รายงานขอมูล
ตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2555
(IQA)

กองกิจการนักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

สารบัญ
ตัวชี้วัด
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
1
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2
3
4

2.4
2.5
2.8

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

หนา
1
4
6
9

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5
6

3.1
3.2

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

13
20

องคประกอบที่ 4 การวิจัย (ไมเกี่ยวของกับพันธกิจ)
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม (ไมเกี่ยวของกับพันธกิจ)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ไมเกี่ยวของกับพันธกิจ)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7
8
9
10

7.1
7.2
7.3
7.4

ภาวะผูนําของกรรมการบริหารสูงสุดและผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน
การพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสี่ยง

26
30
32
34

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
11

8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

36

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
12
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางสรุปคะแนนผลการดําเนินงาน

40
44

1

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.1
การเก็บขอมูล

: กระบวนการพัฒนาแผน
: ปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

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
ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจํา
คณะหรือกรรมการบริหารสูงสุด โดยเปน
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติ ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของคณะและหนวยงาน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2551 – 2554)

ดําเนินการครบถวน
()
ระบุสิ่งที่ดําเนินการ
ดําเนินการไมครบถวน
()

มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกองกิจการ

นักศึกษาประจําปงบประมาณ 2555 และ
แผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษา
4 ป ที่สอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยเนนการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดสวนเสียและบุคลากรกองกิจการ
นักศึกษา ซึ่งไดนําขอเสนอแนะของผูที่
เกี่ยวของมาดําเนินการ ดังนี้
1. ผลจากการประชุมรวมผูบริหารกอง
กิจการนักศึกษากับผูนําชุมชนรอบรั้ว
มหาวิทยาลัย เพื่อนําขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงและจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
กองกิจการนักศึกษา
2. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย
เกาสัมพันธและแผนปฏิบัติราชการกอง
กิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม –
1 สิงหาคม 2554 ณ หองประชุม 1 กอง
กิจการนักศึกษา และอิมภูฮิลล รีสอรท อ.
วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา โดยผูเขารวม
การสัมมนาประกอบดวย รองอธิการบดี
ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ/
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา/กีฬา
/รองคณบดีฝายกิจการ/พัฒนานักศึกษา
ทุกคณะ/หัวหนาหนวยกิจการ/พัฒนา
นักศึกษาทุกคณะ/ผูอํานวยการกองกิจการ

หลักฐาน

1. รายงานการ
ประชุมกองกิจการ
นักศึกษา
2. รายงานการ
ประชุมรวมกับ
ผูบริหารกอง
กิจการนักศึกษา
กับผูนําชุมชนรอบ
รั้วมหาวิทยาลัย
3. สรุปผลการ
จัดทําแผนฝาย
พัฒนานักศึกษา
และแผนปฏิบัติ
ราชการกองกิจการ
นักศึกษา
4. สรุปผลการ
ระดมความคิดเห็น
ของศิษยเกา
5. แผนปฏิบัติ
ราชการกองกิจการ
นักศึกษา
ปงบประมาณ
2555
6. แผนปฏิบัติ
ราชการกองกิจการ
นักศึกษา 4 ป

2
ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธไปสูทุก
หนวยงาน



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



4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จ ของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป



ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

นักศึกษา/ชํานาญการพิเศษ/หัวหนางาน
ทุกงาน และหัวหนาหนวยทุกหนวยในกอง
กิจการนักศึกษา
3. จัดโครงการจัดทําแผนฝายพัฒนา
นักศึกษา และแผนปฏิบัติราชการกอง
กิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน
2554 ณ โรงแรมแกรนด ริเวอรไซต
จ.พิษณุโลก ผูเขารวมโครงการ
ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ/ผูชวย
อธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา/กีฬา
/ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา
/ชํานาญการพิเศษ/หัวหนางานทุก และ
หัวหนาหนวยสารสนเทศ กองกิจการ
นักศึกษา
4. จัดระดมความคิดเห็นขององคกรศิษย
เกามหาวิทยาลัยขอนแกนตอแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ.2555-2558 เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน
2554 ณ สราญรมยรีสอรท อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา
มีการถายทอดแผนปฏิบัติราชการกอง
กิจการนักศึกษาไปสูทุกงาน และชํานาญ
การพิเศษเพื่อรับทราบ
มีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกอง
กิจการนักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2555
ครบตามพันธกิจของกองกิจการนักศึกษา
ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษา
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข พัฒนา
นักศึกษาใหเปนที่พึงประสงคของสังคม
และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

หลักฐาน

(พ.ศ. 2555-2558)

1. หนังสือนําสง
แผนกลยุทธฯ

1. แผนปฏิบัติ
ราชการกองกิจการ
นักศึกษา
2. รายงานการ
ประชุมกองกิจการ
นักศึกษา
3. การประชาสัมพันธ
ทางเว็บไซต
มีเปาประสงคของแผนปฏิบัติราชการและคา 1. แผนปฏิบัติ
ราชการกองกิจการ
เปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน ตามแผน นักศึกษา
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ

3
ขอ

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ

ดําเนินการครบถวน
()
ระบุสิ่งที่ดําเนินการ
ดําเนินการไมครบถวน
()

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

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



8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะของกรรมการประจําคณะหรือ
กรรมการบริหารสูงสุดไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป





หลักฐาน

1. แผนปฏิบัติ
ประจําปครบทุกพันธกิจของกองกิจการ
ราชการกองกิจการ
นักศึกษา ในขอ 3
นักศึกษา
มีการดําเนินงานตามผลการดําเนินงานของ 1. รายงานการ
แผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษา ใน ประชุมกองกิจการ
ที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา และเปนการ นักศึกษา
รายงานผลตอผูบริหารกองกิจการนักศึกษา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 1. รายงานการ
ประเมินผลการ
ของแผนปฏิบัติราชการโดยผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทําสรุปประเมินผลโครงการทุก ดําเนินงานตาม
โครงการสงพรอมกับการขออนุมัติเบิกจาย ตัวชี้วัดในแผน
ปฏิบัติราชการกอง
งบประมาณ นอกจากนี้มีการแจงผลการ
ดําเนินงานโครงการในที่ประชุมกองกิจการ กิจการนักศึกษา
ปงบประมาณ 2555
นักศึกษา และถือเปนการรายงานผลตอ
และการรายงานผล
ผูบริหารและกรรมการของกองกิจการ
ตอผูบริหารหนวยงาน
นักศึกษา
มีการนําผลจากขอเสนอแนะจากที่ประชุม 1. รายงานการ
ประชุมกองกิจการ
กองกิจการนักศึกษา เพื่อการปรับปรุงทั้ง
นักศึกษา
การดําเนินงานของโครงการ แผนปฏิบัติ
ราชการของปถัดไป

4

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.4
การเก็บขอมูล

: ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
: ปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554– 30 กันยายน 2555)

เกณฑการประเมิน : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2

1 ขอ

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

3 - 4 ขอ

5 - 6 ขอ

7 ขอ

2 ขอ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอ

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผลและมีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()



2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนด



3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และ
สรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ



ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

มีการพัฒนาบุคลากรกองกิจการนักศึกษา
ทั้งระยะยาว และระยะสั้น โดยมี
แผนพัฒนาบุคลากรกองกิจการนักศึกษา
ประจําป พ.ศ. 2555-2558 และแผนพัฒนา
บุคลากรกองกิจการนักศึกษา ประจําป
พ.ศ. 2555

มีการจัดโครงการ เพื่อรองรับการพัฒนา
บุคลากรตามที่กําหนดในแผน รวมทั้งสง
บุคลากรเขารับการพัฒนาตามที่สถาบัน
ทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกนจัด
ซึ่งกําหนดไวในแผนดวยเชนเดียวกัน
- มีตรวจสุขภาพประจําป และจัดโครงการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ใหบุคลากร
กองกิจการนักศึกษา
- ปรับปรุงสํานักงาน เพื่อสรางบรรยากาศ
ในการทํางาน และเงินสวัสดิการกองกิจการ
นักศึกษา ในกรณีที่มีความจําเปนทางดาน
การเงิน

หลักฐาน

- แผนพัฒนา
บุคลากรกอง
กิจการนักศึกษา
ประจําป 2555
- แผนพัฒนา
บุคลากรกอง
กิจการนักศึกษา
ประจําป 2555 2558
- สรุปผลการจัด
โครงการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

- สรุปประเมินผล
การตรวจสุขภาพ
ประจําป
- สรุปประเมินผล
โครงการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ
- สรุปการปรับปรุง
สํานักงาน
- สรุปการดําเนินงาน
การจัดบริการเงิน
สวัสดิการกอง
กิจการนักศึกษา

5
ขอ

4. มีระบบติดตามใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจาก
การพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุม
ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน



มีการจัดโครงการอบรมใหกับบุคลากร และ
นําความรูที่ไดจากการอบรมมาดําเนินการ
จัดการความรู ไดแกเรื่อง การเขียนขาว,
Photoshop, และเทคนิคการถายภาพ

- สรุปประเมินผล
โครงการอบรม
ใหความรูบุคลากร



มีการใหความรูด านจรรยาบรรณแก
บุคลากร และมีประกาศกองกิจการ
นักศึกษา เรื่องจรรยาบรรณบุคลากรกอง
กิจการนักศึกษา เพื่อถือปฏิบัติ
มีการจัดทําการประเมินผลสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร

- สรุปการดําเนินงาน
ดานจรรยาบรรณ
กองกิจการนักศึกษา





- สรุปการประเมินผล
สําเร็จของแผน
พัฒนาบุคลากร
ไดนําผลประเมินการดําเนินการมาปรับปรุง - สรุปการปรับปรุง
ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
การดําเนินงานตาม
ผลการประเมิน
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่2.5

: หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู

การเก็บขอมูล

: ปการศึกษา 2555(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)

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
ขอ

1.มีการจัดการหรือจัดบริการใหนักศึกษา
มีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูง
กวา 8 FTES ตอเครื่อง

2.มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู
อื่นๆผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และมีการฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษาทุกปการศึกษา
3.มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
การศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()


ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

จัดบริการเครื่องคอมพิวเตอรในแตละกลุม 1. สรุปการจัดการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร
หอพักนักศึกษาโดยจัดเปนหอง
ในหอพักนักศึกษา
คอมพิวเตอรที่ชั้นลางสุดของหอพัก
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดใหในหอง
ดังกลาวมีจํานวน 12 – 30 เครือ่ ง เพื่อให
เปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา

-

-

-



- กองกิจการนักศึกษามีอาคารสถานที่ที่
สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนานักศึกษา
ไดแก
- มีสนามกีฬา 17 ชนิดกีฬา(รวม 76
สนาม) สระวายน้ํา 1 สระ /อาคาร
แบดมินตัน 1 หลัง /อาคารพลศึกษา 1
สนาม ประกอบดวยสนามบาสเกตบอล 1
สนาม และสนามวอลเลยบอล 1 สนาม
และอาคารพลศึกษาอเนกประสงค 1 หลัง
ประกอบดวย สนามกีฬาในรม 7 สนาม
แบดมินตัน 6 สนาม สนามตะกรอ 2
สนาม สนามวอลเลยบอล 2 สนาม และ
สนามบาสเกตบอล 2 สนาม
- หอพักนักศึกษาสวนกลางจํานวน 26
หอ และหอพักนักศึกษาในการกํากับดูแล

1. เอกสารสรุป
อาคารสถานที่
หอพักนักศึกษา
สถานกีฬา ที่ทําการ
ชมรมที่ทําการ
องคการนักศึกษา
และสภานักศึกษา
ลานกิจกรรมกีฬาใน
หอพักนักศึกษา
2. เอกสารสรุปการ
ดําเนินการปรับปรุง
หองน้ําเพื่อ
นักศึกษาพิการ

7
ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

4.มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาลการจัดการหรือ
จัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา



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



ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

อีก 17 หอ เปนหอพักสวัสดิการนักศึกษา
8 หอ เปนหอพักนพรัตน 9 หอ รวม
ทั้งสิ้น จํานวน 43 หอ รวมจํานวนหองพัก
3,977 หอง รวมจํานวนนักศึกษาที่พัก
อาศัย 8,748 คน ตลอดทั้งมีลานกิจกรรม
กีฬาหอพักนักศึกษาอีกดวย
มีสิ่งอํานวยความสะดวกคือ หองประชุม 1. สรุปอุปกรณสิ่ง
รถกระบะ อุปกรณตางๆ เชน เครื่องแตง อํานวยความสะดวก
กองกิจการนักศึกษา
กายเพื่อเขาพิธี เครื่องแตงกายดาน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนในการจัด 2. สรุปสถานกีฬาที่
โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา มีมมุ อยูในความ
ใหบริการดานเอกสาร ดานการแนะแนวและ รับผิดชอบของกอง
กิจการนักศึกษา
การศึกษาตอ/วารสารตางๆ และมี
สถานกีฬา จํานวน 21 แหง เพื่อให
นักศึกษาไดออกกําลังกาย เพื่อการ
นันทนาการและเพื่อการแขงขัน
- มีการติดตั้งเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินกรณี 1.เอกสารการ
เกิดเหตุไฟฟาดับ ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย ดําเนินการการสํารอง
มีการเปลี่ยนสารเคมีถังดับเพลิงตาม
ไฟฉุกเฉินในหอพัก
กําหนดระยะเวลา มีการติดตั้งกลองวงจร นักศึกษา
ปดจํานวน 5 หอพัก ไดแกหอพักนักศึกษา 2. เอกสารการ
ที่ 7, 8, 10, 20 และ 22 ซึ่งเปนหอพักที่มี ดําเนินงานติดตั้ง
ทางขึ้น-ลงหลายทาง ในการนี้งานหอพัก กลองวงจรปดใน
นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ไดจัดทํา หอพักนักศึกษา
คําของบประมาณเพื่อติดตั้งกลองวงจรปด
ใหครบทุกหอพักตอไป
- มีโครงการระงับอัคคีภัยแกเจาหนาที่
หอพัก กรรมการหอพักและอาจารยที่
ปรึกษาหอพัก เพื่อเตรียมความพรอมเมื่อ
เกิดอัคคีภัย
- กองกิจการนักศึกษามีการสํารวจความ 1.สรุปการประเมิน
ความพึงพอใจตอ
พึงพอใจของผูรับบริการในจุดบริการ
บริการกองกิจการ
ตางๆ ของกองกิจการนักศึกษา ใน 3
นักศึกษา
ประเด็นหลัก คือ
1. ดานเจาหนาที่ ความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่ 3.74
2. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการ

8
ขอ

7.มีการนําผลการประเมินคุณภาพใน
ขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่
สนองความตองการของผูรับบริการ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()



ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

ใหบริการ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู
ในระดับมากที่ 3.64
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ความพึง
พอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่ 3.46
โดยภาพรวมของความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของกองกิจการนักศึกษา อยูใน
ระดับมากที่ 3.64
- กองกิจการนักศึกษานําผลการประเมิน
คุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่สนอง
ความตองการของผูรับบริการดังนี้
1. การจัดที่นั่งพักรอเพิ่มเติมระหวางการ
รอรับบริการใหแกนักศึกษาบริเวณหนา
สํานักงานกองกิจการนักศึกษาเพื่อให
บริการนักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ
2. ปรับปรุงระบบ WIFI เพื่อใหมีศักยภาพ
ในการรองรับการใหบริการนักศึกษา
รวดเร็วขึ้นทั้งในและนอกเวลาราชการ
3. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
ติดตั้งปลั๊กไฟ ที่หนาสํานักงานกอง
กิจการนักศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใช IT และการเรียนรูทั้งในและนอก
เวลาราชการใหแกนักศึกษา
4. จัดทําบอรดประชาสัมพันธที่หนา
สํานักงานเพิ่มเติม เพื่อใหนักศึกษา
รับทราบขอมูลขาวสารของกองกิจการ
นักศึกษา โดยจําแนกประเภทการ
ใหบริการนักศึกษา
5. ปรับปรุงทางเดินบริเวณโดยรอบ
สํานักงานกองกิจการนักศึกษา
6. ใหบริการหองประชุมเพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาและสนับสนุนการ
เรียนการสอน
7. มีปายประชาสัมพันธบอกจุดรับบริการ
ที่หนาบริเวณสํานักงานกองกิจการ
นักศึกษา

หลักฐาน

-
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.8
การเก็บข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ

: ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กบั นักศึกษา
: ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)
: กองกิจการนักศึกษา

เกณฑ์การประเมิน : 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. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาทีต่ ้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()



ระบุสิ่งทีด่ ําเนินการ

- มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการส่งเสริม
คือเรื่อง วินัยจราจร, การแต่งกาย
นักศึกษาถูกระเบียบ
- กําหนดพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์
อักษรในการยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักศึกษาและองค์กรกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา
2555
- กําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรในการ
คัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU 3 D
MODEL) ปีการศึกษา 2555
- กําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรในการ
คัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ 3 D MODEL
กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 5
สถาบัน ประจําปีการศึกษา 2555

หลักฐาน

- รายงานการประชุม
กองกิจการนักศึกษา
ครั้งที่ 5/2546 ลงวันที่
17 พฤษภาคม 2556
เรื่อง การกําหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมที่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา/กอง
กิจการนักศึกษาต้องการ
ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
เรื่องวินัยจราจรและการ
แต่งกายนักศึกษาถูก
ระเบียบ
- ประกาศ มข. เรื่อง
หลักเกณฑ์การเชิดชู
เกียรตินักศึกษาและ
องค์กรกิจกรรม

- หนังสือแจ้งองค์กร
กิจกรรมนักศึกษา/ทุก
คณะ ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ประกาศ

10
ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาทีต่ ้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
สถาบัน



3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดใน
ข้อ 1 โดยระบุตวั บ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความสําเร็จ



ระบุสิ่งทีด่ ําเนินการ

หลักฐาน

มข. เรื่องหลักเกณฑ์การ
เชิดชูเกียรติ
- ประกาศ มข. เรื่อง
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
นักศึกษาต้นแบบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKU 3 D MODEL
- ประกาศ มข. เรื่อง
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
นักศึกษาต้นแบบ 3 D 5
สถาบัน
กองกิจการนักศึกษาถ่ายทอดพฤติกรรม - กําหนดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการ
- เอกสารรณรงค์
ส่งเสริม(วินัยจราจร/การแต่งกาย
นักศึกษาถูกระเบียบ) ในการปฐมนิเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เรื่องวินัยจราจรและการ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 เมื่อ
แต่งกายนักศึกษาถูก
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์
ระเบียบ ในวัน
ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และศิษย์เก่าสัมพันธ์/ในบอร์ด
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กองกิจการนักศึกษา และ กองกิจการนักศึกษา
ในเวปไซด์กองกิจการนักศึกษา http:// - เว็บไซด์กองกิจการ
นักศึกษา
sac.kku.ac.th และหนังสือขอความ
ร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงทุกคณะ - หนังสือจากกองกิจการ
นักศึกษาถึงทุกคณะขอ
ความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์พฤติกรรม
ที่มหาวิทยาลัยต้องการ
ส่งเสริม
กองกิจการนักศึกษามีโครงการ/กิจกรรม - สรุปประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมพฤติกรรม
- ด้านวินัยจราจร
- ด้านการแต่งกายนักศึกษาถูกระเบียบ
- ด้านการยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษา
และองค์กรกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา2555
- ด้านคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU 3 D
MODEL) ปีการศึกษา 2555

11
ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมี
ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 90 ของตัวบ่งชี้



5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา
ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ (เป็นหน่วยงานที่ไม่มี
เกี่ยวข้องใดๆ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น)



ระบุสิ่งทีด่ ําเนินการ

- ด้านคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ 3 D
MODEL กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
5 สถาบัน ประจําปีการศึกษา 2555
โดยมีการระบุตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ
กองกิจการนักศึกษามีการประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่
ต้องการส่งเสริมตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่กําหนด

หลักฐาน

สรุปประเมินผล
- โครงการด้านการ
รณรงค์ส่งเสริมวินัย
จราจรแก่นักศึกษา
- ด้านการแต่งกาย
นักศึกษาถูกระเบียบ
- ด้านการยกย่องเชิดชู
เกียรตินักศึกษาองค์กร
กิจกรรมดีเด่น
- ด้านนักศึกษาต้นแบบ
3D มข./นักศึกษา
ต้นแบบ 3D เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา 5
สถาบัน
- กองกิจการนักศึกษามีการคัดเลือก
- เอกสารหนังสือที่ พสท
นักศึกษาผู้มีความประพฤติดี
59/2556 ลงวันที่ 6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี
มีนาคม 2556 เรื่อง
พ.ศ.2556 เพื่อเข้ารับรางวัลระดับชาติ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับ
โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก รางวัลความประพฤติดี
และดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับ ของพุทธสมาคมแห่ง
รางวัลระดับชาติ คือรางวัลผู้มีความ
ประเทศไทย ในพระ
ประพฤติดี ประจําปี พ.ศ.2556 ของ
บรมราชูปถัมภ์
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระ
- คําสั่ง มข. ที่
บรมราชูปถัมภ์ จํานวน 2 คน
1193/2556 ลงวันที่
- กองกิจการนักศึกษามีการคัดเลือก
19 มีนาคม 2556 เรื่อง
เยาวชนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556 ของ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
คัดเลือกนักศึกษาผู้มี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวัน ความประพฤติดี
เด็กแห่งชาติ และวันเยาวชนแห่งชาติ
ประจําปี พ.ศ.2556
- หนังสือที่ ศธ
0514.1.7.7/1263
ลงวันที่ 11 เมษายน
2556 ส่งรายชื่อ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลฯ

12
ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งทีด่ ําเนินการ

หลักฐาน

แก่พุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การคัดเลือกเยาวชน
ดีเด่น ประจําปี พ.ศ.
2556 ของสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทยฯ
หมายเหตุ :
1. การยกย่ องชมเชยประกาศเกียรติ คุณ ด้ านคุ ณธรรมจริยธรรมหากดํา เนินการในระดับ มหาวิ ท ยาลัย ต้ องมีก รรมการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วม การคัดเลือกที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหมายถึงหน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป(เช่นระดับจังหวัด) หรือ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนหรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐ
และเอกชน (เช่นสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสภาวิชาชีพ)

13

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.1
การเก็บขอมูล

: ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
: ปการศึกษา 2555 (1 มิถนุ ายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)

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
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()



ระบุสิ่งที่ดําเนินการ
1. มีบริการใหคําปรึกษาสําหรับ
นักศึกษาโดยมีชองทาง การใหบริการดวย
วิธีการตางๆ ดังนี้
- การใหคําปรึกษารายบุคคล
- การใหคําปรึกษาแบบกลุม
- การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท
หมายเลข 043 -202357 หมายเลข
ภายใน 1-1993 ในวันและเวลาราชการ
รวมถึงไดเพิ่มชองทางการใหบริการให
คําปรึกษาที่สายดวนหมายเลข 0892735334 และขยายเวลาการใหบริการ
เปนทุกวันไมเวนวันหยุดในเวลา 08.00 –
22.00 น.
- การใหคําปรึกษาทาง E-mail
- การใหคําปรึกษาทาง Facebook ใน
กลุมบริการใหคําปรึกษาและ
โครงการพัฒนานักศึกษา
- การใหคําปรึกษาทาง LINE: ningkku
2. จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อแนะ
แนวในดานการศึกษา อาชีพ สวนตัว
และสังคม ดังนี้
- โครงการใหคําปรึกษาแบบกลุม เรื่อง
พัฒนาลักษณะนิสัยการเรียน
- โครงการบัณฑิตใหม ชีวิตที่ใช กับ
งานที่ชอบ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปรับ
แนวคิด ชีวิต เปนสุข สนุกกับการเรียน”

หลักฐาน
1. สรุปผลการ
สํารวจการให
คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะ
แนวการใชชีวิตของ
นักศึกษา
2. คูมือการปฏิบตั ิงาน
3. สรุปสถิติการให
คําปรึกษา
4. สรุปบันทึกการให
คําปรึกษา
5. สรุปและ
ประเมินผล
โครงการ

14
ขอ

2. มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()



ระบุสิ่งที่ดําเนินการ
- โครงการอบรม “เพื่อนชวยเพื่อน
รุนที่ 1 และรุนที่ 2”
- โครงการบรรยายพิเศษ “วัยรุนวัยรัก”
- โครงการบรรยายพิเศษ “แนวคิดชีวิต
สูความสําเร็จ”
- โครงการแนะแนวการศึกษาตอ
ตางประเทศ
- โครงการเรียนรูไอที ใชเทคโนโลยี
อยางสรางสรรค
งานแนะแนวและจัดหางานมีการ
ใหบริการขอมูลที่เปนประโยชนแก
นักศึกษาและศิษยเกาฯ ในดาน
การศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม อาทิ
- ขาวสารประชาสัมพันธการจัดโครงการ
ตางๆ
- ขอมูลขาวการศึกษา ทุนการศึกษา
การศึกษาตอในและตางประเทศ
- ขอมูลขาวรับสมัครงานทั้งงานพิเศษ
และงานประจํา
- ขอมูลการประกอบอาชีพอิสระ เทคนิค
การสมัครงาน
- ขอมูลการฝกงาน, การแนะนําอาชีพดีๆ
มีทั่วโลก
- ขอมูลสาระนารูเ กี่ยวกับการใชชวี ิตตางๆ
- แบบทดสอบทางจิตวิทยาแบบออนไลน
- ขาวประชาสัมพันธที่เปนประโยชน
สําหรับนักศึกษาจากหนวยงานภายนอก
โดยงานแนะแนวและจัดหางานมีชองทาง
การใหบริการ ดังนี้
- เว็บไซตงานแนะแนวและจัดหางาน
- Facebook Fan page งานแนะแนวฯ มข.
- บอรดประชาสัมพันธ
- หนังสือราชการสงหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อฝาก
ประชาสัมพันธ
- ฝากประชาสัมพันธบนเว็บไซตกอง
กิจการนักศึกษา เว็บไซต

หลักฐาน

1. สรุปผลการสํารวจ
การบริการขอมูล
ขาวสารที่เปน
ประโยชนตอ
นักศึกษา
2. เอกสาร
ประกอบการบริการ
ชองทางตางๆ
- Facebook Fan
page งานแนะแนว
และจัดหางาน มข.
- บอรดประชาสัมพันธ

- หนังสือราชการ
- เว็บไซตงานแนะ
แนวและจัดหางาน
- เว็บไซตกองกิจการ
นักศึกษา
- เว็บไซต มข.
- ปายประชาสัมพันธ
ตามจุดตางๆ
ภายใน มข.
3. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ
4. สรุปสถิติการ
ใหบริการสนเทศ
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3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()



ระบุสิ่งที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ฝากประชาสัมพันธบนสื่อตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย เชน เว็บไซต
มหาวิทยาลัยขอนแกน เว็บไซตทะเบียน
เรียนนักศึกษา เว็บไซตของคณะ/
หนวยงาน Email KKU และ Facebook
ชมรมตางๆ เปนตน
- ปายประชาสัมพันธ ตามจุดตางๆ
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการแก
นักศึกษาเพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชน
อาทิ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
โครงการแนะแนวการศึกษาตอ
ตางประเทศ
1. มีการจัดหางานพิเศษใหแกนักศึกษาที่
มีเวลาวางจากการเรียน และจัดโครงการ
กิจกรรมที่พัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพใหแกนักศึกษาไดแก
- โครงการจางงานนักศึกษาใหมีรายได
พิเศษระหวางเรียน
- โครงการจางงานนักศึกษาเพื่อบรรเทา
ภาวะวิกฤตทางดานการเงิน
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการสมัคร
งานและเทคนิคการแตงหนา
- โครงการนัดพบตลาดงาน
- โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ
การพูด
- โครงการพัฒนาภาวะการเปนผูนํา
- โครงการเรียนรูไอทีใชเทคโนโลยีอยาง
สรางสรรค
2. รวมกันหนวยงานภายนอกจัด
โครงการเสริมประสบการณวิชาชีพแก
นักศึกษา โดยรวมกับบริษัทแอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด จัดโครงการเอไอ
เอสแนะแนววาที่บัณฑิตเขาสูวัยทํางานที่
สดใส ป 2555

หลักฐาน

1. สรุปและ
ประเมินผลความพึง
พอใจตอโครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา
2. สรุปสถิติการ
ใหบริการจัดหางาน
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4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอศิษยเกา

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()



5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา



6. มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5



ระบุสิ่งที่ดําเนินการ
มีการใหบริการขอมูลขาวสารตางๆที่เปน
ประโยชนในดานการศึกษา อาชีพ
สวนตัวและสังคมแกศิษยเกา มข. ผาน
ทางเว็บไซต และ Facebook บอรด
ประชาสัมพันธของงานแนะแนวฯ โดยมี
เนื้อหาในดานตางๆ อาทิ
- ขอมูลขาวการศึกษา ทุนการศึกษา
การศึกษาตอในและตางประเทศ
- ขอมูลขาวรับสมัครงานทั้งงานพิเศษ
และงานประจํา
- ขอมูลการประกอบอาชีพอิสระ, เทคนิค
การสมัครงาน - ขอมูลการฝกงาน,
แนะนําอาชีพดีๆ มีทั่วโลก
- ขอมูลสาระนารูเ กี่ยวกับการใชชวี ิตตางๆ
- แบบทดสอบทางจิตวิทยาแบบออนไลน
มีการจัดโครงการโดยเชิญนักศึกษา
ผูสนใจทั่วไปและศิษยเกาเขารวม
โครงการตางๆที่เปนประโยชน ดังนี้
1. โครงการนัดพบตลาดงาน
2. โครงการแนะแนวการศึกษาตอ
ตางประเทศ
3. โครงการบรรยายพิเศษวัยรุน วัยรัก
4. โครงการแนวคิดชีวิตสูความสําเร็จ
5. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
6. โครงการบัณฑิตใหม ชีวิตที่ใช กับ
งานที่ชอบ
งานแนะแนวและจัดหางาน จัดทําแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจของการ
ใหบริการงานแนะแนวและจัดหางาน
และไดสรุปผลการประเมินดังนี้
1. สรุปผลการสํารวจการใหคําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตของ
นักศึกษา คะแนนประเมิน 4.24 คะแนน
2. สรุปผลการสํารวจการบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
คะแนนประเมิน 4.21 คะแนน
3. สรุปและประเมินผลโครงการกิจกรรม
เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพแกนักศึกษา คะแนนประเมิน

หลักฐาน
1. เอกสาร
ประกอบการบริการ
ชองทางตางๆ
- เว็บไซตงานแนะ
แนวและจัดหางาน
- Facebook Fan
page งานแนะแนว
และจัดหางาน มข.
- บอรดประชาสัมพันธ

1. สรุปและ
ประเมินผลกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู
และประสบการณให
ศิษยเกา

1. สรุปผลการ
สํารวจการให
คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะ
แนวการใชชีวิตของ
นักศึกษา
2. สรุปผลการสํารวจ
การบริการขอมูล
ขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา
3. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
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7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการ
ของนักศึกษา

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()



ระบุสิ่งที่ดําเนินการ
4.23 คะแนน
สรุปขอมูลผลการประเมิน ณ วันที่ 30
พฤษภาคม 2556
งานแนะแนวและจัดหางานนําผลการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการจาก
รายงานสรุปตามหลักฐาน มาประกอบ
การพัฒนา ดังนี้
1. ขอเสนอแนะจากการประเมิน : ควร
เพิ่มชองทางการใหบริการใหคําปรึกษาให
สามารถติดตอไดสะดวก
- เปดชองทางการใหบริการให
คําปรึกษาผานทางสายดวนโทรศัพท
มือถือ (Hotline) หมายเลข 0892735334 โดยขยายใหมีการใหบริการ
ในวันหยุดราชการ และขยายเวลาการ
ใหบริการในเวลา 8.00 – 22.00 น.
- สรางกลุม บริการใหคําปรึกษาและ
โครงการพัฒนานักศึกษา บน Facebook
ของงานแนะแนวและจัดหางาน เพื่อ
ใหบริการแกสมาชิกในกลุม โดยเปด
กวางสําหรับนักศึกษาปจจุบันและศิษย
เกาฯสามารถสมัครเปนสมาชิก โดย
สมาชิกจะไดรับทราบขอมูลที่เปน
ประโยชน สามารถสอบถามขอมูลและ
รับคําปรึกษาในดานตางๆ ซึ่งการ
ใหบริการมีเจาหนาที่ดูแลตลอดเวลา
- เปดชองทางการใหบริการให
คําปรึกษาผานทาง LINE เพื่อให
นักศึกษารับบริการไดสะดวกมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะจากการประเมิน : อยาก
ใหมีการใหบริการขอมูลในชองทางที่
หลากหลาย
- เพิ่มชองทางการใหบริการดวยการ
นํา Facebook งานแนะแนวฯ มข. เขา
รวมกลุมของ KKU Group และชมรม
สโมสร ของนักศึกษา มข. เพื่อ
ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ที่เปน
ประโยชน

หลักฐาน
ประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา
1. สรุปผลการ
สํารวจการให
คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะ
แนวการใชชีวิตของ
นักศึกษา
2. สรุปผลการ
สํารวจการบริการ
ขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอ
นักศึกษา
3. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา
4. สรุปและ
ประเมินผลโครงการ
กิจกรรมของงาน
แนะแนวและจัดหา
งาน
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ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ
- เพิ่มหนา Welcome Page บน
Facebook Fan page เพื่อสรางความ
เชื่อมโยงกันระหวาง Facebook และ
Website งานแนะแนวและจัดหางาน
3. ขอเสนอแนะจากการประเมิน : อยาก
ใหจัดโครงการที่หลากหลายและเชิญผูมี
ชื่อเสียงมาเปนวิทยากร
- เชิญวิทยากรที่นักศึกษาสนใจ เชน
ผศ.นพ.พันธศักดิ์ ศุกระฤกษ,
นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล,
นายบุญฤทธิ์ สมบัติหลาย,
อาจารยพิพิธ พุมแกว
- จัดโครงการในหัวขอที่นักศึกษา
สนใจ และเหมาะกับการดําเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัย เชน วัยรุน วัยรัก,
แนวคิดชีวิตสูความสําเร็จ
4. ปญหาและอุปสรรค : จํานวนงาน
พิเศษไมเพียงพอตอความตองการของ
นักศึกษา
- มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมในโครงการจางงานนักศึกษาให
มีรายไดพิเศษระหวางเรียน จึงสามารถ
รับนักศึกษาเขารวมโครงการไดมากขึ้น
นักศึกษามีเวลาการทํางานเพิ่มขึ้น
ไดรับคาตอบแทนมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
มีโครงการจางงานนักศึกษาเพื่อบรรเทา
ภาวะวิกฤตทางดานการเงิน เพื่อให
นักศึกษาที่มีปญหาดานการเงินเขารวม
โครงการฯ
5. ปญหาและอุปสรรค : นักศึกษาเขา
รวมโครงการนอยกวาเปาหมายที่ตั้งไว
และนักศึกษาบางสวนแจงความจํานงเขา
รวมโครงการฯ แตพอวันจัดจริงไมมาเขา
รวมทําใหการเตรียมงานพลาดเปาหมาย
ผูเขารวม
- โครงการที่มีรูปแบบการจัดอบรม มี
การกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนสมัคร
ลวงหนาและมีการเก็บเงินมัดจํา

หลักฐาน
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ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ
- โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยขอนแกนทําขอตกลงกับ
ศูนยภาษาแคลิฟอรเนีย จัดหลักสูตร
สําหรับนักศึกษาโดยนักศึกษาตองชําระ
เงินสวนหนึ่งสมทบกับเงินที่
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให เพื่อปองกัน
การไมเขาอบรมตามหลักสูตรที่จัดให
6. ปญหาและอุปสรรค : โครงการจาง
งานนักศึกษาใหมีรายไดพิเศษระหวาง
เรียนคาตอบแทนออกชา
- นโยบายของมหาวิทยาลัยใหโอนเงิน
คาตอบแทนการทํางานพิเศษแก
นักศึกษาดวยการโอนเขาบัญชีของ
นักศึกษาโดยดําเนินการผานกองคลัง
งานแนะแนวและจัดหางานจึงชวย
นักศึกษาไดเฉพาะในกระบวนการ
รวบรวมหลักฐานการเบิกจาย ตรวจสอบ
ความถูกตองครบถวนและเรงดําเนินการ
สงเอกสารดังกลาวใหกองคลังเร็วขึ้น
รวมถึงประสานติดตามการโอนเงินของ
กองคลังและตอบขอซักถามของ
นักศึกษา

หลักฐาน

20

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.2
การเก็บขอมูล

: ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
: ปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)

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

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการ
เรียนรูตาม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ทุกดาน



2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา



ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

กองกิจการนักศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
นักศึกษา ดังนี้
- แผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2555
- ขอกําหนดงบประมาณองคการนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2555
เพื่อสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติครบทุกดาน โดยในปการศึกษา
2555 มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษารวมทั้ง 2 แผนจํานวน 371
โครงการ
กองกิจการนักศึกษาจัดบรรยายให
ความรูดานการประกันคุณภาพนักศึกษา
และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาโดยใช
กระบวนการคุณภาพ PDCA ใหแก
นักศึกษาในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
จํานวน 3 โครงการโดยกลุมเปาหมาย
เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนและ
นักศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
โครงการในวันที่ 17 และ 25พฤษภาคม
2556 และในการประชุมชี้แจงกิจกรรม
เสริมหลักสูตรแกประธานชมรม

- แผนปฏิบัติราชการ
กองกิจการนักศึกษา
ประจําปงบประมาณ
2555
- ขอกําหนด
งบประมาณองคการ
นักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2555
- สรุปโครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ป
การศึกษา 2555
- สรุปการบรรยาย
ใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพและ
สงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาโดยใช
กระบวนการ
คุณภาพ PDCA
ใหแกนักศึกษาใน
การจัดกิจกรรม
นักศึกษาจํานวน
3 โครงการ คือ
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ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

นักศึกษา สังกัดองคการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 20
พฤษภาคม 2556

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานํา
ความรูดานการประกันคุณภาพ
ไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยาง
นอย 5 ประเภทสําหรับระดับ
ปริญญาตรี และอยางนอย 2
ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม



หลักฐาน

- โครงการคาย
เรียนรูและเผยแพร
โครงการพระราช
ดําริแกผูนํานิสิต
นักศึกษาจาก
สถาบัน อุดมศึกษา
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน
2 ครั้ง
- การบรรยายเรื่อง
การประกันคุณภาพ
นักศึกษาแกประธาน
ชมรม 1 ครั้ง
กองกิจการนักศึกษาสงเสริมใหนักศึกษา สรุปประเมินผล
นําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน โครงการ/กิจกรรม
การจัดกิจกรรมนักศึกษา 5 ประเภทคือ ปการศึกษา 2555
- กิจกรรมวิชาการและที่สงเสริม
จํานวน 371
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค จํานวน โครงการ
65 โครงการ
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
จํานวน 129 โครงการ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม จํานวน 41 โครงการ
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมจํานวน 95 โครงการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 41 โครงการ
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4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสราง
เครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน

5. มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()





ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

สรุปประเมินผล
กองกิจการนักศึกษาสนับสนุนให
นักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ โครงการ
ภายในสถาบันโดยการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาขององคการนักศึกษา
สภานักศึกษา ชมรมนักศึกษาตางๆ และ
กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสโมสรนักศึกษา
คณะตางๆ
- และสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพระหวางสถาบันโดยสง
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนเขารวม
โครงการดังนี้
- โครงการคายเรียนรูและเผยแพรโครงการ
พระราชดําริเครือขายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โครงการ
- โครงการประชุมเครือขายผูปฏิบัติงาน
กิจกรรมนักศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการพัฒนาเครือขายการประกัน
คุณภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการเยาวชนไทยรุนใหมหัวใจ
สะอาด คอรัป“ฉัน”ไมขอรับ
ของ UNDP รวมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกนและเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษา 90 สถาบัน
- โครงการเฝาระวังยาเสพติดใน
สถาบันอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
- โครงการแขงขันโตวาทีภาษาอังกฤษ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 8
th European Union – Thailand
National Intervarsity Debate
Championship 2012
-แผนปฏิบัติราชการ
กองกิจการนักศึกษามีการประเมิน
กองกิจการนักศึกษา
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดังนี้
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ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()
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ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 บรรลุตาม
เปาหมายของแผนทุกตัวชี้วัดดังนี้
1.1 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมโครงการ
พัฒนานักศึกษา รอยละ 80 ของ
เปาหมายตามแผน
1.2 จัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา
จํานวน 371 โครงการไมบรรลุเปาหมาย
ตามแผนที่กําหนดไว 390 โครงการ/
กิจกรรม
ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 บรรลุ
เปาหมายของแผนทุกตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 มีการปรับปรุงหอพักนักศึกษา
สถานกีฬา และสิ่งแวดลอม จํานวน 12
แหง บรรลุเปาหมายที่กําหนด(กําหนด 6
แหง) ไดแกการปรับปรุงหอพักที่ 3 การ
ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค 7 สนาม
การปรับปรุงลานสุขภาพรอบสระ
พลาสติก จํานวน 4 แหง และการ
ปรับปรุงภูมิทัศนหอพักนักศึกษา 1
โครงการ (26 หอพัก)
2.2 มีระบบการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน บรรลุ
เปาหมาย จํานวน 26 หอพัก ไดแก
ระบบการปองกันอัคคีภัย มีการอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวของเมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม มีรั้วรอบทุกหอพักนักศึกษาหญิง
และมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอยู
ประจําตลอด 24 ชั่วโมง ทุกหอพักมี
อุปกรณดับเพลิง มีโทรทัศนวงจรปด 5
หอพัก มีระบบการปดเปดหอพักเปน
เวลา และในหอพักนักศึกษาชายมี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแล
ความเรียบรอยในชวงเวลากลางคืน
ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บรรลุ
เปาหมายของแผนในตัวชี้วัด มีระบบ
การใหบริการเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

หลักฐาน

-ขอกําหนด
งบประมาณองคการ
นักศึกษา
-สรุปโครงการพัฒนา
นักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2555
-สรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการกอง
กิจการนักศึกษา
- สรุปการสํารวจ
ความผาสุกบุคลากร
กองกิจการนักศึกษา
- ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการกองกิจการ
นักศึกษา
- แผนบริหารความ
เสี่ยง
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6. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()



ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

และเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา 2 ระบบ
โดยไมบรรลุในตัวชี้วัดรอยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่รับบริการ ซึ่ง
ตั้งเปาหมายไว 85 % แตดําเนินงานได
72.8 %
ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 บรรลุ
เปาหมายของแผน ทุกตัวชี้วัด ยกเวน
ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งมีเปาหมาย
รอยละ 75 แตดําเนินการไดรอยละ 72.53
สวนที่บรรลุเปาหมายประกอบดวย
4.1 มีแผนปฏิบตั ิราชการประจําป
4.2 มีระบบการประกันคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ที่คะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในที่ 4.39
4.3 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
4.4 มีแผนบริหารความเสี่ยง
4.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
(100%)
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน - รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัด
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรเพื่อพัฒนา
งานปฐมนิเทศ
นักศึกษา ดังนี้
6.1 มีการนําผลการประเมินในป 2554 นักศึกษาใหม
มาปรับปรุงในการจัดทําแผนในป 2555
6.2 มีการนําผลการประเมินการจัด
กิจกรรมมาพัฒนาการจัดกิจกรรมของป
2555 ในโครงการตางๆ เชน โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ดังนี้
6.2.1 ปรับปรุงเอกสาร ไดแกการ
ปรับปรุงเอกสารที่แจกใหนักศึกษาใหม
เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการ
อางอิงและเปนแนวปฏิบัตินั้น ได
ดําเนินการดังนี้
- เพิ่มคํากลาวตอนรับของอธิการบดีและรอง
อธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เพื่อเปนแนว
คิดใหแกนักศึกษาในการเรียนและการใชชีวิต

25
ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

- เพิ่มหนาที่ที่นักศึกษาควรทราบและควร
ปฏิบัติ ไดแกปฏิทินการศึกษา วินัย
นักศึกษา การแตงกาย คูมือนักศึกษา
- เพิ่มเกร็ดความรูความเปนมาของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ปรับปรุงเนื้อหาการประกันอุบัติเหตุ การ
โอนยายสิทธิการรักษาพยาบาล
- เพิ่มการยายทะเบียนบานนักศึกษา
- เพิ่ม link website และชองทางการ
ติดตอสื่อสาร
- เพิ่มเสนทางการเดินรถใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
- เพิ่มการแนะนําชมรมนักศึกษาตางๆ
-เพิ่มแผนที่มหาวิทยาลัย
- 6.3 ปรับปรุงวีดิทัศน เพื่อใหไดขอมูลที่
ทันสมัย

หลักฐาน
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 7.1

: ภาวะผูนําของกรรมการบริหารสูงสุดและผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน

การเก็บขอมูล

: ปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)

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

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()




ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

- ผูบริหารกองกองกิจการนักศึกษา ปฏิบัติ
หนาที่ตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่
เกี่ยวของกับพันธกิจการดําเนินงานดานกิจการ
นักศึกษา อยางครบถวนและบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
- มีรายงานประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ
(EdPEx) และรายงานผลลัพธการดําเนินงาน
IQA 12 ตัวชี้วัด โดยมีการประเมินตนเองตาม
ตัวชี้วัดที่กองกิจการนักศึกษารับผิดชอบ
- มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ 2555 และการรายงานผลการ
ปฎิบัติราชการ
- ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กําหนด
ทิศทางองคกร กําหนดแผนกลยุทธ โดยมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษา
ปงบประมาณ 2555 มีแผนปฏิบัติราชการกอง
กิจการนักศึกษา 4 ป (พ.ศ. 2555 - 2558) เปน
แนวทางในการดําเนินงาน มีการถายทอด
ทิศทางองคกร แผนปฏิบัติราชการกองกิจการ
นักศึกษา ไปสูบุคลากร มีระบบสารสนเทศกอง
กิจการนักศึกษา เปนระบบเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านและพัฒนาหนวยงาน

หลักฐาน

1. ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานดาน
กิจการนักศึกษา
2. แบบสํารวจการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล
3. รายงานการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2555
4. คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ 2555
5. รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ 2555

1. ทิศทางองคกร กองกิจการ
นักศึกษา
2. แผนปฎิบัติราชการกอง
กิจการนักศึกษา ปงบประมาณ
2555
3. แผนปฏิบัติราชการกองกิจการ
นักศึกษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558 )
4. หนังสือนําสงแผนปฎิบัติ
ราชการกองกิจการนักศึกษา
สูบุคลากร
5. ระบบสารสนเทศกองกิจการ
นักศึกษา

27
ขอ

3. ผูบริหารมีการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงาน
ของคณะ/หนวยงานไปยัง
บุคลากรในคณะ/หนวยงาน

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()


4. ผูบริหารสนับสนุนให
บุคลากรในคณะ/หนวยงาน
มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตาม
ความเหมาะสม



5. ผูบริหารถายทอดความรู
และสงเสริมพัฒนผูรวมงาน
เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของคณะ/
หนวยงานเต็มตามศักยภาพ



ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

- ผูบริหารกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยใชที่ประชุมกองกิจการ
นักศึกษา ซึ่งจัดใหมีการประชุมทุกวันพุธที่ 2
ของทุกเดือน โดยใหชํานาญการพิเศษ หัวหนา
งานทุกงาน รายงานผลการดําเนินงานและ
รายงานสรุปการจัดโครงการ/กิจกรรม ในรอบ
เดือนที่ผานมา
หากเกิดปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน จะ
วิเคราะหแกไขปญหา และกําหนดแนวปฏิบัติ
ตาง ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
งานในการประชุมกองกิจการนักศึกษา และมี
การสรุปมติการประชุม และจัดทํารายงานการ
ประชุมเผยแพรใหบุคลากรทุกคนรับทราบ
- ผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
โดยการมอบอํานาจใหหัวหนางาน ชํานาญการ
พิเศษปฏิบัติราชการแทนในภาระงานที่
เกี่ยวของ ยกเวนเรื่องนโยบายเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และมีการ
ประชุมกองกิจการนักศึกษาทุกเดือน เพื่อให
หัวหนางาน ชํานาญการพิเศษ ไดมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการองคกร

1. รายงานการประชุมกอง
กิจการนักศึกษา
2. สรุปโครงการ/กิจกรรม ป
การศึกษา 2555
3. หนังสือแจงมติการประชุมกอง
กิจการนักศึกษา ใหบุคลากรทราบ

- ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริม พัฒนา
ผูรวมงานโดยสื่อสารแจงใหทราบถึงทิศทาง
องคกร แผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษา
ในการประชุมกองกิจการนักศึกษา
- จัดโครงการอบรมใหความรูเรื่องการประกัน
คุณภาพแกบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ใน
วันที่ 18 มีนาคม 2556
- สงบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
พูนความรูความสามารถและทักษะในการทํางาน

- จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานกิจการ
นักศึกษาและการพัฒนาการดําเนินงานดาน
ตางๆ ระหวางบุคลากร

1. คําสั่งกองกิจการนักศึกษา ที่
3/2551 ลงวันที่ 26 มีนาคม
2551 เรื่องการมอบอํานาจให
หัวหนางาน ในการปฏิบัติ
ราชการแทน
2 คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่
5471/2555 ลงวันที่ 9 ตุลาคม
2555 เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการ
แทนผูอํานวยการกองกิจการ
นักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
2. รายงานการประชุมกอง
กิจการนักศึกษา
1. หนังสือแจงทิศทางองคกร
2. สรุปประเมินผลโครงการอบรม
ใหความรูแกบุคลากรกองกิจการ
นักศึกษา
3 สรุปการสงบุคลากรเขารับการ
ประชุม อบรมสัมมนา
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ปงบประมาณ 2555
5. รายงานการประชุมกองกิจการ
นักศึกษา

28
ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

6. ผูบริหาร มีการบริหารงาน
ดวยหลักธรรมาภิบาลโดย
คํานึงถึงประโยชนของ
สถาบันและผูมีสวนไดสวน
เสีย(หากจะประเมินผาน
เกณฑการประเมินขอที่ 6
จะตองแสดงขอมูลการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10
ประการ ไดแก
1.หลักประสิทธิผล
2.หลักประสิทธิภาพ
3.หลักการตอบสนอง
4.หลักภาระรับผิดชอบ
5.หลักความโปรงใส
6.หลักการมีสวนรวม
7.หลักการกระจายอํานาจ
8.หลักนิติธรรม
9.หลักความเสมอภาค
10.หลักการมุงเนนฉันทามติ



7. กรรมการบริหารสูงสุด
ประเมินผลการบริหารงาน
ของคณะ/หนวยงานและ
ผูบริหารไดนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงาน



ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

- ผูบริหารสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธ
ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติ ของ
มหาวิทยาลัย ใหบุคลากรทราบ โดยผานการ
ประชุมผูบริหารกองกิจการนักศึกษา และในการ
ประชุมรวมบุคลากรกองกิจการนักศึกษา
- ผูบริหารกองกิจการนักศึกษา บริหารงานดวย 1. แบบสํารวจความคิดเห็น
หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประการ โดยกอง เกี่ยวกับการรับรูและความเขาใจ
กิจการนักศึกษา ไดจัดใหมีการสํารวจความ ทิศทางองคกร และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูและความเขาใจทิศทาง เชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลกอง
กิจการนักศึกษา
องคกร และระดับความเชื่อมั่นดานธรรมาภิ
บาลกองกิจการนักศึกษา โดยแจกแบบสํารวจ 2. รายงานผลการสํารวจถึง
ใหแกบุคลากรของกองกิจการนักศึกษา จํานวน บุคลากรกองกิจการนักศึกษา
29 คน โดยมีการสํารวจในประเด็น
- ระดับการรับรูและความเขาใจทิศทางองคกร
(ผลการสํารวจสวนใหญรับรูทิศทางองคกร คิด
เปนรอยละ 96.55)
- ระดับความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารทั้งชุดของกองกิจการนักศึกษา และ
เฉพาะของผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา
(ผลการสํารวจความพึงพอใจตอระดับความ
เชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของผูบริหารทั้งชุดของ
กองกิจการนักศึกษา ในภาพรวม อยูในเกณฑ
ระดับมาก ที่ 3.66)
- ระดับความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลเฉพาะ
ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา (ผลการ
สํารวจความพึงพอใจตอระดับความเชื่อมั่นดาน
ธรรมาภิบาลของผูอํานวยการกองฯในภาพรวม
อยูในเกณฑระดับปานกลาง ที่ 3.66)
- ความพึงพอใจตอผูอํานวยการกองกิจการ
นักศึกษา (ผลการสํารวจความพึงพอใจตอ
ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา ในภาพรวม
อยูในเกณฑระดับมาก ที่ 3.69)
- ที่ประชุมผูบริหารกองฯ ซึ่งจัดประชุมทุกวัน 1. รายงานการประชุมกองกิจการ
นักศึกษา
พุธที่ 2 ของทุกเดือน จะประเมินผลการ
2. รายงานการประเมินตนเอง
บริหารงานของกองกิจการนักศึกษารวมกัน
3. รายงานผลการตรวจประเมิน
โดยพิจารณาจาก การรายงานผลการ
ดําเนินงานของทุกงาน ปญหาอุปสรรคที่พบ คุณภาพภายในปการศึกษา 2554
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ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

อยางเปนรูปธรรม

8. ผลการประเมินการ
ดําเนินงานของ
กรรมการบริหารสูงสุด และ
ผลการประเมินผูบริหารของ
คณะ/หนวยงานไดระดับ
คะแนน 3.51 ขึน้ ไป(แสดง
วิธีการประเมินและผลการ
ประเมินทั้งในสวนของ
กรรมการบริหาร
สูงสุด หรือ การประเมิน
ผูบริหาร)



ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

และแนวทางการแกไขปญหา ตลอดทั้งในการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในของกองกิจการ
นักศึกษา เมื่อไดรับทราบผลการตรวจประเมิน
จะนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน
1 นําผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รับรูและความเขาใจทิศทางองคกร และระดับ
ความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลกองกิจการ
นักศึกษา มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
โดย
- ทําหนังสือถึงบุคลากรกองกิจการนักศึกษา
ทุกคน เพื่อสื่อสารใหทราบ วิสัยทัศน พันธกิจ
คานิยม วัฒนธรรม ของกองกิจการนักศึกษา
และตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินงานของกองฯ
12 ตัวชี้วัด ตามเกณฑการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน EdPEx
- จัดบอรดประชาสัมพันธ วิสัยทัศน พันธกิจ
คานิยม และวัฒนธรรมของกองกิจการ
นักศึกษา ติดประชาสัมพันธที่ สํานักงานกอง
กิจการนักศึกษา
- ทําหนังสือรายงานผลการสํารวจฯ แจงให
หัวหนางาน ชํานาญการพิเศษ และบุคลากร
ทราบ
- แจงผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รับรูและความเขาใจทิศทางองคกร และระดับ
ความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลกองกิจการ
นักศึกษา ตอผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา

หลักฐาน

1. แบบสํารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับรูและความเขาใจ
ทิศทางองคกร และระดับความ
เชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลกอง
กิจการนักศึกษา
2. รายงานผลการสํารวจฯ
3. หนังสือแจงผลการสํารวจถึง
บุคลากรกองกิจการนักศึกษา
4. หนังสือ รายงานผลการสํารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูและ
ความเขาใจทิศทางองคกรและ
ระดับความเชื่อมั่นดานธรรมาภิ
บาลของกองกิจการนักศึกษา
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 7.2

: การพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู

การเก็บขอมูล

: ปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)

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
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

1. มีการกําหนดประเด็นความรู
และเปาหมายของการจัดการ
ความรูที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของสถาบัน อยาง
นอยครอบคลุมพันธกิจดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย



ไดกําหนดประเด็นความรูไว 3 ประเด็น
ความรู ใน 3 ยุทธศาสตรของกองกิจการ
นักศึกษาที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบัน
- ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดประเด็นความรู
เปนมาตรฐานกองกิจการนักศึกษา
- ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดประเด็นความรู
เปนการพัฒนางาน
- ยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดประเด็น
ความรูเปนการพัฒนาจัดทําขอมูลขาวสาร

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู ครั้งที่ 1/2555 และ
ครั้งที่ 1/2556
2. แผนการจัดการความรู
ปงบประมาณ 2555

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย
ที่จะพัฒนาความรูและทักษะดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
อยางชัดเจนตามประเด็นความรู
ที่กําหนดในขอ 1



1. แผนการจัดการความรู
ปงบประมาณ 2555

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนว



กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรู ดังนี้
1. มาตรฐานกองกิจการนักศึกษา
กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายเปน
เจาหนาที่กองกิจการนักศึกษา
2. การพัฒนางานกําหนดกลุมเปาหมาย
เปนเจาหนาที่กองกิจการนักศึกษา
3. การพัฒนาจัดทําขอมูลขาวสาร
กําหนดกลุมเปาหมายเปน เจาหนาที่กอง
กิจการนักศึกษา
1. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่องเทคนิคการเขียนขาว
2. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่องเทคนิคการถายรูป

1. รายงานการประชุม
บุคลากรกองกิจการ
นักศึกษาครั้งที่ 2/2556
และคณะกรรมการจัดการ
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ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

ความรูกองกิจการนักศึกษา
ครั้งที่ 1/2555 และครั้งที่
1/2556
2. สําเนาหนังสือที่ ศธ
0514.1.7.1/ว 573
3. สําเนาหนังสือที่ ศธ
0514.1.7.1/ 570
4. เอกสารบรรยาย
ประกอบการอบรม
Photoshop
จัดทําเอกสารที่รวบรวมในประเด็นความรู 1. คูมือการเขียนขาว
2. คูมือการคูมือเทคนิคการ
ดังนี้
1. จัดทําเอกสารคูมือการเขียนขาว และ ถายรูป
3. คูมือเทคนิคการใช
เผยแพรทางเว็บไซต
2. จัดทําเอกสารคูมือเทคนิคการถายรูป Photoshop
และเผยแพรทางเว็บไซต กองกิจการ
นักศึกษา
3. จัดทําเอกสารขอมูลเทคนิคการใช
Photoshop เพื่อการประชาสัมพันธ
1. สําเนาจดหมายขาวกอง
1. มีการนําความรูที่ไดในปการศึกษา
กิจการนักศึกษา เดือน
ปจจุบันมาใชในการปฏิบัติงานจริง
มีนคม 2556
ไดแก การจัดทําขาวประชาสัมพันธ
กองกิจการนักศึกษา
2. นําความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ 2. website : KKU SAC :
https://www.facebook.com
เอกสารมาทําขอมูลใน Facebook KKU
SAC เพื่อเผยแพรและสื่อสารงานที่ตน
groups/202571929872147
รับผิดชอบ พรอมทั้งมีการประกวดการ
ออกแบบPhotoshop ในการประชาสัมพันธ
ขาวสาร และมีการใหรางวัลแกผูชนะการประกวด
3. นําความรูจากเอกสาร และการแบงปน 3. website :
ความรูดานการเขียนขาว การถายรูป และ http://www.kku.ac.th/
การทําPhotoshop มาใชในการปฏิบัติงาน news/?l=th และ
http://sac.kku.ac.th/ind
จริง ไดแก การสงขอมูลขาวสาร
ex1.php
ประชาสัมพันธใน website มหาวิทยาลัย
และ website กองกิจการนักศึกษา
3. มีการจัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่องเทคนิคการใช Photoshop
เพื่อการประชาสัมพันธ

4. มีการรวบรวมความรูตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
มาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit
knowledge)



5. มีการนําความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผาน
มาที่เปนลายลักษณอักษร(explicit
knowledge) และจากความรู
ทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge) ที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง



หลักฐาน

หมายเหตุ : การประเมินในระดับหนวยงาน เกณฑขอที่ 1 ตองสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 7.3

: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

การเก็บขอมูล

: ปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)

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. มีการนําผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขาย
ของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
ตามที่กําหนด





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
ที่ใชระบบฯ
มีการใชระบบและการรายงานขอมูลการเขา 1. ฐานขอมูลการเรียนรู
รวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของ แบบบูรณาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกัน นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระหวางกองกิจการนักศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษาทุกคณะของ มข. โดย
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ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ทั้งของกองกิจการ
นักศึกษา หนวยกิจการนักศึกษาทุกคณะ
จะไดรับรหัสผานการบันทึกขอมูลการเขา
รวมกิจกรรมของนักศึกษา และนักศึกษา
มข.ทุกคน สามารถเขาระบบเพื่อตรวจสอบ
การเขารวมกิจกรรมของตนเอง พรอมทั้ง
รับทราบปฏิทินการจัดโครงการกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเขารวมได

หลักฐาน
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 7.4

: ระบบบริหารความเสี่ยง

การเก็บขอมูล

: ปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 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
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

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()




ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําระบบ
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
กองกิจการนักศึกษา

หลักฐาน

1. คําสั่ง มข. ที 1430
/2555 ลงวันที่ 20
มีนาคม2555

มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัย 1. รายงานการประชุม
การวิเคราะหความเสี่ยง
ที่กอใหเกิดความเสี่ยงในที่ประชุมกอง
กองกิจการนักศึกษา
กิจการนักศึกษา 3 ดาน คือ
- ดานธรรมาภิบาล
- ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดานกระบวนการ
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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 2555
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม 1. การติดตามและ
แผนในที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง กอง
กิจการนักศึกษา
ประจําปงบประมาณ
2555
มีการนําผลประเมินและขอเสนอแนะไปใชใน 1. รายงานการประชุม
การปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในที่ การบริหารความเสี่ยง
ประชุมบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปการประเมินที่สงผลกระทบตอ
ชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน
อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 8.1

: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

การเก็บขอมูล

: ปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 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 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอ

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธคณะ/
หนวยงาน

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน
การเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และ
การวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()




ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกองกิจการ
นักศึกษา โดยแตละงานแจงงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษา
แลวนํามาจัดทําแผนปฏิบัติราชการกอง
กิจการนักศึกษา ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของฝายพัฒนานักศึกษาและ
แผนกลยุทธของกองกิจการนักศึกษา
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกอง
กิจการนักศึกษาประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุใน
แผนฯจะคํานึงถึงความสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
ของกองกิจการนักศึกษา และสอดคลอง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของหาวิทยาลัย
กองกิจการนักศึกษา มีการจัดสรร
งบประมาณรวมกันระหวางผูบริหารกอง
กิจการนักศึกษาและฝายพัฒนานักศึกษา
ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ผูชวย
อธิการบดีฝายพัฒนากีฬา ผูอํานวยการ
กองกิจการนักศึกษา ชํานาญการพิเศษ
หัวหนางาน และหัวหนาหนวยการเงิน
ซึ่งจะระบุตัวชี้วัด เปาประสงค เปาหมาย

หลักฐาน

1. แผนปฏิบัติราชการ
กองกิจการนักศึกษา
ปงบประมาณ 2555

1. แผนปฏิบัติราชการ
กองกิจการนักศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ.
2555
2. ขอกําหนด
งบประมาณองคการ
นักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2555
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ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลอง
กับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ
และการพัฒนาคณะ/หนวยงาน และ
บุคลากร



4. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบ และรายงานตอ
กรรมการบริหารสูงสุดอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง



5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน
การวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห

-

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

การดําเนินงานผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ ในแผนปฏิบัติราชการกอง
กิจการนักศึกษาและติดตามการ
ดําเนินการในที่ประชุมกองกิจการ
นักศึกษา และดานการเงิน/พัสดุ จะไดรับ
การตรวจสอบจากสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน การใชจายเงินในการปฏิบัติงาน
โครงการกิจกรรมของนักศึกษา องคการ
นักศึกษา สภานักศึกษา และชมรมตางๆ
ไดมีการจัดทําขอกําหนดงบประมาณ
องคการนักศึกษา ประจําปการศึกษา
2555 โดยทั้ง 2 แผน มีการกําหนด
โครงการกิจกรรม วันเวลาปฏิบัติงานและ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพื่อการจัด
กิจกรรมอยางชัดเจน ทั้งนี้ตามวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย
มีงบประมาณประจําปตามแผนตาม
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร
(งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2555 ของกองกิจการ
นักศึกษาไดรับจัดสรรทั้งในสวนของ
งบดําเนินการ งบลงทุน งบคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง กิจกรรมการสนับสนุน
ทุนการศึกษา กิจกรรมอุดหนุนบํารุง
องคการนักศึกษา กิจกรรมอุดหนุน
บํารุงกีฬา และกิจกรรมอุดหนุน/
กิจกรรมนักศึกษา) (เงินอุดหนุนทั่วไป
โดยครบถวนตามพันธกิจของกองกิจการ
นักศึกษา)
รายงานสถานะการใชจายเงินของกอง
กิจการนักศึกษา ในที่ประชุมกองกิจการ
นักศึกษาทุกเดือน

-

หลักฐาน

1. แผนงบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร
(งบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ
2555)

1. รายงานการประชุม
กองกิจการนักศึกษา
2. สรุปการรายงาน
สถานะทางการเงินทุก
เดือน
-
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สถานะทางการเงินและความมั่นคง
อยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการ
ใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่กําหนด

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผล
การใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย
และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและ
การตัดสินใจ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ



สํานักงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยมาตรวจสอบการติดตาม
การใชจายเงินของกองกิจการนักศึกษา
ปละ 1 ครั้ง เพื่อการตรวจสอบ สอบถาม
การปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน
ทดสอบการปฏิบัติตามนโยบาย
ระเบียบคําสั่งตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ
โดยเขาตรวจเมื่อวันที่ 17 เมษายน
2555 และกองกิจการนักศึกษาได
ดําเนินการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
และรายงานการแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูตรวจสอบภายใน



ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา
ติดตามผลการใชจายเงินใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษา
และตามงบประมาณเชิงยุทธศาสตรที่
จัดสรรให กองกิจการนักศึกษา ประจําป
งบประมาณ 2555 ในที่ประชุมกอง
กิจการนักศึกษาทุกเดือน และแจงเตือน
เรงรัดการขออนุมัติและเบิกจาย
โครงการ และจากการติดตามผล
รวมถึงจากรายงานทางการเงิน จะมีการ
วางแผนตัดสินใจ หากมีปญหาในการ
ดําเนินงาน จะพิจารณาแกไขปญหา
รวมกันในที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา

หลักฐาน

1. หนังสือที่ ศธ
0514.1.8/069 ลงวันที่
29 กุมภาพันธ 2555
เรื่องแจงการเขา
ปฏิบตั ิงานของหนวย
ตรวจสอบภายใน เพื่อ
เขาตรวจกองกิจการ
นักศึกษาในวันที่ 3
เมษายน 2555
2. หนังสือที่ ศธ
0514.1.7.1/2705 ลง
วันที่ 25 มิถุนายน
2555 เรื่องรายงานการ
แกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูตรวจสอบภายใน
1. รายงานการประชุม
กองกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ :
แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินที่สามารถผลักดัน
แผนกลยุทธใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ ดังนั้น ควรประเมินความ
ตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมา
เปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่ใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้น
บังเกิดผลจากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด

39
เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงิน
บริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลง
ทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิต
บัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 9.1

: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

การเก็บขอมูล

: ปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)

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

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()


ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

- มีการกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน ของ
กองกิจการนักศึกษา
- มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของกอง
กิจการนักศึกษาตามเกณฑการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน EdPEx 12
ตัวชี้วัด
- มีการมอบหมายการดําเนินงานให
งานตางๆ รับผิดชอบ ตามตัวชี้วัดที่
เกี่ยวของ
- มีการติดตามผลการดําเนินงาน ตาม
ตัวชี้วัดอยางตอเนื่องในการประชุมกอง
กิจการนักศึกษา
- มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ปการศึกษา 2555 และรายงานผลลัพธ
การดําเนินงาน IQA กองกิจการ
นักศึกษา 12 ตัวชี้วัดประกอบการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
- รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด (8
สิงหาคม 2556)
- นําผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในปที่ผานมา มาปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานของกองกิจการ
นักศึกษา

หลักฐาน

1. พันธกิจ วิสัยทัศน
กองกิจการนักศึกษา
2. ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานของ กอง
กิจการนักศึกษา 12
ตัวชี้วัด
3. รายงานการประชุม
โครงการระดมสมอง
ผูบริหารกองกิจการ
นักศึกษาเพื่อการ
ดําเนินงานที่เปนเลิศ
4. รายงานการประชุม
กองกิจการนักศึกษา
5. รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ป
การศึกษา 2555 และ
รายงานผลลัพธการ
ดําเนินงาน IQA 12
ตัวชี้วัด
6. หนังสือยืนยันรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน กองกิจการ
นักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2555
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ขอ

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของคณะ/หนวยงาน



3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ
ของคณะ/หนวยงาน



4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ



ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

7. ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพนภายในป
การศึกษา 2554
8. สรุการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพกอง
กิจการนักศึกษาตามผล
การตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
1. มีการกําหนดวิสัยทัศน
1. มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ พันธกิจของกองกิจการ
การศึกษาภายในโดยมี
นักศึกษา
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกัน 2. คําสั่งแตงตั้ง
คุณภาพการศึกษา กองกิจการนักศึกษา คณะกรรมการประกัน
- มีการกําหนดวาระการประชุม เรื่อง คุณภาพของกองกิจการ
การประกันคุณภาพ โดยมีการติดตาม นักศึกษา
งานและพิจารณาการดําเนินงานในการ 3. หนังสือเชิญประชุม
ประชุมกองกิจการนักศึกษาทุกเดือน กองกิจการนักศึกษา
- มีการมอบหมายตัวชี้วัดใหงานตางๆ 4. รายงานการประชุม
กองกิจการนักศึกษา
รับผิดชอบดําเนินการตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่ 5. รายงานการประชุม
เปนเลิศและตามตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัดใน การประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผลลัพธ IQAกองกิจการนักศึกษา
- มีการประชุมกองกิจการนักศึกษา เพื่อ 6. ผลการตรวจประเมิน
ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง คุณภาพภายในป
การศึกษา 2553
- มีการนําผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในในปการศึกษาที่ผาน 7. สรุปผลการปรับปรุง
พัฒนางานตามผลการ
มา มาเปนแนวทางในการพัฒนา
ตรวจประเมิน
ปรับปรุงการดําเนินงาน
- มีการกําหนดตัวบงชี้ตามอัตลักษณ 1. คํารับรองการปฏิบัติ
ของกองกิจการนักศึกษา ในคํารับรอง ราชการ กองกิจการ
การปฏิบัติราชการ
นักศึกษา ปงบประมาณ
2554
1. มีการดําเนินงานดานการประกัน 1. ตัวชี้วัดการ
ดําเนินงานของกองฯ
คุณภาพการศึกษาภายในอยาง
ตามเกณฑการตรวจ
ครบถวน ดังนี้
ประเมินคุณภาพภายใน
- การควบคุม การติดตามผลการ
ดําเนินงานในการประชุมกองกิจการ 11 ตัวชี้วัด /แผนปฏิบัติ
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ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()

2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัยและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ
3)การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ/หนวยงาน

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





ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

นักศึกษาทุกเดือน และรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ( 8 สิงหาคม
2556)
- จัดทํารายงานประจําป กองกิจการ
นักศึกษา พ.ศ. 2555 สงให
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ
2556
- มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ของกองกิจการนักศึกษา ในป
การศึกษา 2554 มาเปนขอมูลในการ
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
- มีการนําผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของกองกิจการนักศึกษา ในป
การศึกษา 2554 มาเปนแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของกอง
กิจการนักศึกษา

หลักฐาน

ราชการกองกิจการ
นักศึกษาปงบประมาณ
2554
2. รายงานการประชุม
กองกิจการนักศึกษา
3. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ
4. หนังสือยืนยันรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในกองกิจการ
นักศึกษา
1. รายงานการประเมิน
ตนเองกองกิจการ
นักศึกษา
2. รายงานการประชุม
กองกิจการนักศึกษา
3. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ
4. รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
ของกองกิจการนักศึกษา
ปการศึกษา 2553
5. สรุปผลการปรับปรุง
พัฒนางานตามผลการ
ตรวจประเมิน
- มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนขอมูล 1. ระบบสารสนเทศกอง
การประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 9 กิจการนักศึกษา
องคประกอบ
1. สรุปผลการสํารวจ
- มีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (นักศึกษา) และผูมีสวนได ความพึงพอใจของ
สวนเสีย คือ ผูปกครองของนักศึกษา ผูรับบริการ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และ 2. สรุปผลการประชุม
ผูปกครองของนักศึกษาที่พักในหอพัก ผูบริหารกองกิจการ
นักศึกษา และผูนํา
นักศึกษา
ชุมชนรอบรั้ว
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8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน
(ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย )และมี กิ จ กรรม
รวมกัน

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน

ดําเนินการครบถวน
()
ดําเนินการไมครบถวน
()



-

ระบุสิ่งที่ดําเนินการ

หลักฐาน

- จัดการประชุมผูบริหารกองกิจการ มหาวิทยาลัย
นักศึกษา รวมกับผูนําชุมชนรอบรั้ว
มหาวิทยาลัยเพื่อรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย
- มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน 1. สรุปการเขารวม
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง โครงการสนับสนุน
สถาบันโดยเขารวมโครงการสนับสนุน เครือขายประกัน
เครือขายประกันคุรภาพการศึกษาภาค คุณภาพการศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเซน ตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงแรมเซนทารา
ทารา จงหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 8
จงหวัดขอนแกน เมื่อ
มีนาคม 2556
วันที 8 มีนาคม 2556
-

-
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ตารางสรุปคะแนน ตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ตัวชี้วัด
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
1
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2
3
4

2.4
2.5
2.8

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

ระดับคะแนน
5
5
4
5

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5
6

3.1
3.2

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

5
4

องคประกอบที่ 4 การวิจัย (ไมเกี่ยวของกับพันธกิจ)
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม (ไมเกี่ยวของกับพันธกิจ)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ไมเกี่ยวของกับพันธกิจ)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7
8
9
10

7.1
7.2
7.3
7.4

ภาวะผูนําของกรรมการบริหารสูงสุดและผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน
การพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสี่ยง

5
5
5
5

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
11

8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

5

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
12

9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวมหารดวยจํานวนตัวชี้วัดที่ไดรับการประเมิน)

4
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4.75

