รายงานข้อมูล
ตามตัวชี้วดั การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ปี การศึกษา 2556
(IQA)

กองกิจการนักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ก-

สารบัญ
ตัวชี้วดั
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนิ นงาน
1
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2
3
4

2.4
2.5
2.8

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ให้กบั นักศึกษา

หน้ า
1
4
6
9

องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมพัฒนานักศึกษา
5
6

3.1
3.2

ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

11
16

องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั (ไม่เกี่ยวข้องกับพันธกิ จ)
องค์ประกอบที่ 5 การบริ การวิ ชาการแก่สงั คม (ไม่เกี่ยวข้องกับพันธกิ จ)
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุงศิ ลปะและวัฒนธรรม (ไม่เกี่ยวข้องกับพันธกิ จ)
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
7
8
9
10

7.1
7.2
7.3
7.4

ภาวะผูน้ ําของกรรมการบริหารสูงสุดและผูบ้ ริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน
การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสีย่ ง

18
22
25
27

องค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ
11

8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

29

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
12
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางสรุปคะแนนผลการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ข-

33
37

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ค-

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนิ นงาน
ตัวชี้วดั ที่ 1.1
การเก็บข้อมูล

: กระบวนการพัฒนาแผน
: ปี งบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555– 30 กันยายน 2556)

เกณฑ์การประเมิ น : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2

1 ข้อ

2 - 3 ข้อ

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

4 - 5 ข้อ

6 - 7 ข้อ

8 ข้อ

รายละเอียดผลการดําเนิ นงาน

ข้อ

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ี
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีสว่ น
ร่วมของบุคลากรในคณะและ
หน่วยงานและได้รบั ความ
เห็นชอบจากกรรมการประจํา
คณะหรือกรรมการบริหาร
สูงสุด โดยเป็ นแผนทีเ่ ชือ่ มโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติ ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของคณะ
และหน่วยงาน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)
และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2551 – 2554)

ดําเนิ นการ
ครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่
ครบถ้วน
()


2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ไปสูท่ ุกหน่วยงาน



3. มีกระบวนการแปลงแผน
กลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปี ครบ 4 พันธกิจ คือ



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

มีการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการ กองกิจการนักศึกษาประจําปี
งบประมาณ 2556 และแผนปฏิบตั ริ าชการกองฯ
4 ปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2558) ทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเน้น
การมีสว่ นร่วมของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและ
บุคลากรกองกิจการนักศึกษา ซึง่ ได้นําข้อเสนอแนะของผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง มาดําเนินการ ดังนี้
1. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฝา่ ย
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และแผนปฏิบตั ริ าชการ
กองกิจการนักศึกษา โดยผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย
รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ /ผูช้ ่วย
อธิการบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษา/กีฬา ผูอ้ าํ นวยการกองกิจการ
นักศึกษา/ ชํานาญการพิเศษ/หัวหน้างานทุกงาน และหัวหน้า
หน่วยทุกหน่วยในกองกิจการนักศึกษา
2. จัดการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการกองกิจการ
นักศึกษา
3. จัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการกองกิจการนักศึกษาทีส่ อดคล้องกับ
พันธกิจและสนับสนุนวิสยั ทัศน์ของกองกิจการนักศึกษา
มีการถ่ายทอดแผนปฏิบตั ริ าชการกองฯ ไปสูท่ กุ งาน และ
ชํานาญการพิเศษเพือ่ รับทราบ

หลักฐาน

1. แผนปฏิบตั ิ
ราชการกอง
กิจการนักศึกษา
ปี งบประมาณ
2556
2. แผนปฏิบตั ิ
ราชการกอง
กิจการนักศึกษา
4 ปี (พ.ศ. 25552558)
3.สรุปผลการ
สํารวจความพึง
พอใจผูร้ บั บริการ
กองกิจการ
นักศึกษา
ปี งบประมาณ
2556

1. รายงานการ
ประชุมผูบ้ ริหาร
กองกิจการ
นักศึกษา
มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์มาจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการ 1. แผนปฏิบตั ิ
กองกิจการนักศึกษา ประจําปี งบประมาณ 2556 ครบตามพันธ ราชการ กอง
กิจของกองกิจการนักศึกษา คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้นกั ศึกษา
กิจการนักศึกษา
- 1-

ข้อ

ด้านการเรียนการสอน การ
วิจยั การบริการทางวิชาการ
และการทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. มีตวั บ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพือ่ วัดความสําเร็จ ของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
5. มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ครบ 4
พันธกิจ

ดําเนิ นการ
ครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่
ครบถ้วน
()

ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

ดําเนินชีวติ อย่างมีความสุข พัฒนานักศึกษาให้เป็ นทีพ่ งึ ประสงค์ ปี งบประมาณ
ของสังคม และการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2556



มีเป้าประสงค์ของแผนปฏิบตั ริ าชการและค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวชีว้ ดั เพือ่ วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี งบประมาณ 2556

1. แผนปฏิบตั ิ
ราชการ กอง
กิจการนักศึกษา
ปี งบประมาณ
2556



มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปี งบประมาณ
ครบทุกพันธกิจของกองกิจการนักศึกษา

6. มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้ อง
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี อย่าง
น้อยปี ละ 2 ครัง้ และรายงาน
ผลต่อผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณา



7. มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้ อง
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้
และรายงานผลต่อ
ผูบ้ ริหารและกรรมการประจํา
คณะหรือกรรมการบริหาร



มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั ของแผนปฏิบตั ิ
ราชการกองฯ ในทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารกองกิจการนักศึกษาซึง่
จัดการประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน และเป็ นการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมทีแ่ ต่ละงานรับผิดชอบ
ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ริ าชการฯต่อผูบ้ ริหารกองกิจการ
นักศึกษาและมีการสรุปประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการฯ
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั ของแผนปฏิบตั ิ
ราชการโดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการจัดทําสรุปประเมินผลโครงการ
ทุกโครงการส่งพร้อมกับการขออนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณ
นอกจากนี้มกี ารแจ้งผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในที่
ประชุมผูบ้ ริหารกองกิจการนักศึกษา และถือเป็ นการรายงานผล
ต่อผูบ้ ริหารกองกิจการนักศึกษา

1.แผนปฏิบตั ิ
ราชการ กอง
กิจการนักศึกษา
ปี งบประมาณ
2556
2.สรุปการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิ
ราชการกอง
กิจการนักศึกษา
ปี งบประมาณ
2556
1. รายงานการ
ประชุม ผูบ้ ริหาร
กองกิจการ
นักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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1.รายงานการ
ประชุมผูบ้ ริหาร
กองกิจการ
นักศึกษา
2.สรุปประเมินผล
โครงการตาม

ข้อ

ดําเนิ นการ
ครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่
ครบถ้วน
()

สูงสุดเพือ่ พิจารณา

8. มีการนําผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของกรรมการประจําคณะหรือ
กรรมการบริหารสูงสุดไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

แผนปฏิบตั ิ
ราชการ
กองกิจการ
นักศึกษา
ปี งบประมาณ
2556
มีการนําผลจากข้อเสนอแนะจากทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารกองกิจการ
1. รายงานการ
นักศึกษา เพือ่ การแนวทางในการปรับปรุงทัง้ การดําเนินงานของ ประชุมผูบ้ ริหาร
โครงการ/กิจกรรม รวมทัง้ การจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการของ
กองกิจการ
ปี งบประมาณถัดไป
นักศึกษา

- 3-

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวชี้วดั ที่ 2.4

: ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

การเก็บข้อมูล

: ปี งบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 )

เกณฑ์การประเมิ น : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
1 ข้อ

2 ข้อ

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

3 - 4 ข้อ

5 - 6 ข้อ

7 ข้อ

รายละเอียดผลการดําเนิ นงาน

ข้อ

1.มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทงั ้ ด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ กี าร
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์

ดําเนิ นการ
ครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่
ครบถ้วน
()


2.มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนให้เป็ นไปตามแผนทีก่ าํ หนด



3.มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพทีด่ แี ละสร้างขวัญ
กําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

มีการพัฒนาบุคลากรกองกิจการ - แผนพัฒนา
นักศึกษา โดยมีแผนพัฒนาบุคลากร บุคลากรกอง
กองกิจการนักศึกษาระยะยาว
กิจการนักศึกษา
ประจําปี พ.ศ.2555-2558 และ
ประจําปี
แผนพัฒนาบุคลากรกองกิจการ
งบประมาณ
นักศึกษา ประจําปี งบประมาณ
2556
2556
- แผนพัฒนา
บุคลากรกอง
กิจการนักศึกษา
ประจําปี 25552558
มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพือ่
- สรุปการจัด
รองรับการพัฒนาบุคลากรตามที่ โครงการตาม
กําหนดในแผน รวมทัง้ บุคลากรเข้า แผนพัฒนา
รับการพัฒนาตามทีส่ ถาบัน
บุคลากร
ทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัด ซึง่
กําหนดไว้ในแผนด้วยเช่นเดียวกัน
- มีการตรวจสุขภาพประจําปี และ - สรุปประเมินผล
จัดโครงการออกกําลังกายเพือ่
การตรวจสุขภาพ
สุขภาพ ให้บคุ ลากรกองกิจการ
ประจําปี
นักศึกษา
- สรุปประเมินผล
- ปรับปรุงสํานักงานกองกิจการ
โครงการออก
นักศึกษา เพือ่ สร้างบรรยากาศใน กําลังกายเพือ่
การทํางาน
สุขภาพ

ข้อ

ดําเนิ นการ
ครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่
ครบถ้วน
()

4.มีระบบติดตามให้คณะจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง



5.มีการให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบตั ิ



6.มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน



7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น



- 5-

ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

-จัดบริการเงินสวัสดิการกองกิจการ
นักศึกษา ในกรณีทบ่ี คุ ลากรมีความ
จําเป็ นต้องการความช่วยเหลือด้าน
การเงิน

- สรุปการปรับปรุง
สํานักงาน
- สรุปการ
ดําเนินงานการ
จัดบริการเงิน
สวัสดิการกอง
กิจการนักศึกษา
- สรุปประเมินผล
โครงการอบรมให้
ความรูบ้ คุ ลากร

จัดโครงการอบรมให้ความรูก้ บั
บุคลากร และนําความรูท้ ไ่ี ด้จาก
การอบรมมาดําเนินการจัดการ
ความรู้ เรือ่ ง การเขียนข่าว
,Photoshop,และเทคนิคการ
ถ่ายภาพ การอบรมเพือ่ พัฒนา
บุคลากรด้านการเงินและพัสดุ
มีการให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณ
แก่บคุ ลากร และมีประกาศกอง
กิจการนักศึกษา เรือ่ งจรรยาบรรณ
บุคลากรกองกิจการนักศึกษา เพือ่
ถือปฏิบตั ิ
มีการจัดทําการประเมินผลสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร

ได้นําผลประเมินการดําเนินการมา
ปรับปรุงในการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ในปี งบประมาณ 2557
โดยพัฒนาบุคลากรตามระดับการ
ปฏิบตั งิ าน

- สรุปการ
ดําเนินงานด้าน
จรรยาบรรณ
กองกิจการ
นักศึกษา
- สรุปการประเมิน
ผลสําเร็จของ
แผนพัฒนา
บุคลากร
- สรุปการปรับปรุง
การดําเนินงาน
ตามผลการ
ประเมินฯ เพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรใน
ปี งบประมาณ
2557

ตัวชี้วดั ที่ 2.5

: ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

การเก็บข้อมูล

: ปี การศึกษา 2556 (1 มิ ถนุ ายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์การประเมิ น : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

มีการดําเนินการ
2 - 3 ข้อ

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 - 5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 ข้อ

มีการดําเนินการ
7 ข้อ

รายละเอียดผลการดําเนิ นงาน
ข้อ

1.มีการจัดการหรือจัดบริการให้
นักศึกษามีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สงู กว่า 8 FTES ต่อเครือ่ ง

2.มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อืน่ ๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปี การศึกษา
3.มีบริการด้านกายภาพทีเ่ หมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชือ่ มต่อ
อินเตอร์เน็ต
4.มีบริการสิง่ อํานวยความสะดวกที่
จําเป็ นอืน่ ๆ อย่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()

มีจดุ เชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต ทีอ่ าคารกอง

หลักฐาน

1. สรุปการจัดการ
ให้บริการจุดเชือ่ ม
กิจการนักศึกษา เพือ่ บริการอินเตอร์เน็ต
ต่ออินเตอร์เน็ตใน
ให้กบั นักศึกษาทีม่ ารอรับบริการ บริเวณ
ด้านหน้ากองฯ รวมทัง้ มีบริการห้องประชุม การบริการ
นักศึกษา
3 ห้องเพือ่ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา โดยมีการเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต
เครื่องฉายภาพ และเครื่องเสียงห้องปะชุม
ทุกห้อง นอกจากนี้มจี ดุ เชือ่ มต่ออินเตอร
เน็ต ทีอ่ าคารองค์การนักศึกษาทัง้ 2 ชัน้ ที่
ทําการชมรมทุกชมรม มีหอ้ งประชุมจํานวน
3 ห้อง ทุกห้องมีการเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต
มีเวทีการแสดงทีอ่ าคารองค์การนักศึกษา
เพือ่ ให้นกั ศึกษาจัดกิจกรรม โดยมีการ
เชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตอีกด้วย





- มีอาคารสถานที่ ทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูแ้ ละ
การพัฒนานักศึกษา ได้แก่ อาคารทีท่ าํ การ
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม
นักศึกษาต่าง ๆ จํานวน 65 ชมรม
- มีหน่วยให้บริการนักศึกษาพิการทีก่ อง
กิจการนักศึกษา

-

1. ราบงานประจําปี
กองกิจการนักศึกษา
พ.ศ.2556
2. เอกสารการ
ดําเนินการของ
นักศึกษาพิการ กอง
กิจการนักศึกษา
มีสงิ่ อํานวยความสะดวกคือ ห้องประชุม รถ 1. สรุปอุปกรณ์สงิ่
กะบะ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องแต่งกาย
อํานวยความสะดวก
- 6-

ข้อ

น้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่ าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล
การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกีฬา
5.มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรือ่ งประปา
ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทัง้ มีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภยั ในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดย
เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
•
ระบบสาธารณูปโภค
•
ระบบรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร
6.มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ
ในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่าํ กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()

หลักฐาน

เพือ่ เข้าพิธี เครือ่ งแต่งกายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพือ่ สนับสนุนในการจัด
โครงการ/กิจกรรม เพือ่ พัฒนานักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา



- ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดในบริเวณอาคารกอง
กิจการนักศึกษา จํานวน 8 ตัว
-ติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงในบริเวณอาคารกอง
กิจการนักศึกษาจํานวน 2 ตัว
- จัดโครงการอบรมอัคคีภยั แก่บคุ ลากรกอง
กิจการนักศึกษา

1. สรุปการดําเนิน
โครงการอบรม
อัคคีภยั กองกิจการ
นักศึกษา



มีการสํารวจความพึงพอใจผูร้ บั บริการ กอง
กิจการนักศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ
- ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
- ด้านกระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ
- ด้านสิง่ อํานวยความสะดวก
โดยสํารวจความพึงพอใจ ในภาพรวมของ
กองกิจการนักศึกษา และแยกสํารวจตาม
จุดบริการนักศึกษาตามภารกิจงานด้าน
ต่างๆ โดยความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ของกองกิจการนักศึกษา ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ทีค่ ะแนนเฉลีย่ 4.22
นําผลการประเมินความพึงพอใจมาเป็ น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพทีส่ นองต่อความต้องการของ
ผูร้ บั บริการคือ
-ปรับปรุงห้องประชุมเพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา
-ปรับปรุงสํานักงานอาคารกองกิจการ
นักศึกษา
-ก่อสร้างอาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา
-โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณด้านหน้า
องค์การนักศึกษา

1. สรุปการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการ กอง
กิจการนักศึกษา ปี
การศึกษา 2556

7.มีการนําผลการประเมินคุณภาพใน
ข้อ 6 มาใช้เป็ นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ
ทีส่ นองความต้องการของ
ผูร้ บั บริการ
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ
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ข้อ

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()

ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

-ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ดา้ นหน้าอาคารกองกิจการ
นักศึกษา
-ปรับปรุงระบบประปา สุขาภิบาลทีอ่ าคาร
กองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- 8-

หลักฐาน

ตัวชี้วดั ที่ 2.8
การเก็บข้อมูล

: ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดั ให้กบั นักศึกษา
: ปี การศึกษา 2556 (1 มิ ถนุ ายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์การประเมิ น : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

รายละเอียดผลการดําเนิ นงาน
ข้อ

1.มีการกําหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร

2.มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาทีต่ อ้ งการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผูบ้ ริหาร คณาจารย์
นักศึกษาและผูเ้ กีย่ วข้องทราบอย่าง
ทัวถึ
่ งทัง้ สถาบัน
3.มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมทีก่ าํ หนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายวัดความสําเร็จ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()


ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

กําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน
-การคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ 3 D
5 สถาบัน
-การคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบคนทําดี
-การคัดเลือกนักศึกษาเพือ่ เชิดชูเกียรติ
นักศึกษาแต่งกายดีเด่นถูกต้องตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรือ่ ง
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
นักศึกษาต้นแบบ 3 D 5
สถาบัน
2.หลักเกณฑ์การคัดเลือก
นักศึกษาต้นแบบคนทําดี
3.หลักเกณฑ์การคัดเลือก
นักศึกษาเพือ่ เชิดชูเกียรติ
นักศึกษาแต่งกายดีเด่น
ถูกต้องตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ถ่ายทอดและเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมตามประกาศ
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไปยังทุกคณะ เพื่อ
เผยแพร่และเชิญเข้าร่วมโครงการฯ

1. หนังสือขอความร่วมมือ
จากทุกคณะในการ
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือก
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ



จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามข้อ 1 คือ
-การคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ 3 D
5 สถาบัน
-การคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบคนทําดี
-การคัดเลือกนักศึกษาเพือ่ เชิดชูเกียรติ
นักศึกษาแต่งกายดีเด่นถูกต้องตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีการระบุตวั ชีว้ ดั และเป้าหมาย

1.สรุปประเมินผลโครงการ
คัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ
3 D 5 สถาบัน
2. สรุปประเมินผลโครงการ
นักศึกษาต้นแบบคนทําดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. สรุปประเมินผลโครงการ
คัดเลือกนักศึกษาเพือ่ เชิดชู
เกียรติฯ
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ข้อ

4.มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบ่งชีแ้ ละ
เป้าหมายทีก่ าํ หนดในข้อ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5.มีนกั ศึกษาหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
นักศึกษาได้รบั การยกย่องชมเชย
ประกาศเกียรติคณ
ุ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ (เป็ นหน่วยงานทีไ่ ม่ม ี
เกีย่ วข้องใดๆ กับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()




ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

ความสําเร็จในโครงการ
ประเมินผลโครงการกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม 1. สรุปประเมินผลโครงการ
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา ตามข้อ 3
ตามตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายทีก่ าํ หนด
ตามโครงการในข้อ 3 โดยมีผลการ
ประเมินตามเป้าหมาย ร้อยละ 90
มีการคัดเลือกนักศึกษาเพือ่ เป็ น
เยาวชนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2557
ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติ

1. หนังสือที่ ศธ.
0514.1.7.7/1303 ลงวันที่
28 เมษายน 2557 เรือ่ งส่ง
แบบเสนอประวัตแิ ละผลงาน
ของเด็กและเยาวชนดีเด่น
สภาสังคมสงเคราะห์
ประจําปี 2557

หมายเหตุ :
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคณ
ุ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผเู้ ข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วม การคัดเลือกทีม่ าจากหลากหลาย
สถาบัน (ตัง้ แต่ 3 สถาบันขึน้ ไป)
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึน้ ไป (เช่น ระดับจังหวัด ) หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษทั มหาชนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทงั ้ ภาครัฐ
และเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 3.1
การเก็บข้อมูล

: ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
: ปี การศึกษา 2556 (1 มิ ถนุ ายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์การประเมิ น : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

รายละเอียดผลการดําเนิ นงาน

ข้อ

ดําเนิ นกา
ครบถ้วน
()
ดําเนิ นกา
ไม่
ครบถ้วน
()


1. มีการ
จัดบริการให้
คําปรึกษาทาง
วิชาการและ
แนะแนวการใช้
ชีวติ แก่
นักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบุสิ่งที่ดาํ เนิ นการ

1. มีบริการให้คาํ ปรึกษาสําหรับนักศึกษาโดยมีชอ่ งทาง การให้บริการ
ด้วยวิธกี ารต่างๆ ดังนี้
- การให้บริการรายบุคคล
- การให้คาํ ปรึกษาแบบกลุม่
- การให้คาํ ปรึกษาทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-202357 หมายเลข
ภายใน 1-1993 ในเวลาราชการ รวมถึงได้เพิม่ ช่องทางการ
ให้บริการให้คาํ ปรึกษาทีส่ ายด่วนหมายเลข 089-2735334 และ
ขยายเวลาการให้บริการเป็ นทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดในเวลา 08.0022.00 น.
- การให้คาํ ปรึกษาทาง E-mail : guidance@kku.ac.th
- การให้คาํ ปรึกษาทาง Facebook ในกลุม่ บริการให้คาํ ปรึกษาและ
โครงการพัฒนานักศึกษา
- การให้คาํ ปรึกษาทาง LINE : ningkku
2. จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพือ่ แนะแนวในด้านการศึกษา อาชีพ
ส่วนตัว และสังคม ดังนี้
- โครงการให้คาํ ปรึกษาแบบกลุม่ เรือ่ ง พัฒนาลักษณะนิสยั การเรียน
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “ปรับแนวคิด ชีวติ เป็ นสุข สนุกกับ
การเรียน”
- โครงการอบรม “เพือ่ นช่วยเพือ่ น รุน่ ที่ 1 และรุ่นที่ 2”
- โครงการบรรยายพิเศษ “วัยรุน่ วัยรัก”
- โครงการบรรยายพิเศษ “แนวคิดชีวติ สูค่ วามสําเร็จ”
- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
- โครงการ “รักนี้ คุมได้”
- บริการแบบทดสอบรายบุคคล
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หลักฐาน

1. สรุปผลการสํารวจการให้
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชวี ติ ของนักศึกษา
2. คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
3. สรุปสถิตกิ ารให้คาํ ปรึกษา
4. สรุปบันทึกการให้คาํ ปรึกษา
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

ข้อ

ดําเนิ นกา
ครบถ้วน
()
ดําเนิ นกา
ไม่
ครบถ้วน
()

2. มีการ
จัดบริการ
ข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อ
นักศึกษา




3. มีการจัด
กิจกรรมเพือ่
พัฒนา
ประสบการณ์
ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบุสิ่งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

งานแนะแนวและจัดหางานมีการให้บริการข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ 1. สรุปผลการสํารวจการบริการ
แก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าฯ ในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
อาทิ
นักศึกษา
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์การจัดโครงการต่างๆ
2. เอกสารประกอบการบริการ
- ข้อมูลข่าวการศึกษา ทุนการศึกษา การศึกษาต่อในและต่างประเทศ ช่องทางต่างๆ
- ข้อมูลข่าวรับสมัครงานทัง้ งานพิเศษและงานประจํา
- Facebook Fanpage งานแนะ
- ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ เทคนิคการสมัครงาน
แนวฯ มข.
- ข้อมูลสาระน่ารูเ้ กีย่ วกับการใช้ชวี ติ ต่างๆ
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- แบบทดสอบทางจิตวิทยาแบบออนไลน์
- หนังสือราชการ
- ข่าวประชาสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์สาํ หรับนักศึกษาจากหน่วยงาน - เว็บไซต์งานแนะแนวฯ
ภายนอก โดยงานแนะแนวและจัดหางาน
มีช่องทางการ
- เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา
ให้บริการ ดังนี้
- เว็บไซต์ มข.
- ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ
• เว็บไซต์งานแนะแนวและจัดหางาน
ใน มข.
http://guidance.kku.ac.th
3. สรุปและประเมินผลโครงการ
• Facebook Fanpage งานแนะแนวฯ มข.
4. สรุปสถิตกิ ารให้บริการ
• บอร์ดประชาสัมพันธ์
• หนังสือราชการส่งหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก สนเทศ
เพือ่ ฝากประชาสัมพันธ์
• ฝากประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ฝากประชาสัมพันธ์บนสือ่ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์ทะเบียนเรียน
นักศึกษา เว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน Email KKU และ
Facebook ชมรมต่างๆ เป็ นต้น
• ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามจุดต่างๆ ภายใน มข.
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการแก่นกั ศึกษาเพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ อาทิ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการแนะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการมัชฌิมนิเทศ
1. มีการจัดหางานพิเศษให้แก่นกั ศึกษาทีม่ เี วลาว่างจากการเรียน และ 1. สรุปและประเมินผลความพึง
จัดโครงการกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ พอใจต่อโครงการกิจกรรมเพือ่
ให้แก่นกั ศึกษา ได้แก่
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
- โครงการจ้างงานนักศึกษาให้มรี ายได้พเิ ศษระหว่างเรียน
และวิชาชีพแก่นกั ศึกษา
- โครงการจ้างงานนักศึกษาเพือ่ บรรเทาภาวะวิกฤตด้านการเงิน 2. สรุปสถิตกิ ารให้บริการจัดหา
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการสมัครงานและเทคนิคการ
งาน
แต่งหน้า
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ข้อ

ดําเนิ นกา
ครบถ้วน
()
ดําเนิ นกา
ไม่
ครบถ้วน
()

4. มีการ
จัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที
เป็ นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัด
กิจกรรมเพือ่
พัฒนา
ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์
ให้ศษิ ย์เก่า

6. มีผลการ
ประเมิน
คุณภาพของ
การให้บริการ
ในข้อ 1 – 3
ทุกข้อไม่ต่ํา
กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

7. มีการนํา
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพของ
การ
ให้บริการมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ระบุสิ่งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

- โครงการนัดพบตลาดงาน
- โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด
- โครงการพัฒนาผูน้ ําสูอ่ าเซียน KKU Leader to One Asean
2. ร่วมกับหน่วยงานภายนอกจัดโครงการเสริมประสบการณ์วชิ าชีพ
แก่นกั ศึกษา โดยร่วมกับบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด
จัดโครงการเอไอเอสแนะแนวว่าทีบ่ ณ
ั ฑิตเข้าสูว่ ยั ทํางานทีส่ ดใส ปี
2556
ไม่ใช่พนั ธกิจ (เป็ นพันธกิจของสํานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์)

ไม่ใช่พนั ธกิจ (เป็ นพันธกิจของสํานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์)

งานแนะแนวฯจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของการ
ให้บริการงานแนะแนวและจัดหางาน และได้สรุปผลการประเมิน
ดังนี้
1. สรุปผลการสํารวจการให้คาํ ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชวี ติ ของนักศึกษา คะแนนประเมิน 4.14 คะแนน
2. สรุปผลการประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อนักศึกษา คะแนนประเมิน 4.23 คะแนน
3. สรุปผลการประเมินผลโครงการกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นกั ศึกษา คะแนนประเมิน 4.21 คะแนน

1. สรุปผลการสํารวจการให้
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชวี ติ ของนักศึกษา
2. สรุปผลการสํารวจการบริการ
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา
3. สรุปและประเมินผลโครงการ
กิจกรรมเพือ่ พัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นกั ศึกษา
งานแนะแนวและจัดหางานนําผลการประเมินคุณภาพการ
1. สรุปผลสํารวจการให้
ให้บริการจากรายงานสรุปตามหลักฐาน
มาประกอบการ คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
พัฒนาดังนี้
แนวการใช้ชวี ติ ของนักศึกษา
1. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน : ควรเพิม่ ช่องทางการให้บริการให้ 2. สรุปผลการสํารวจการบริการ
คําปรึกษาให้สามารถติดต่อได้สะดวก
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
- เปิ ดช่องทางการให้บริการให้คาํ ปรึกษาผ่านทางสายด่วน
นักศึกษา
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ข้อ

ดําเนิ นกา
ครบถ้วน
()
ดําเนิ นกา
ไม่
ครบถ้วน
()

ใช้เป็ นข้อมูล
ในการ
พัฒนาการ
จัดบริการที่
สนองความ
ต้องการ ของ
นักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบุสิ่งที่ดาํ เนิ นการ

โทรศัพท์มอื ถือ (Hotline) หมายเลข 089-2735334 โดยขยายให้ม ี
การให้บริการในวันหยุดราชการ และขยายเวลาการให้บริการใน
เวลา 08.00 – 22.00 น.
- สร้างกลุม่ บริการให้คาํ ปรึกษาและโครงการพัฒนานักศึกษา บน
Facebook ของงานแนะแนวและจัดหางาน
เพือ่ ให้บริการแก่สมาชิกในกลุม่ โดยเปิ ดกว้างสําหรับนักศึกษา
ปจั จุบนั และศิษย์เก่าฯ สามารถสมัครเป็ นสมาชิก
โดยสมาชิกจะได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ สามารถสอบถาม
ข้อมูลและรับคําปรึกษาในด้านต่างๆ ซึง่ การให้บริการมีเจ้าหน้าที่
ดูแลตลอดเวลา
- เปิ ดช่องทางการให้บริการให้คาํ ปรึกษาผ่านทาง LINE เพือ่ ให้
นักศึกษารับบริการได้สะดวกมากขึน้
2. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน : อยากให้มกี ารให้บริการข้อมูลใน
ช่องทางทีห่ ลากหลาย
- เพิม่ ช่องทางการให้บริการด้วยการนํา Facebook งานแนะแนวฯ
มข. เข้าร่วมกลุม่ ของ KKU Group และชมรม สโมสร ของนศ.มข.
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์
- เพิม่ หน้า Welcome Page บน Facebook FanPage เพือ่ สร้าง
ความเชื่อมโยงกันระหว่าง Facebook และ Website งานแนะแนวฯ
3. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน : อยากให้จดั โครงการที่
หลากหลายและเชิญผูม้ ชี อ่ื เสียงมาเป็ นวิทยากร
- เชิญวิทยากรทีน่ กั ศึกษาสนใจ เช่น ผศ.นพ.พันธ์ศกั ดิ ์ ศุกระฤกษ์,
นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล, นายบุญญฤทธิ ์ สมบัตหิ ลาย, อาจารย์
กัมพล ราชวงศ์, รุจน์ เดอะสตาร์
4. ปญั หาและอุปสรรค : จํานวนงานพิเศษไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักศึกษา
- มหาวิทยาลัยได้จดั สรรงบประมาณเพิม่ เติมในโครงการจ้างงาน
นักศึกษาให้มรี ายได้พเิ ศษระหว่างเรียน จึงสามารถรับนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการได้มากขึน้ นักศึกษามีเวลาการทํางานเพิม่ ขึน้ ได้รบั
ค่าตอบแทนเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ยงั มีโครงการจ้างงานนักศึกษาเพือ่
บรรเทาภาวะวิกฤติทางด้านการเงิน เพือ่ ให้นกั ศึกษาทีม่ ปี ญั หาด้าน
การเงินเข้าร่วมโครงการฯ
5. ปญั หาและอุปสรรค : นักศึกษาเข้าร่วมโครงการน้อยกว่า
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้และนักศึกษาบางส่วนแจ้งความจํานงเข้าร่วม
โครงการฯ แต่เมือ่ ถึงกําหนดวันจัดโครงการไม่มาเข้าร่วมทําให้การ
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หลักฐาน

3. สรุปและประเมินผลโครงการ
กิจกรรมเพือ่ พัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นกั ศึกษา
4. สรุปและประเมินผลโครงการ
กิจกรรมของงานแนะแนวและ
จัดหางาน

ข้อ

ดําเนิ นกา
ครบถ้วน
()
ดําเนิ นกา
ไม่
ครบถ้วน
()

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบุสิ่งที่ดาํ เนิ นการ

เตรียมงานพลาดเป้าหมายผูเ้ ข้าร่วม
- โครงการทีม่ รี ปู แบบการจัดอบรม มีการกําหนดให้นกั ศึกษา
ลงทะเบียนสมัครล่วงหน้าและมีการเก็บเงินมัดจํา
6. ปญั ญาและอุปสรรค : โครงการจ้างงานนักศึกษาให้มรี ายได้
พิเศษระหว่างเรียนค่าตอบแทนออกช้า
- นโยบายของมหาวิทยาลัยให้โอนเงินค่าตอบแทนการทํางานพิเศษ
แก่นกั ศึกษาด้วยการโอนเข้าบัญชีของนักศึกษาโดยดําเนินการผ่าน
กองคลัง งานแนะแนวและจัดหางานจึงช่วยนักศึกษาได้เฉพาะใน
กระบวนการรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนและเร่งดําเนินการส่งเอกสารดังกล่าวให้กองคลังเร็วขึน้
รวมถึงประสานติดตามการโอนเงินของกองคลังและตอบข้อซักถาม
ของนักศึกษา
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หลักฐาน

ตัวชี้วดั ที่ 3.2
การเก็บข้อมูล

: ระบบและกลไกการส่งเสริมกิ จกรรมนักศึกษา
: ปี การศึกษา 2556 (1 มิ ถนุ ายน 2556– 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์การประเมิ น : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
ดําเนินการ
6 ข้อ

รายละเอียดผลการดําเนิ นงาน
ข้อ

1.สถาบันจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่ ง่ เสริม
ผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()

จัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการกองกิจการนักศึกษา

2.มีกจิ กรรมให้ความรูแ้ ละทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา



3.มีการส่งเสริมให้นกั ศึกษานํา
ความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมทีด่ าํ เนินการ
โดยนักศึกษาอย่างน้อย 5
ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี
และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา
จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการทีส่ ง่ เสริม
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักฐาน

1. แผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจําปี งบประมาณ 2556 และองค์การนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
จัดทําข้อกําหนดงบประมาณองค์การนักศึกษา
ประจําปี งบประมาณ
ประจําปี การศึกษา 2556
2556
2. ข้อกําหนด
งบประมาณองค์การ
นักศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2556
จัดการบรรยายให้ความรูแ้ ละทักษะด้านการประกัน 1. สรุปการให้ความรูแ้ ละ
คุณภาพแก่ผนู้ ํานักศึกษาในการสัมมนากิจกรรม ทักษะการประกันคุณภาพ
เสริมหลักสูตรองค์การนักศึกษา
แก่ผนู้ ํานักศึกษาในการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2557 สัมมนากิจกรรมเสริม
ณ วิทยาลัยปกครองท้องถิน่
หลักสูตรฯ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่งเสริมให้นกั ศึกษานําความรูแ้ ละทักษะด้านการ 1. สรุปประเมินผล
โครงการ พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษา โดยในปี การศึกษา 2556 155 โครงการ
มีทงั ้ หมด 155 โครงการ ตามประเภทกิจกรรม 5
ด้าน ดังนี้
1. กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ จํานวน 57
โครงการ
2. กิจกรรมกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการ จํานวน 4 โครงการ
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่ แวดล้อม
จํานวน 28 โครงการ
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและ
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ข้อ

รักษาสิง่ แวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.มีการสนับสนุนให้นกั ศึกษาสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()

ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

ค่านิยมทีด่ ใี นการดําเนินชีวติ จํานวน 51 โครงการ
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 15 โครงการ

-

- องค์การนักศึกษาจัดโครงการสัมมนากิจกรรม
เสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา
2556 โดยเป็ นเครือข่ายร่วมกันในการดําเนิน
โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5.มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา



- มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการกองกิจการนักศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2556
- มีการสรุปประเมินผลทุกโครงการตามแผนพัฒนา
นักศึกษา ทัง้ แผนปฏิบตั ริ าชการกองกิจการ
นักศึกษาปี งบประมาณ 2556 และตามข้อกําหนด
งบประมาณองค์การนักศึกษา ประจําปี การศึกษา
2556
- มีการประชุมผูบ้ ริหารกองกิจการนักศึกษา เพือ่
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
กองฯ
- กําหนดให้การสรุปประเมินผลทุกโครงการต้อง
รายงานเรือ่ งการนําปญั หาจากปี ทผ่ี า่ นมามาใช้ใน
การจัดโครงการอย่างไร ระบุปญั หาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานและเสนอแนวทางการแก้ไขปญั หาใน
การจัดโครงการครัง้ ต่อไป

6.มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา



นําผลการประเมินตามข้อ 5 ไปเป็ นแนวในการ
จัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการกองกิจการนักศึกษา
ปี งบประมาณ 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักฐาน
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- สรุปประเมินผลโครงการ
สัมมนากิจกรรมเสริม
หลักสูตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี
การศึกษา 2556
1.สรุปการ ประเมินผล
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการกอง
กิจการนักศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2556
2. สรุปประเมินผล
โครงการทัง้ หมด
3. รายงานการประชุม
ผูบ้ ริหารกองกิจการ
นักศึกษา

-สรุปการ ประเมิน
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการกอง
กิจการนักศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2556
-แผนปฏิบตั ริ าชการกอง
กิจการนักศึกษา
ปี งบประมาณ 2557

องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
ตัวชี้วดั ที่ 7.1

: ภาวะผูน้ ําของกรรมการบริหารสูงสุดและผูบ้ ริหารทุกระดับของคณะ/หน่ วยงาน

การเก็บข้อมูล

: ปี การศึกษา 2556 (1 มิ ถนุ ายน 2556– 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์การประเมิ น : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 - 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 - 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6-7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

รายละเอียดผลการดําเนิ นงาน
ข้อ

1. กรรมการบริหารสูงสุด
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมาย
กําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
ล่วงหน้า

2. ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์
กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการ
นําข้อมูลสารสนเทศเป็ นฐาน
ในการปฏิบตั งิ านและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()




ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

- ผูบ้ ริหารกองฯ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพันธกิจการ
ดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษา อย่างครบถ้วน
และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10
ประการ
- มีรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การศึกษาเพือ่ การดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ
(EdPEx) และมีการประเมินตนเองตามตัวชีว้ ดั
ทีก่ องฯรับผิดชอบ
- มีการรายงานข้อมูลการดําเนินงานตาม
ตัวชีว้ ดั การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
IQA – 12 ตัวชีว้ ดั ที่ กองกิจการนักศึกษา
รับผิดชอบ
- มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ
ประจําปี งบประมาณ 2556 และมีการรายงาน
ผลการปฎิบตั ริ าชการต่อมหาวิทยาลัย

หลักฐาน

1. ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดําเนินงานด้านกิจการ
นักศึกษา
2. แบบสํารวจการ
บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล
3. รายงานการประเมิน
ตนเอง ปี การศึกษา 2556
4. รายงานข้อมูลการ
ดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั IQA
5. ข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการ ปี งบประมาณ
2556
6. รายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามข้อตกลงการ
ปฏิบตั ริ าชการ
ปี งบประมาณ 2556
- ผูบ้ ริหารกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กําหนด 1. ทิศทางองค์กร กองกิจการ
ทิศทางองค์กร กําหนดแผนกลยุทธ์ โดยมีการ นักศึกษา
จัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการกองฯ ปี งบประมาณ 2. แผนปฎิบตั ริ าชการกองฯ
2556 มีแผนปฏิบตั ริ าชการกองฯ 4 ปี (พ.ศ. ปี งบประมาณ 2556
2555 - 2558) เป็ นแนวทางในการดําเนินงาน 3. แผนปฏิบตั ริ าชการกองฯ
มีการถ่ายทอดทิศทางองค์กร แผนปฏิบตั ิ
4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558 )
ราชการกองฯ ไปสูบ่ คุ ลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน มี
4. รายงานการประชุมกอง
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริการนักศึกษา
กิจการนักศึกษา
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ข้อ

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()

คณะ/หน่วยงาน

3. ผูบ้ ริหารมีการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามทีม่ อบหมาย
รวมทัง้ สามารถสือ่ สาร
แผนและผลการดําเนินงาน
ของคณะ/หน่วยงานไปยัง
บุคลากรในคณะ/หน่วยงาน



4. ผูบ้ ริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในคณะ/หน่วยงาน
มีสว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อาํ นาจในการ
ตัดสิน
ใจแก่บคุ ลากรตามความ
เหมาะสม



5. ผูบ้ ริหารถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมพัฒนผูร้ ว่ มงาน
เพือ่ ให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะ/
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการ
ตัดสินใจ ซึง่ เป็ นระบบเพือ่ สนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านและประกอบการพัฒนาหน่วยงาน
- ผูบ้ ริหารกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยใช้ทป่ี ระชุมผูบ้ ริหารกองกิจการ
นักศึกษา ซึง่ จัดให้มกี ารประชุมทุกวันพุธที่ 2
ของทุกเดือน โดยให้ชาํ นาญการพิเศษ หัวหน้า
งานทุกงาน รายงานผลการดําเนินงานในการ
ประชุมฯ และรายงานสรุปการจัดโครงการ/
กิจกรรม ในรอบเดือนทีผ่ า่ นมา
หากเกิดปญั หาอุปสรรคในการดําเนินงาน
จะร่วมกันวิเคราะห์แก้ไขปญั หา และกําหนด
แนวปฏิบตั ติ ่างๆ เพือ่ ประสิทธิภาพของงานใน
การประชุมฯ และมีการสรุปมติการประชุม และ
จัดทํารายงานการประชุมเผยแพร่ให้บคุ ลากร
ทุกคนรับทราบ
และจัดให้มกี ารประชุมรวมบุคลากรกอง
กิจการนักศึกษา ทุก 2 เดือน เพือ่ รับทราบ
ข้อมูล แนวปฏิบตั ติ ่างๆในการดําเนินงาน เป็ น
เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดําเนินงาน และ
รับทราบการดําเนินงานของกองกิจการ
นักศึกษาในภาพรวม
- ผูบ้ ริหารมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
โดยการมอบอํานาจให้หวั หน้างาน ปฏิบตั ิ
ราชการแทนในภาระงานทีเ่ กีย่ วข้อง ยกเว้น
เรือ่ งนโยบายเพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบตั งิ าน และมีการประชุมผูบ้ ริหารกองฯทุก
เดือน เพือ่ ให้ หัวหน้างาน ชํานาญการพิเศษ
ได้มสี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการองค์กร

หลักฐาน

5. ระบบสารสนเทศกองฯ

1.รายงานการประชุม
ผูบ้ ริหารกองกิจการ
นักศึกษา
2. รายงานการประชุม
บุคลากรกองกิจการ
นักศึกษา
3. สรุปโครงการ/กิจกรรม
ปี การศึกษา 2556
4. หนังสือแจ้งมติการ
ประชุมกองฯ ให้บุคลากร
ทราบ

1. คําสังกองกิ
่
จการ
นักศึกษา ที่ 3/2556 ลงวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2556 เรือ่ ง
การมอบอํานาจให้หวั หน้า
งาน ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผูอ้ าํ นวยการกองกิจการ
นักศึกษา
2. รายงานการประชุม
ผูบ้ ริหารกองกิจการ
นักศึกษา
- ผูบ้ ริหารถ่ายทอดความรูแ้ ละส่งเสริม พัฒนา 1. รายงานการประชุม
ผูร้ ว่ มงานโดยสือ่ สารแจ้งให้ทราบถึงทิศทาง บุคลากรกองกิจการ
องค์กร แผนปฏิบตั ริ าชการกองกิจการ
นักศึกษา
นักศึกษาในการประชุมผูบ้ ริหารกองฯ ประชุม 2. สรุปการส่งบุคลากรเข้า
บุคลากรกองฯ และในการจัดทําแผนปฏิบตั ิ รับการประชุม อบรมสัมมนา
3. โครงการแลกเปลีย่ น
ราชการกองฯ
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ข้อ

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()

6. ผูบ้ ริหาร มีการ
บริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสีย(หากจะ
ประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินข้อที่ 6 จะต้องแสดง
ข้อมูลการบริหารงานตาม
หลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทัง้ 10
ประการ ได้แก่
1.หลักประสิทธิผล 2.หลัก
ประสิทธิภาพ
3.หลักการตอบสนอง4.หลัก
ภาระรับผิดชอบ
5.หลักความโปร่งใส 6.
หลักการมีสว่ นร่วม 7.
หลักการกระจายอํานาจ8.
หลักนิตธิ รรม 9.หลักความ
เสมอภาค 10.หลักการ
มุง่ เน้นฉันทามติ)



7. กรรมการบริหารสูงสุด
ประเมินผลการบริหารงาน
ของคณะ/หน่วยงานและ



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาเพือ่
เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถและทักษะในการ
ทํางาน
- จัดโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
บุคลากร
- ผูบ้ ริหารสือ่ สาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบตั ิ ของ
มหาวิทยาลัย ให้บคุ ลากรทราบ โดยผ่านการ
ประชุมกองฯ และในเว็บไซด์กองกิจการ
นักศึกษา ที่ http://sac.kku.ac.th ช่อง
หนังสือเวียน
1 ผูบ้ ริหารกองฯ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลครบทัง้ 10 ประการ โดยกองฯ ได้จดั ให้มี
การสํารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับการรับรูแ้ ละ
ความเข้าใจทิศทางองค์กร และระดับความ
เชือ่ มันด้
่ านธรรมาภิบาลผูบ้ ริหารกองกิจการ
นักศึกษา โดยแจกแบบสํารวจให้แก่บคุ ลากร
ทุกคน โดยมีการสํารวจในประเด็น
- ระดับการรับรูแ้ ละความเข้าใจทิศทางองค์กร
(ผลการสํารวจส่วนใหญ่รบั รูท้ ศิ ทางองค์กร คิด
เป็ นร้อยละ 100)
- ระดับความเชือ่ มันด้
่ านธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ ริหารทัง้ ชุดของกองฯ และเฉพาะของ
ผูอ้ าํ นวยการกองฯ (ผลการสํารวจความพึง
พอใจต่อระดับความเชือ่ มันด้
่ านธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริหารทัง้ ชุดของกองฯ ในภาพรวม อยู่
ในเกณฑ์ระดับมาก ที่ 3.66)
- ระดับความเชือ่ มันด้
่ านธรรมาภิบาลเฉพาะ
ผูอ้ าํ นวยการกองฯ (ผลการสํารวจความพึง
พอใจต่อระดับความเชือ่ มันด้
่ านธรรมาภิบาล
ของผูอ้ าํ นวยการกองฯในภาพรวม อยูใ่ นเกณฑ์
ระดับปานกลาง ที่ 3.56)
- ความพึงพอใจต่อผูอ้ าํ นวยการกองฯ (ผลการ
สํารวจความพึงพอใจต่อผูอ้ าํ นวยการกองฯ ใน
ภาพรวม อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก ที่ 3.59)
- ทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารกองฯ ซึง่ จัดประชุมทุกวัน
พุธที่ 2 ของทุกเดือน จะประเมินผลการ
บริหารงานของกองฯร่วมกัน โดยพิจารณาจาก
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หลักฐาน

เรียนรู้ ปี งบประมาณ 2556

1. สรุปการสํารวจความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการรับรูแ้ ละ
ความเข้าใจทิศทางองค์กร
และระดับความเชื่อมันด้
่ าน
ธรรมาภิบาลกองกิจการ
นักศึกษา ปี การศึกษา 2556
2.รายงานผลการสํารวจต่อ
ผูบ้ ริหารกองกิจการ
นักศึกษา
3. แจ้งผลการสํารวจให้
บุคลากรกองกิจการ
นักศึกษาทุกคนทราบ

1. รายงานการประชุม
ผูบ้ ริหารกองกิจการ
นักศึกษา

ข้อ

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()

ผูบ้ ริหารได้นําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็ น
รูปธรรม

8. ผลการประเมินการ
ดําเนินงานของ
กรรมการบริหารสูงสุด และ
ผลการประเมินผูบ้ ริหารของ
คณะ/หน่วยงานได้ระดับคะแนน 3.51
ขึน้ ไป(แสดงวิธกี ารประเมิน
และผลการประเมินทัง้ ใน
ส่วนของกรรมการบริหาร
สูงสุด หรือ การประเมิน
ผูบ้ ริหาร)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

การรายงานผลการดําเนินงานของทุกงาน
ปญั หาอุปสรรคทีพ่ บ และแนวทางการแก้ไข
ปญั หา ตลอดทัง้ ในการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของกองฯ เมือ่ ได้รบั ทราบผลการตรวจ
ประเมินฯ จะนํามาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
องค์กร และเป็ นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
งาน
1. นําผลการสํารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
รับรูแ้ ละความเข้าใจทิศทางองค์กร และระดับ
ความเชือ่ มันด้
่ านธรรมาภิบาลกองกิจการ
นักศึกษา มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
โดย
- จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม และวัฒนธรรมของกองฯ ติด
ประชาสัมพันธ์ท่ี สํานักงานกองกิจการ
นักศึกษา
- ทําหนังสือรายงานผลการสํารวจฯ แจ้งให้
หัวหน้างาน ชํานาญการพิเศษ และบุคลากร
ทราบ
- แจ้งผลการสํารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
รับรูแ้ ละความเข้าใจทิศทางองค์กร และระดับ
ความเชือ่ มันด้
่ านธรรมาภิบาลกองกิจการ
นักศึกษา ต่อผูอ้ าํ นวยการกองกิจการนักศึกษา

2. รายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) กองกิจการ
นักศึกษาปี การศึกษา 2556
3. รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
ปี การศึกษา 2555
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1. สรุปสํารวจความคิดเห็น
เกีย่ วกับการรับรูแ้ ละความ
เข้าใจทิศทางองค์กร และ
ระดับความเชือ่ มันด้
่ านธรร
มาภิบาลกองกิจการ
นักศึกษา
2. รายงานผลการสํารวจต่อ
ผูอ้ าํ นวยการกองกิจการ
นักศึกษา
3. หนังสือแจ้งผลการสํารวจ
ถึงบุคลากรกองกิจการ
นักศึกษาทุกคน

ตัวชี้วดั ที่ 7.2

: การพัฒนาคณะ/หน่ วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

การเก็บข้อมูล

: ปี การศึกษา 2556 (1 มิ ถนุ ายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์การประเมิ น : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

รายละเอียดผลการดําเนิ นงาน

ข้อ

1.มีการกําหนดประเด็น
ความรูแ้ ละเป้าหมาย
ของการจัดการความรูท้ ่ี
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจยั

ดําเนิ นการ
ครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่
ครบถ้วน
()





2.กําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนา
ความรูแ้ ละทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจยั อย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรูท้ ก่ี าํ หนด
ในข้อ 1

3.มีการแบ่งปนั และ
แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ าก
ความรู้ ทักษะของผูม้ ี
ประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพือ่ ค้นหา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น










ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

ได้กาํ หนดประเด็นความรูไ้ ว้ 3 ประเด็น
ความรู้ ใน 3 ยุทธศาสตร์ของกองกิจการ
นักศึกษาทีส่ อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน
- ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กําหนดประเด็นความรูเ้ ป็ น
มาตรฐานกองกิจการนักศึกษา
- ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กําหนดประเด็นความรูเ้ ป็ น
การพัฒนางาน
- ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กําหนดประเด็น
ความรูเ้ ป็ น การพัฒนาวิจยั สถาบัน

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้
- ครัง้ ที่ 3/2556
- ครัง้ ที่ 4/2556
- ครัง้ ที่ 5/2556
- ครัง้ ที่ 1/2557
2. แผนการจัดการความรู้
ปี งบประมาณ 2556

กําหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะพัฒนา
1. แผนการจัดการความรู้
ความรู้ ดังนี้
ปี งบประมาณ 2556
1. มาตรฐานกองกิจการนักศึกษา
กําหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายเป็ นบุคลากร
ระดับหัวหน้าหน่วย กองกิจการนักศึกษา
2. การพัฒนางานกําหนดกลุม่ เป้าหมายเป็ น
ระดับหัวหน้าหน่วย กองกิจการนักศึกษา
3. การพัฒนาวิจยั สถาบัน กําหนด
กลุม่ เป้าหมายเป็ น ระดับหัวหน้าหน่วย กอง
กิจการนักศึกษา
1.มีการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรือ่ ง
การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการวิจยั
2. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ ง
การหาประเด็นชือ่ เรือ่ ง
3.มีการจัดอบรมและแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ ง
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1. สําเนาหนังสือที่ ศธ 0514.1.7.1/ว
3928
2. สําเนาหนังสือที่ ศธ 0514.1.7.1/
3927
3. เอกสารบรรยายประกอบ

ข้อ

แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ตี าม
ประเด็นความรูท้ ก่ี าํ หนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่
กําหนด
4.มีการรวบรวมความรู้
ตามประเด็นความรูท้ ่ี
กําหนดในข้อ 1 ทัง้ ทีม่ ี
อยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรูอ้ น่ื ๆ ทีเ่ ป็ นแนว
ปฏิบตั ทิ ด่ี มี าพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็ นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
(explicit knowledge)
5.มีการนําความรูท้ ไ่ี ด้
จากการจัดการความรู้
ในปี การศึกษาปจั จุบนั
หรือปี การศึกษาทีผ่ า่ น
มาทีเ่ ป็ นลายลักษณ์
อักษร(explicit
knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผูม้ ี
ประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ทีเ่ ป็ น
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี มี าปรับใช้
ในการปฏิบตั งิ านจริง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดําเนิ นการ
ครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่
ครบถ้วน
()

ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

การเขียนแบบเสนอโครงการวิจยั ฉบับเต็ม
(Full Proposal)

การอบรม”การสร้างสรรค์องค์ความรู้
ร่วมกันด้วยทฤษฎีตวั ยู”
4. สําเนาหนังสือที่ ศธ 0514.1.61.2/
026
5. เอกสารการบรรยายวิจยั สถาบัน
และ R2R กองกิจการนักศึกษา












มีการจัดทําเอกสารทีร่ วบรวมในประเด็นความรู
ดังนี้
1.จัดทําเอกสารคูม่ อื การทําวิจยั สถาบัน
1.เอกสารคูม่ อื
2. นําเอกสารข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซด์กอง
กิจการนักศึกษา
2.http://sac.kku.ac.th/km
/index.php?kmfile=
research.php

1มีการนําความรูท้ ไ่ี ด้ในปี การศึกษา
ปจั จุบนั มาใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง
ได้แก่
1. การหาประเด็นโจทย์วจิ ยั สถาบัน
2. นําความรูจ้ ากการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละ
เอกสารมาพัฒนาในการเขียนเอกสารเชิง
หลักการ(Concept Paper)ในการขอทุน
สนับสนุนการวิจยั
3. นําความรูจ้ ากการแลกเปลีย่ นเรียนรูม้ า
พัฒนาเป็ นการเขียนแบบเสนอโครงการวิจยั
ฉบับเต็ม
(Full Proposal)ตามโครงการวิจยั สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการทําวิจยั สถาบัน
ฉบับสมบูรณ์ ทีป่ ระกอบด้วย
1.ชือ่ โครงการ 2.ชื่อคณะผูว้ จิ ยั 3.ความสําคัญ
และทีม่ าของประเด็นการวิจยั 4.วัตถุประสงค์
ของการวิจยั 5.ผลทีจ่ ะได้รบั 6.ประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รบั 7.กรอบแนวคิดหรือทฤษฎี :
(ถ้ามี)
8.ขอบเขตการวิจยั 9.ระยะเวลาและสถานที่
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1.รายชือ่ ประเด็นโจทย์
2.เอกสารเชิงหลักการ (Concept
Paper) สําหรับทุน วิจยั สถาบัน ตาม
โครงการวิจยั สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี
2557 มีทงั ้ หมด 11 เรือ่ ง
3. website : KKU
SAC : https://www.facebook.com/g
roups/202571929872147/
4. website :
http://sac.kku.ac.th/
และ http://sac.kku.ac.th/km/index.p
hp
5.เอกสารแบบเสนอโครงการวิจยั
ฉบับเต็ม (Full Proposal)

ข้อ

ดําเนิ นการ
ครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่
ครบถ้วน
()



ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

ทําวิจยั 10.วิธกี ารดําเนินการวิจยั 11.แผนการ
ดําเนิน
งาน 12. แผนปฏิบตั กิ าร 13. งบประมาณ

หมายเหตุ :การประเมิ นในระดับหน่ วยงาน เกณฑ์ขอ้ ที่ 1 ต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่ วยงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ตัวชี้วดั ที่ 7.3

: ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสิ นใจ

การเก็บข้อมูล

: ปี การศึกษา 2556 (1 มิ ถนุ ายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์การประเมิ น : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

รายละเอียดผลการดําเนิ นงาน
ข้อ

1.มีแผนระบบสารสนเทศ (Information
System Plan)

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()


2.มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจ โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน
การวิจยั การบริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ



3.มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ



4.มีการนําผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ



5.มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ของหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามทีก่ าํ หนด



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

จัดทําแผนระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร 1. แผนการจัดทําระบบ
และการตัดสินใจของกองกิจการนักศึกษา สารสนเทศเพือ่ การ
บริหารและตัดสินใจของ
กองกิจการนักศึกษา
จัดทําระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและ 1. ระบบสารสนเทศเพือ่
การตัดสินใจโดยครอบคลุมทุกพันธกิจของ การบริหารและการ
กองกิจการนักศึกษา ทัง้ ด้านการให้บริการ ตัดสินใจของกองกิจการ
นักศึกษา การพัฒนานักศึกษา และการ นักศึกษา
บริหารจัดการองค์กร (การเงิน พัสดุ
บุคลากร ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา)
และได้นําข้อมูลจากระบบสารสนเทศไปใช้
ในการดําเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพ
ของกองกิจการนักศึกษา
มีการประเมินผลความพีงพอใจของผูใ้ ช้ 1. การประเมินผลความ
ระบบสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจจากผูใ้ ช้ พึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฯ
ระบบ
นําผลจากการสํารวจความพึงพอใจของ
1. การประเมินผลความ
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีใ่ ช้ระบบฯ โดยมีการปรับปรุง พึงพอใจของ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีใ่ ช้ระบบฯ
มีการใช้ระบบและการรายงานข้อมูลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกันระหว่างกองกิจการนักศึกษาและ
หน่วยกิจการนักศึกษาทุกคณะของ มข.
โดยผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ของกองฯ
หน่วยกิจการนักศึกษาทุกคณะ จะได้รบั
รหัสผ่านการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วม
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1. ฐานข้อมูลการเรียนรู้
แบบบูรณาการของ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อ

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()

ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

กิจกรรมของนักศึกษา และนักศึกษา มข.
ทุกคน สามารถเข้าระบบเพือ่ ตรวจสอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมของตนเอง พร้อมทัง้
รับทราบปฏิทนิ การจัดโครงการกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยเพือ่ ให้นกั ศึกษาใช้เป็ น
ข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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หลักฐาน

ตัวชี้วดั ที่ 7.4

: ระบบบริหารความเสี่ยง

การเก็บข้อมูล

: ปี การงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)

เกณฑ์การประเมิ น IQA-KKU :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

รายละเอียดผลการดําเนิ นงาน
ข้อ

1.มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง โดยมี
ผูบ้ ริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักร่ว มเป็ น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2.มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ ง
และปจั จัยทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ/
หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
- ความเสีย่ งด้านทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที)่
- ความเสีย่ งด้านยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสีย่ งด้านนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน เช่น
ความเสีย่ งของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจยั
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสีย่ งด้านบุคลากรและความ
เสีย่ งด้านธรรมาภิ-บาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ภายนอก
- อืน่ ๆ ตามบริบทของสถาบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()




ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

มีคาํ สังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการควบคุม
ภายในและบริหารความเสีย่ งกองกิจการ
นักศึกษา

1. คําสัง่ มข. ที
6839/2555ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2555

มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ งและ
ปจั จัยทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งในทีป่ ระชุม
กองกิจการนักศึกษา 4 ด้าน คือ
- ด้านกลยุทธ์
- ด้านกระบวนการ
- ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-ด้านธรรมาภิบาล

1. รายงานการประชุม
การวิเคราะห์ความเสีย่ ง
กองกิจการนักศึกษา
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ข้อ

3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสีย่ งและจัดลําดับความเสีย่ ง
ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()


ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสีย่ ง

4.มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งทีม่ ี
ระดับความเสีย่ งสูง และดําเนินการตาม
แผน
5.มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
สภาสถาบันเพือ่ พิจารณาอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้



จัดทําแผนบริหารความเสีย่ งและดําเนินการ
ตามแผน



ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนในทีป่ ระชุมกองกิจการนักศึกษา

6.มีการนําผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ในรอบปี ถดั ไป



มีการนําผลประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสีย่ งใน
ทีป่ ระชุมบริหารความเสีย่ ง

หลักฐาน

1. เอกสารประเมิน
โอกาสและผลกระทบ
ของความเสีย่ ง กอง
กิจการนักศึกษา
ปี งบประมาณ 2556
1. แผนการบริหารความ
เสีย่ ง ประจําปี
งบประมาณ 2556
1. การติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสีย่ ง กอง
กิจการนักศึกษา
ประจําปี งบประมาณ
2556
1. รายงานการประชุม
การบริหารความเสีย่ ง

หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ
0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงขึน้ ภายในสถาบันในรอบปี การประเมินทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
ชีวติ และความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชือ่ เสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมันคงทางการเงิ
่
นของสถาบัน
อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสีย่ ง หรือปจั จัยเสีย่ งทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
โดยมีหลักฐานประกอบทีช่ ดั เจน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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องค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ
ตัวชี้วดั ที่ 8.1

: ระบบและกลไกการเงิ นและงบประมาณ

การเก็บข้อมูล

: ปี งบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555– 30 กันยายน 2556)

เกณฑ์การประเมิ น : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 - 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 - 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

รายละเอียดผลการดําเนิ นงาน
ข้อ

1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีส่ อดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน

2.มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()
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ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

มีการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการกองกิจการ
นักศึกษา โดยแต่ละงานแจ้งงบประมาณ
ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ริ าชการกอง
กิจการนักศึกษา ประจําปี งบประมาณ
2556 โดยการจัดทําแผนฯจะสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของฝา่ ยพัฒนา
นักศึกษาและแผนกลยุทธ์ของกองกิจการ
นักศึกษา
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการกอง
กิจการนักศึกษาประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2556 โครงการ/กิจกรรมทีบ่ รรจุใน
แผนฯจะคํานึงถึงความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ของกองกิจการนักศึกษา และสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
กองฯ มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารกองกิจการ
นักศึกษาและฝา่ ยพัฒนานักศึกษา
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการกองกิจการนักศึกษา ชํานาญ
การพิเศษ หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย
การเงิน ซึง่ จะระบุตวั ชีว้ ดั ผลลัพธ์การ
ดําเนินการ เป้าประสงค์ เป้าหมายการ

1. แผนปฏิบตั ิ
ราชการกองกิจการ
นักศึกษา
ปี งบประมาณ
2556

1. แผนปฏิบตั ิ
ราชการ กอง
กิจการนักศึกษา
ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2556
2. ข้อกําหนด
งบประมาณ
องค์การนักศึกษา
ประจําปี การศึกษา
2556

ข้อ

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()

3.มีงบประมาณประจําปี ทส่ี อดคล้องกับ
แผนปฏิบตั กิ ารในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
คณะ/หน่วยงาน และบุคลากร



4.มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ น
ระบบ และรายงานต่อกรรมการบริหารสูงสุด
อย่างน้อย ปี ละ 2 ครัง้



5.มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมันคงอย่
่
างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

ดําเนินงานผูร้ บั ผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ ในแผนปฏิบตั ริ าชการกอง
กิจการนักศึกษาและติดตามการ
ดําเนินการในทีป่ ระชุมกองฯ และการ
ดําเนินงาน ด้านการเงิน/พัสดุ จะได้รบั
การตรวจสอบจากสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน การใช้จา่ ยเงินในการปฏิบตั งิ าน
โครงการกิจกรรมของนักศึกษา องค์การ
นักศึกษา สภานักศึกษา และชมรมต่าง ๆ
ได้มกี ารจัดทําข้อกําหนดงบประมาณ
องค์การนักศึกษา ประจําปี การศึกษา
2556 โดยทัง้ 2 แผนการพัฒนานักศึกษา
มีการกําหนดโครงการกิจกรรม วันเวลา
ปฏิบตั งิ านและงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร
เพือ่ การจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ตาม
วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย
มีงบประมาณประจําปี ตามแผนตาม
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
(งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2556 ของกองกิจการ
นักศึกษาได้รบั จัดสรรทัง้ ในส่วนของ
งบดําเนินการ งบลงทุน งบค่าทีด่ นิ และ
สิง่ ก่อสร้าง กิจกรรมการสนับสนุน
ทุนการศึกษา กิจกรรมอุดหนุนบํารุง
องค์การนักศึกษา และกิจกรรมอุดหนุน/
กิจกรรมนักศึกษา (หมวดเงินอุดหนุน
ทัวไปโดยครบถ้
่
วนตามพันธกิจของ
กองกิจการนักศึกษา)
รายงานสถานะการใช้จา่ ยเงินของกอง
กิจการนักศึกษา ในทีป่ ระชุมกองกิจการ
นักศึกษาทุกเดือน
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หลักฐาน

1. แผน
งบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์
(งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2556)

1. รายงานการ
ประชุมกองกิจการ
นักศึกษา
2. สรุปการรายงาน
สถานะทางการเงิน
ทุกเดือน
-

ข้อ

6.มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
ทําหน้าทีต่ รวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ทก่ี าํ หนด

7.ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน
ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()




หมายเหตุ :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

กองกิจการนักศึกษา ได้รบั การ
ตรวจสอบการใช้จา่ ยเงินให้เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฏเกณฑ์ทก่ี าํ หนดโดย
สํานักงานตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย มาดําเนินการ
ตรวจสอบติดตามการใช้จา่ ยเงินของ
กองกิจการนักศึกษาปี ละ 1 ครัง้ โดยเข้า
ตรวจสอบเมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2556
และกองกิจการนักศึกษาได้ดาํ เนินการ
ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบฯและ
รายงานการดําเนินการส่งให้สาํ นักงาน
ตรวจสอบภายในทราบ

ผูอ้ าํ นวยการกองกิจการนักศึกษา
ติดตามผลการใช้จา่ ยเงินให้เป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการกองกิจการนักศึกษา
และตามงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ท่ี
จัดสรรให้ กอง ฯ ประจําปี งบประมาณ
2556 ในทีป่ ระชุมกองฯ ทุกเดือน และ
แจ้งเตือนเร่งรัดการขออนุมตั แิ ละ
เบิกจ่ายโครงการ และจากการติดตาม
ผล รวมถึงจากรายงานทางการเงิน จะมี
การวางแผนตัดสินใจ หากมีปญั หาใน
การดําเนินงาน จะพิจารณาแก้ไขปญั หา
ร่วมกันในทีป่ ระชุมกองกิจการนักศึกษา

หลักฐาน

1. หนังสือที่ ศธ
0514.1.8/489 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม
2556เรือ่ งแจ้งการ
เข้าปฏิบตั งิ านของ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
2. หนังสือที่ ศธ
0514.1.8/ 612
วันที่ 30 ตุลาคม
2556 เรือ่ งรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ภายใน
3. หนังสือทีศ่ ธ
0514.1.7.1/4933
ลงวันที่ 19
ธันวาคม 2556
เรือ่ งรายงานการ
ดําเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ
ของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
1. รายงานการ
ประชุมกองกิจการ
นักศึกษา

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เป็ นแผนระยะยาวทีร่ ะบุทม่ี าและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินทีส่ ามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ให้
สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ ดังนัน้ ควรประเมินความต้องการทรัพยากรทีต่ อ้ ง
จัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็ นเงินทุนทีต่ อ้ งการใช้ ซึง่ จะเป็ น
ความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาทีใ่ ช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นนั ้ บังเกิดผลจากนัน้ จึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจน
ถึงทีม่ าของเงินทุนทีต่ อ้ งการใช้วา่ สามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้คา่ ธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือจะต้องมีการระดมทุนด้วย
วิธกี ารอืน่ ๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สนิ ทางปญั ญาเป็ นมูลค่า รวมทัง้ มีการวิเคราะห์ตน้ ทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยทีร่ ะยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 9.1

: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

การเก็บข้อมูล

: ปี การศึกษา 2556 (1 มิ ถนุ ายน 2556– 31 พฤษภาคม 2557)

เกณฑ์การประเมิ น : IQA-KKU
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 - 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 - 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 - 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ข้อ

รายละเอียดผลการดําเนิ นงาน
ข้อ

1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตัง้ แต่ระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและดําเนิน
การตามระบบทีก่ าํ หนด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()
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หลักฐาน

- มีการกําหนดพันธกิจ วิสยั ทัศน์ ของกองฯ
- มีตวั ชีว้ ดั ผลการดําเนินงานของกองฯใน
การตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์
EdPEx และ IQA
- มีการมอบหมายการดําเนินงานให้งาน
ต่างๆ รับผิดชอบ ตามตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้อง
- มีการติดตามผลการดําเนินงาน ตาม
ตัวชีว้ ดั อย่างต่อเนื่องในการประชุมผูบ้ ริหาร
กองกิจการนักศึกษา
- มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ปี การศึกษา 2556 และรายงานผลลัพธ์การ
ดําเนินงาน IQA กองกิจการนักศึกษา 12
ตัวชีว้ ดั ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน
-มีเอกสารเชิงประจักษ์รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั ทีก่ องฯรับผิดชอบ
- รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตาม
รูปแบบและวันเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
- นําผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปี ท่ี
ผ่านมา มาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
ของกองกิจการนักศึกษา
-มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรตาม
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และมี
การรายงานผล

1. พันธกิจ
วิสยั ทัศน์ กองฯ
2. ตัวชีว้ ดั ผลการ
ดําเนินงานของ
กองฯ 12 ตัวชีว้ ดั
3. รายงานการ
ประชุมโครงการ
ระดมสมอง
ผูบ้ ริหารกอง
กิจการนักศึกษา
เพือ่ การดําเนินงาน
ทีเ่ ป็ นเลิศ
4. รายงานการ
ประชุมผูบ้ ริหาร
กองกิจการ
นักศึกษา
5. รายงานการ
ประเมินตนเอง
(SAR) ปี
การศึกษา 2556
และรายงาน
ผลลัพธ์การ
ดําเนินงาน IQA
12ตัวชีว้ ดั
6. แผนพัฒนา
คุณภาพองค์กร

ข้อ

2.มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่ ง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริหารสูงสุด
ของคณะ/หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()
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หลักฐาน

1. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญ
เรือ่ งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยมี
- คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา กองกิจการนักศึกษา
- มีการกําหนดวาระการประชุม เรือ่ งการ
ประกันคุณภาพ โดยมีการติดตามงานและ
พิจารณาการดําเนินงานในการประชุมกองฯ
ทุกเดือน
- มีการมอบหมายตัวชีว้ ดั ให้งานต่างๆ
รับผิดชอบดําเนินการตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การศึกษาเพือ่ การดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศและ
ตามตัวชีว้ ดั 12 ตัวชีว้ ดั ในผลลัพธ์ IQAกอง
กิจการนักศึกษา
- มีการประชุมผูบ้ ริหารกองกิจการนักศึกษา
เพือ่ ติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
-มีการจัดประชุมระดมสมองเชิงนโยลาย
ผูบ้ ริหารกองกิจการนักศึกษาเพือ่ พัฒนาผล
การดําเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
- มีการนําผลการตรวจประเมินคุณภาพ

ตามผลการตรวจ
ประเมินฯและการ
รายงานผล
7. ผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
นภายในกอง
กิจการนักศึกษา
ปี การศึกษา 2555
8. สรุปการ
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพองค์กร
กองกิจการ
นักศึกษาตามผล
การตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2555
1. มีการกําหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ของกองกิจการ
นักศึกษา
2. คําสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ของกองกิจการ
นักศึกษา
3. รายงานการ
ประชุมผูบ้ ริหาร
กองกิจการ
นักศึกษา
4. ผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในปี การศึกษา
2555
5. สรุปการ
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานตาม

ข้อ

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()

ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

ภายในในปี การศึกษาทีผ่ า่ นมา มาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพองค์กรและเป็ น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน

3.มีการกําหนดตัวบ่งชีเ้ พิม่ เติมตามอัตลักษณ์
ของคณะ/หน่วยงาน



4.มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทีค่ รบถ้วน ประกอบด้วย
1)การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ
2)การจัดทํารายงานประจําปี ทเ่ี ป็ นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็ นรายงานทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วน
ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ
3)การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ/หน่วยงาน



5.มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้ อง
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักฐาน

แผนพัฒนา
คุณภาพองค์กร
กองกิจการ
นักศึกษาตามผล
การตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2555
- มีการกําหนดตัวบ่งชีต้ ามอัตลักษณ์ของกอง 1. ข้อตกลงการ
ในข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการกองกิจการ ปฏิบตั ริ าชการ
นักศึกษา
กองกิจการ
นักศึกษา
ปี งบประมาณ
2556
1. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 1. ตัวชีว้ ดั การ
การศึกษาภายในอย่างครบถ้วน ดังนี้
ดําเนินงานของ
- การควบคุม การติดตามผลการดําเนินงาน กองฯตามเกณฑ์
ในการประชุมกองกิจการนักศ็กษาทุกเดือน การตรวจประเมิน
และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตาม คุณภาพภายใน
รูปแบบและวันเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด 12 ตัวชีว้ ดั
- จัดทํารายงานประจําปี กองกิจการนักศึกษา 2.แผนปฏิบตั ิ
พ.ศ. 2556 ส่งให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ราชการกองฯ
ต่างๆเพือ่ รายงานผลการดําเนินงานของกอง ปี งบประมาณ
กิจการนักศึกษาในรอบปี พ.ศ.2556
2556
- มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน 3. รายงานการ
ของกองฯ ในปี การศึกษา 2555 มาเป็ นข้อมูล ประชุมผูบ้ ริหาร
ในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของ กองกิจการ
กองฯโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร นักศึกษา
และมีการรายงานผล
- มีการนําผลการตรวจประเมินคุณภาพ
1. ผลการตรวจ
ภายในของกองฯ ในปี การศึกษา 2555 มา ประเมินคุณภาพ
เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
ภายในกองกิจการ
ดําเนินงานของกองฯโดยจัดทําแผนพัฒนา นักศึกษา ปี
คุณภาพองค์กรและมีการรายงานผล
การศึกษา 2555
2. แผนพัฒนา
คุณภาพองค์กร
กองกิจการ
นักศึกษาตามผล
การตรวจประเมินฯ
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ข้อ

ดําเนิ นการครบถ้วน
()
ดําเนิ นการไม่ครบถ้วน
()

6.มีระบบสารสนเทศทีใ่ ห้ขอ้ มูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง้ 9
องค์ประกอบคุณภาพ
7.มีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ
นักศึกษาผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและผูใ้ ช้บริการตาม
พันธกิจของสถาบัน



8.มีเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)และมีกจิ กรรม
ร่ว มกัน



9.มีแนวปฏิบตั ทิ ด่ี หี รืองานวิจยั ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทีห่ น่วยงาน
พัฒนาขึน้ และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบุส่ิ งที่ดาํ เนิ นการ

หลักฐาน

3. การปรับปรุง
การดําเนินงาน
ตามผลการตรวจ
ประเมินฯ
4. การรายงานผล
การดําเนินการ
- มีระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนข้อมูลการ 1. ระบบ
ประกันคุณภาพภายในครบทัง้ 9
สารสนเทศกอง
องค์ประกอบ
กิจการนักศึกษา
- มีการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ 1. สรุปผลการ
(นักศึกษา) และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย คือ
สํารวจความพึง
ผูป้ กครองของนักศึกษากองทุนเงินให้กยู้ มื พอใจของ
เพือ่ การศึกษา
ผูร้ บั บริการและผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย



- มีเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นการ นํานักศึกษาเข้า
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันโดย ร่วมโครงการ
เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเครือข่ายประกันคุ ส่งเสริมและ
รภาพการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ พัฒนาการ
โรงแรมเซนทาร่า จ้งหวัดขอนแก่น เมือ่ วันที่ ประกันคุณภาพ
15 สิงหาคม 2557
การศึกษาภายใน
เครือข่าย
อุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเ
หนือตอนบน

-

-
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-

ตารางสรุปคะแนน ตัวชี้วดั การตรวจประเมิ นคุณภาพภายใน
ตัวชี้วดั

ระดับคะแนน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนิ นงาน
1
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2
3
4

2.4
2.5
2.8

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ให้กบั นักศึกษา

5
5
4
5

องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมพัฒนานักศึกษา
5
6

3.1
3.2

ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

5
5

องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั (ไม่เกี่ยวข้องกับพันธกิ จ)
องค์ประกอบที่ 5 การบริ การวิ ชาการแก่สงั คม (ไม่เกี่ยวข้องกับพันธกิ จ)
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุงศิ ลปะและวัฒนธรรม (ไม่เกี่ยวข้องกับพันธกิ จ)
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
7
8
9
10

7.1
7.2
7.3
7.4

ภาวะผูน้ ําของกรรมการบริหารสูงสุดและผูบ้ ริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน
การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสีย่ ง

5
5
5
5

องค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ
11

8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

4

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
12

9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่ (คะแนนรวมหารด้วยจํานวนตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้รบั การประเมิน)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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4
57
4.75

หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนิ นงานตามเกณฑ์ EdPEx (ECPE) (ไม่เต็มรูปแบบ)

ตัวชี้วดั

เป้ า
หมาย

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการดําเนิ นงาน
1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
3 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมทีจ่ ดั ให้กบั นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมพัฒนานักศึกษา
4 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
5 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั (ไม่เกี่ยวข้องกับพันธกิ จ)
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิ ชาการแก่สงั คม (ไม่
เกี่ยวข้องกับพันธกิ จ)
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
(ไม่เกี่ยวข้องกับพันธกิ จ)
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
6 7.1 ภาวะผูน้ ําของกรรมการบริหารสูงสุดและ
ผูบ้ ริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน
7 7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสูอ่ งค์กรแห่งการ
เรียนรู้
8 7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการ
ตัดสินใจ
9 7.4 ระบบบริหารความเสีย่ ง
องค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ
10 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
11 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Level
(ผล/ระดับ)

Comparison

Trends
ผล
(แนว โน้ ม) องกร
เปรียบ
+/เปรียบ ข้อมูล
เที ยบ
เที ยบ
(+/-)

