในอยางครบถวน ดังนี้
ดําเนินงานของ
- การควบคุม การติดตามผลการดําเนินงาน กองฯตามเกณฑ
ในการประชุมกองฯ และการประชุม
การตรวจประเมิน
คณะกรรมการประกันคุณภาพ กองฯ และรับ คุณภาพภายใน 11
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวชี้วัด /
ตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด (9 สิงหาคม แผนปฏิบัติ
2555)
ราชการกองฯ
- จัดทํารายงานประจําป กองกิจการนักศึกษา ปงบประมาณ
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ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

พ.ศ. 2554 สงใหมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 16
มกราคม 2555
- มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของกองฯ ในปการศึกษา 2553 มาเปนขอมูล
ในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน

5.มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธทุกตัวบงชี้



6.มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ
7.มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ประกั น คุ ณ ภาพกา รศึ ก ษาโดยเฉพาะ
นั ก ศึ ก ษาผู ใ ช บั ณ ฑิ ต และผู ใ ช บ ริ ก ารตาม
พันธกิจของสถาบัน



หลักฐาน

2554
2. รายงานการ
ประชุมกองฯ
3. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
4. หนังสือยืนยันรับ
การตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
กองฯ
1. รายงานการ
- มีการนําผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของกองฯ ในปการศึกษา 2553 มา ประเมินตนเอง
กองฯ
เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
2. รายงานการ
ดําเนินงานของกองฯ
ประชุมกองฯ
3. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
4. รายงานผลการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
ของกองฯ ป
การศึกษา 2553
5. สรุปผลการ
ปรับปรุงพัฒนา
งานตามผลการ
ตรวจประเมิน
- มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนขอมูลการ 1. ระบบ
ประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 9
สารสนเทศกอง
องคประกอบ
กิจการนักศึกษา
- มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 1. สรุปผลการ
สํารวจความพึง
(นักศึกษา) และผูมีสวนไดสวนเสีย คือ
ผูปกครองของนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืม พอใจของ
เพื่อการศึกษา และผูปกครองของนักศึกษาที่ ผูรับบริการ
พักในหอพักนักศึกษา
- จัดการประชุมผูบริหารกองฯ รวมกับผูนํา 2. สรุปผลการ

กําหนดใน CHE QA Online และ
3)การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ/หนวยงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ



- 33 -

ขอ

8.มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน
(ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย )และมี กิ จ กรรม
รวมกัน

9.มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งานวิ จั ย ด า นการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ห น ว ยงาน
พั ฒ นาขึ้ น และเผยแพร ใ ห ห น ว ยงานอื่ น
สามารถนําไปใชประโยชน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟงความ ประชุมผูบริหาร
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวน กองฯ และผูนํา
เสีย
ชุมชนรอบรั้ว
มหาวิทยาลัย
- มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ 1. สรุปการเขา
ประกันคุณภาพการศึกษา ระหวางสถาบัน รวมโครงการ
โดยเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ แลกเปลี่ยน
สรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา เรียนรูและสราง
เครือขายการ
ของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ :
ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
นิสิตนักศึกษาทั่ว
ประเทศ :
ระดับอุดมศึกษา



-

-
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-

ตารางสรุปคะแนน ตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ตัวชี้วัด

ระดับคะแนน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
1
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2
3

2.5
2.8

หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

5
4
5

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4
5

3.1
3.2

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

5
4

องคประกอบที่ 4 การวิจัย (ไมเกี่ยวของกับพันธกิจ)
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม (ไมเกี่ยวของกับพันธกิจ)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ไมเกี่ยวของกับพันธกิจ)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
6
7
8
9

7.1
7.2
7.3
7.4

ภาวะผูนําของกรรมการบริหารสูงสุดและผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน
การพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสี่ยง

5
5
5
5

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
10

8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

5

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
11

9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวมหารดวยจํานวนตัวชี้วัดที่ไดรับการประเมิน)

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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4
52
4.72

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx (ECPE) (ไมเต็มรูปแบบ)

ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินงาน
1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและ
สภาพแวดลอมการเรียนรู
3 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ
ดานขอมูลขาวสาร
5 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย (ไมเกี่ยวของกับพันธกิจ)
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม (ไม
เกี่ยวของกับพันธกิจ)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(ไมเกี่ยวของกับพันธกิจ)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
6 7.1 ภาวะผูนําของกรรมการบริหารสูงสุดและ
ผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน
7 7.2 การพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรแหงการ
เรียนรู
8 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
9 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
10 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
11 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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Level
(ผล/ระดับ)

Comparison
Trends
ผล
(แนว โนม) องกร
เปรียบ
+/เปรียบ ขอมูล
เทียบ
เทียบ
(+/-)

