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กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทนา: โครงร่างองค์กร
1. ลักษณะองค์กร:
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
กองกิจการนักศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2522 โดยมีการแบ่งส่วนราชการ เป็น 4 งาน คือ
งานองค์การนักศึกษา งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ งานวินัยและปกครอง ต่อมาเมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2533 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ได้พิจารณาอนุมัติให้
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสานักงานอธิการบดี โดยกองกิจการนักศึกษา ได้แบ่งออกเป็น 7 งาน ได้แก่ งาน
ธุรการ งานกีฬา งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ งานวินัยนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา
และงานกิจกรรมนักศึกษาและเมื่อเดือน ตุลาคม 2555 ได้มีการปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการกองกิจการ
นักศึกษาใหม่เป็น 7 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ งาน
วินัยนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการเงินยืม เพื่อการศึกษา งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา โดยงาน
กีฬา และงานหอพักนักศึกษา ได้แยกออกจากกองกิจการนักศึกษา จัดตั้งเป็นสานักงานการกีฬา และสานักงาน
บริหารจัดการหอพักนักศึกษา ต่อมาได้มีการปรับการแบ่งส่วนราชการใหม่ เป็น 6 งาน ได้แก่ งานธุรการ งาน
แนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ งานวินัยนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และงานบริการเงิน
ยืมเพื่อการศึกษา
(1) กองกิจการนักศึกษามีการบริการหลักและวิธีการให้บริการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
บริการที่สาคัญ
1. ด้านการพัฒนา
นักศึกษา

แนวทางและวิธีการให้บริการ
แนวทางการให้พัฒนานักศึกษา สามารถจาแนกได้ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ กิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (พัฒนาบุคลิกภาพ วินัยนักศึกษา
การเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม
2. ดาเนินการด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
มข. การออกใบระเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. มีสถานที่ทากิจกรรมนักศึกษา มีที่ทาการองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มีห้อง
ประชุม ยานพาหนะและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทา
กิจกรรมนักศึกษา
4. ให้คาปรึกษา กากับดูแล อานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
โดยให้เป็นไปตามเบียบข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
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บริการที่สาคัญ
แนวทางและวิธีการให้บริการ
2. ด้านการบริการและ กระบวนการบริการและสวัสดิการต่างๆสาหรับนักศึกษา มีดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
1. บริการจัดหาและมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับ
นักศึกษาผู้มีรายได้น้อยหรือมีผลการเรียนดี
2. บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
มีบริการรับสมัคร ตรวจสอบหลักฐาน ยืนยันการกู้ยืม ตรวจสอบสัญญา ขอผ่อน
ผันการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทวงหนี้ค้างชาระ เพื่อสนับสนุนโอกาสทาง
การศึกษาให้กับนักศึกษาผู้มีรายได้น้อย
3. บริการเงินยืมฉุกเฉิน สาหรับนักศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
4. บริการสวัสดิภาพนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษากรณีเสียชีวิต
หรือ สูญเสียอวัยวะ หรือ ประสบภัย
5. บริการให้คาปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตและกาเรรียน รวมถึงบริการ
แบบทดสอบทางจิตวิทยา
6. บริการจัดหางานพิเศษและจัดหางานสาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อสร้าง
ประสบการณ์การทางานและแนะแนวการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ การ
เตรียมตัวการสมัครงาน
7. บริการดูแลและพัฒนานักศึกษาพิการ การแปลงตาราเรียนและข้อสอบเป็น
อักษรเบลล์ การเบิกจ่ายทุนการศึกษา บันทึกตาราเป็นอักษรเสียง บริการ
โสตทัศนวัสดุ และอานวยความสะดวกอื่นๆ
บริการสารสนเทศด้านการพัฒนานักศึกษา ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลศึกษาต่อ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินชีวิตและการเรียน รวมถึงการใช้ชีวิตในสังคม
8. บริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร การขอผ่อนผันเรียกระดมพล และผ่อนผันการ
เข้ารับราชการทหาร รวมถึงการกากับดูแลการฝึกภาคสนาม การสอบวิชาทหาร

(2) วิสัยทัศน์ ค่านิยมพันธกิจ และสมรรถนะหลักของกองกิจการนักศึกษา
วิสัยทัศน์กองกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่บริการพัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมี
คุณภาพ
พันธกิจ
1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.บริการนักศึกษาเพื่อเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
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ปณิธาน มุ่งหวังบริการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต สู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
ค่านิยมคือ SAC KKU
S- Service Mind มีจิตใจบริการ
A-Agility พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
C-coorperationประสานความร่วมมือ
K- Knowledge Management การจัดการความรู้
K-Kindness มีน้าใจ
U- Unity การทางานเป็นทีม
วัฒนธรรมองค์กร ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริการ
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก คือ ระบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่ง ระบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเป็นแบบอย่างให้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาศึกษาดูงาน โดยการดาเนินงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมกิจกรรม
นักศึกษารายบุคคล และมีการออกใบระเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ประกอบการสาเร็จการศึกษา
มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ตามปณิธาน เป้าประสงค์ และ
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้โดยถือเป็นจุดแข็งในการดาเนินงานของกองกิจการนักศึกษา อีกทั้งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้ขอความอนุเคราะห์ระบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยเพื่อนาไปใช้ใน
การดาเนินการของมหาวิทยาลัย
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา
ตารางแสดงการจาแนกคนตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ากว่า
หรือ
ปริญญาตรี
เทียบเท่า
กองกิจการนักศึกษา
1
3
บริหารทั่วไป
1
2
2
กิจกรรมนักศึกษา
1
4
บริการและสวัสดิการ
1
4
แนะแนวและจัดหางาน
4
บริการเงินยืมเพื่อการศึกษา
1
4
วินัยนักศึกษา
2
2
รวมบุคคลากรทั้งหมด

รวม
ทั้งหมด
(คน)
4
5
5
5
4
5
4
32
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ตารางแสดงการจาแนกคนตามสายงาน
สายงาน

จานวนคน

ร้อยละ

ข้าราชการ

-

พนักงานมหาวิทยาลัย

25

78.13

พนักงานราชการ

-

-

ลูกจ้างประจา

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว

7

21.87

32

100

รวม

(4) กอง/หน่วยงานฯ/สานัก มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สาคัญ ดังนี้
อาคาร
- อาคารที่ทาการสานักงานกองกิจการนักศึกษา
สถานที่
- อาคารที่ทาการองค์การนักศึกษา/ที่ทาการสภานักศึกษา
- อาคารที่ทาการองค์กรกิจกรรมนักศึกษา สังกัดองค์การนักศึกษา
- อาคารเวทีการแสดงองค์การนักศึกษา
- ลานอเนกประสงค์เพื่อทากิจกรรมของนักศึกษา
เทคโนโลยี
- ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการสาหรับนักศึกษาและบุคลากร
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร เช่นระบบ KKUFMIS ระบบงานบุคคล ระบบทะเบียน
และประมวลผลฯ ระบบการจัดการเอกสาร
- เทคโนโลยีระบบปฏิบัติการในส่วนของกองกิจการนักศึกษา เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและ
เป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารได้แก่ ระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษา ระบบสารสนเทศกิจกรรม
นักศึกษาระบบติดตามแผนปฏิบัติราชการ ระบบการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร ระบบฐานข้อมลนักศึกษาวิชาทหาร ระบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การของนักศึกษาระบบยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระบบ E-Meeting ระบบ
ฐานข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ระบบหนังสือเวียน ระบบแบบสารวจความพึงพอใจต่อการใช้
บริการ
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายให้บริการนักศึกษา
- ระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการนักศึกษา ประกอบด้วย ระบบ Smart Card ระบบ Smart
Que ระบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา ระบบเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา
ระบบสมัครงาน online การทดสอบทางจิตวิทยา online และระบบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
- เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานแนะแนวและจัดหางาน
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและเว็บเพจงาน
วินัยนักศึกษา
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อุปกรณ์

สิ่งอานวย
ความสะดวก

- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตสาหรับบุคลากรทุกคน
- เครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาใช้บริการที่องค์การนักศึกษา จานวน 3 เครื่อง ให้บริการ
นักศึกษาบริเวณด้านหน้ากองกิจการนักศึกษาจานวน 4 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
โปรแกรม NVDR ให้บริการนักศึกษาพิการ 2 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสาหรับ
นักศึกษาพิการจานวน 5 เครื่อง เครื่อง Ipad Mini ให้บริการนักศึกษาพิการ 2 เครื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้บริการบุคลากรและนักศึกษาจานวน 6 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายติดตั้งไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่อง
อัดสาเนาดิจิตอล กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดิโอ วิทยุสื่อสาร เครื่องเสียง เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ทีวีดิจิตอล โทรโข่ง จอวิ่งประชาสัมพันธ์ LED
- เครื่องพิมพ์อักษรเบลล์ เครื่องเล่นสื่อเดซี่ เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ ให้บริการนักศึกษา
พิการ
- เครื่องอ่านบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาให้บริการนักศึกษาและคณะต่าง ๆ
- เครื่องแต่งกายให้บุคลากร/นักศึกษายืมเพื่องานพิธีและการแสดงศิลปวัฒนธรรม
- ห้องประชุม จานวน 3 ห้องที่ทาการกองกิจการนักศึกษา
- ห้องประชุม จานวน 2ห้องที่ทาการองค์กรกิจกรรม
- รถกระบะ 2 คัน

(5) กองกิจการนักศึกษาดาเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา จาแนกตามพันธกิจมีดังนี้
ใช้กากับติดตามการ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ดาเนินงานด้าน
1. พันธกิจด้านบริการนักศึกษาเพื่อเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

ทุนการศึกษา

1.2ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547

ทุนการศึกษา

1.3 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการ
ดาเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที4่ ) พ.ศ.
2559

ทุนการศึกษา

1.3 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการพ.ศ. 2551

นักศึกษาพิการ

2. พันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษาเพื่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551
2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2559

วินัยนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ใช้กากับติดตามการ
ดาเนินงานด้าน

2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1668/2557) เรื่องหลักเกณฑ์การ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมนักศึกษา

2.4 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 780/2558)เรื่อง แนวปฎิบัติในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมนักศึกษา

2.5 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1114/2559)เรื่องหลักเกณฑ์การจัด
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
3.พันธกิจด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2540
3.3 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555
3.4 ประกาศ กบม. ฉบับที่ 1 /2559 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
3.5 ประกาศ กบม. ฉบับที่ 7 /2558 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

การพัสดุ
การเงินและงบประมาณ

บุคลากร

ข้อจากัดการให้บริการของกองกิจการนักศึกษา คือ การให้บริการด้านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
จะต้องดาเนินการตามช่วงเวลาที่สานักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดระบบให้นักศึกษาเข้าไปดาเนินการ
เท่านั้น
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
(1) โครงสร้างการบริหารของกองกิจการนักศึกษา มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
โครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนราชการเป็น 6 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานแนะแนวและจัดหางาน งาน
บริการและสวัสดิการ งานวินัยนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และงานบริการเงินยืม เพื่อการศึกษา โดยมี
ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษาเป็นผู้นาสูงสุด มีที่ประชุมหัวหน้างานกองกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการกองฯ หัวหน้างานทุกงาน มีหน้าที่ติดตามผลการดาเนินงาน ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ กาหนดแนวปฏิบัติต่าง
ๆ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อานวยการกองฯต้องรายงานผลการปฏิบัติราชการต่อมหาวิทยาลัย ทุกรอบ 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน โดยรายงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และรายงานการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงตามปีงบประมาณ ส่วนการรายงานประจาปี
การศึกษาประกอบไปด้วยการจัดทารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการ
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ดาเนินการที่เป็นเลิศและการรายงานผลลัพธ์การดาเนินงานของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา
กองกิจการนักศึกษามีการกากับติดตามประเมินการบริหารงานของผู้บริหารทั้งชุดของกองกิจการ
นักศึกษาคือผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษาและหัวหน้างาน และเฉพาะผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา โดย
จัดให้มีการสารวจระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์กร และความพึงพอใจต่อความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการองค์กรและเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานของกองกิจการนักศึกษา
โดยดาเนินการสารวจตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกองกิจการนักศึกษา
ดังต่อไปนี้
ผู้รับบริการ

ความต้องการ/ความคาดหวัง

นักศึกษา

- ต้องการทราบขั้นตอนและวีธีการให้บริการที่
ชัดเจน
- คาดหวังการรับบริการที่ดีและรวดเร็ว
- ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยมีโครงการกิจกรรม
เป็นสื่อในการพัฒนา
- ได้รับการดูแลและให้คาปรึกษาเมื่อมีปัญหา
ระหว่างศึกษาเล่าเรียน
- ต้องการเงินช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีฉุกเฉิน
- ต้องการเงินช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา
- ต้องการเงินช่วยเหลือเพื่อให้มีรายได้พิเศษ
ระหว่างเรียน

นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
ดี ได้รับบริการสวัสดิการที่เหมาะสม ได้รับการดูแล
และพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์
เจ้าหน้าที่ฝ่าย - นักศึกษาในคณะมีโอกาสได้รับการบริการและ
กิจการ
การพัฒนาที่เสมอภาค เท่าเทียมกัน มีความ
นักศึกษาทุก สะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
คณะ
- การพัฒนานักศึกษามีความสอดคล้องกันใน
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มี
เครือข่ายการพัฒนานักศึกษาที่เข้มแข็ง

มีความต้องการและคาดหวัง

วิธีการจัดการความต้องการ/ความ
คาดหวัง
- จัดทาคู่มือการให้บริการ
- จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนของ
มหาวิทยาลัยและตรงตามความต้องการ
ของนักศึกษา
- มีช่องทางการให้คาปรึกษาที่ทันสมัย
เหมาะกับนักศึกษาปัจจุบันผ่านทาง
Social Media
- มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้สามารถ
ศึกษาเล่าเรียนจนสาเร็จการศึกษา
- มีการบริการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
ให้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียน

ผู้ปกครอง

องค์กร บุคคล นักศึกษาที่ได้รับทุนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มี
ที่มอบ
พัฒนาการทางการเรียนและความประพฤติที่ดี

- ให้บริการนักศึกษาทุกคณะอย่างเท่า
เทียมกัน ตามลาดับของการให้บริการและ
ภายใต้กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดสัมมนาเครือข่ายฝ่ายกิจการนักศึกษา
เพื่อรับความรู้ สร้างความเข้าใจร่วมกันใน
การดาเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา
และประสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ดาเนินการคัดเลือกทุนการศึกษาตาม
ระเบียบและมีเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึง
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ผู้รับบริการ

ความต้องการ/ความคาดหวัง

ทุนการศึกษา และนักศึกษาได้รับทุนในเวลาที่เหมาะสม
บุคคล/องค์กร - นักศึกษามีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานได้ดีเป็นที่
ที่จ้าง
พึงพอใจ
นักศึกษา
ทางานพิเศษ

วิธีการจัดการความต้องการ/ความ
คาดหวัง
การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเรียน
และแจ้งให้ผู้มอบทุนการศึกษาทราบ
คัดเลือกและประชุมชี้แจงนักศึกษา ก่อน
ไปปฏิบัติงาน

(3) ผู้ส่งมอบ และผู้ให้ความร่วมมือที่สาคัญของกองกิจการนักศึกษา มีดังต่อไปนี้
กลุม่ /ประเภท

บทบาทที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการ
การยกระดับ
ความสามารถ/
นวัตกรรม
เครือข่ายกิจการ บุคลากรด้านพัฒนาหรือ สร้างนวัตกรรมในการ
นักศึกษาคณะ กิจการนักศึกษาของ
ให้บริการ
คณะ เข้าร่วมประชุม
สัมมนา หรือร่วม
กิจกรรมต่างๆจนเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสนอแนะข้อคิดเห็น
ต่างๆทั้งในด้านการ
ให้บริการและพัฒนา
นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
สร้างนวัตกรรมหรือข้อ
โครงการต่างๆที่จัดโดย กาหนดการทางาน
กองกิจการนักศึกษาหรือ ร่วมกัน เช่น ขั้นตอน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น การดาเนินงาน
นักศึกษา
การรับบริการจากกอง
องค์กรนักศึกษา กิจการนักศึกษาบางขั้น
ตอนการดาเนินงานอาจ
มีข้อตกลงร่วมกัน หรือ
การดาเนินงานที่ควรมี
ขั้นตอนที่ชัดเจน

ข้อกาหนดในการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน

ช่องทางการ
สื่อสาร

มติที่ประชุมเพื่อ
รับทราบและ
นาไปปฏิบัติ หรือ
ออกกฎ ระเบียบ
เพื่อบังคับใช้
ต่อไป

รายงานการประชุม
/ ประกาศ
มหาวิทยาลัย และ
การประชุม/
หนังสือเวียนแจ้ง
เพื่อทราบและ
ปฏิบัติ

มติที่ประชุมเพื่อ
รับทราบและ
นาไปปฏิบัติ หรือ
ออกกฎ ระเบียบ
เพื่อบังคับใช้ต่อ
ไป
พัฒนาออกแบบ ระบบ ร่วมกันออกแบบ
การทางานให้รวดเร็ว ขั้นตอนการทา
และถูกต้องร่วมกันโดย งานและนาเสนอ
นาเทคโนโลยีสารสน ความต้องการเพื่อ
เทศมาใช้ให้เกิด
พัฒนาระบบ
นวัตกรรม
ต่อไป

รายงานการประชุม
/ประกาศ
มหาวิทยาลัย และ
การประชุม/หนัง
สือเวียนแจ้งเพื่อ
ทราบและปฏิบัติ
หนังสือราชการ
การอบรม การ
ประชุมและ
นาเสนอ
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2. สภาวการณ์ขององค์กร
ก. สภาพแวดล้อมในการยกระดับการปฏิบัติงาน
(1) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกองกิจการนักศึกษา
อันดับการแข่งขัน ไม่สามารถจะจัดอันดับได้เนื่องจากไม่มีการจัดอันดับหน่วยงานในระดับกองกิจการ
นักศึกษา แต่จากการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคด้วยกันซึ่งมีจานวนนักศึกษาใกล้เคียงกัน ก่อตั้งมา
ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน และเป็นประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐ และมีการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาที่
ใกล้เคียงกันมีอันดับการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียงกัน คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้นาลักษณะและกระบวนการ การให้บริการ และการพัฒนา
นักศึกษา และผลลัพธ์การดาเนินงานตามตัวชี้วัดและในประเด็นที่จะเทียบเคียงมาเป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อตอบสนองผู้รับบริการคือนักศึกษาให้ดีที่สุด และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่วางไว้
(2) คู่เทียบ ประเด็นการเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อยกระดับการดาเนินงานกอง
กิจการนักศึกษา
ปัจจัยสาคัญที่กาหนดความสาเร็จของกองกิจการนักศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันที่
เทียบเคียงซึ่งให้บริการในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ ประเภทของหน่วยงาน เช่น การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและให้บริการนักศึกษา การบริหารงบประมาณ การ
พัฒนาบุคลากร การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรตามผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการองค์ความรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนางาน ผลการดาเนินการตามหลักธรรมาภิ
บาล จะทาให้มีโอกาสที่จะทาให้เกิดความสาเร็จ
(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 กองกิจการนักศึกษาได้กาหนดให้กองกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันคู่เทียบใน
การเทียบเคียงผลการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา โดยมีประเด็นการเทียบเคียงและแหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ ดังนี้
ประเด็นเปรียบเทียบ
ด้านการพัฒนานักศึกษา
- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
- จานวนเครือข่ายนักศึกษาร่วมรณรงค์และป้องกันนักศึกษาปลอด
จากอบายสุขและยาเสพติด
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
- จานวนนวัตกรรมที่ตอบสนอง/สนับสนุนการจัดโครงการ /กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา

แหล่งข้อมูลภายในชุมชนวิชาการ
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
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ประเด็นเปรียบเทียบ
- ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ/กิจกรรมของ
นักศึกษา
ด้านการบริการและสวัสดิการ
- จานวนกิจกรรมสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการ
- จานวนเงินทุนการศึกษาต่อจานวนนักศึกษาทุน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองกิจการนักศึกษา
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองกิจการ
นักศึกษา
ด้านการพัฒนาบุคลากร
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
- จานวนองค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดเพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร
- ร้อยละความผาสุขของบุคลากร
- ร้อยละความผูกพันของบุคลากร
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมด้านมาตรฐานความปลอดภัย
หรือการซ้อมอัคคีภัย
ด้านการพัฒนาองค์กรและการกากับดูแล
- จานวนนวัตกรรมที่เกิดจากการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การออกแบบกระบวนการ
- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
- ร้อยละของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
- ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหารกองกิจการ
นักศึกษา
- ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กร
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้

แหล่งข้อมูลภายในชุมชนวิชาการ
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง

รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง

รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง
รับจากมหาวิทยาลัยคู่เทียบโดยตรง

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านการบริการ ด้านการปฏิบัติการ ด้านบุคคล ของกอง
กิจการนักศึกษา
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ด้านการบริการ
1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 1. มีนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
บริการนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตรงตามความ
ต้องการ
2. พัฒนาระบบการให้บริการให้สอดรับกับ
ความต้องการมากที่สุด
ด้านการปฏิบัติการ
1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร
2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริการ

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
2. มีการประเมินและวิเคราะห์ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ เพื่อนามาพัฒนางานให้ตรงตาม
ความต้องการให้ของรับบริการ
- มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ
- การพัฒนางานมุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพ
- เป็นผู้นาด้านกิจกรรมนักศึกษา
- พัฒนาการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

ด้านบุคคล
1.ระบบบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยี
- ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สารสนเทศ
- มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้วยการอบรม - บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุข
เพิ่มพูนวิชาความรู้
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
ส่วนประกอบที่สาคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ คือระบบการประเมินผล และการ
เรียนรู้ระดับองค์กร ได้แก่ การตรวจประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย การรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรตามผลการ
ตรวจประเมินฯ การจัดทาและการรายงานผลการดาเนินงานของกองฯตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และ
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกองกิจการนักศึกษาเป็นโอกาสในการพัฒนาการ
ดาเนินงานของกองฯ
กองกิจการนักศึกษามีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน โดยกาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อ
ร้องเรียน กาหนดกระบวนการดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนทั้งทาง
เอกสาร โทรศัพท์อีเมลและสายตรงผู้บริหาร (ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา)ในเว็บไซต์ของกองกิจการ
นักศึกษา(https://sac.kku.ac.th) มีกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดย
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค โอกาสในการพัฒนา (SWOT) มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็น
ประธาน มีรองคณบดีฝ่ายกิจการ/พัฒนานักศึกษาทุกคณะ และหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยมี
หน้าที่ในการกาหนดนโยบาย วางหลักเกณฑ์ การจัดกิจกรรมนักศึกษาและพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อวางแนว
ปฏิบัติ และพัฒนาผลการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป
นอกจากนี้กองกิจการนักศึกษามีที่ประชุมบุคลากร เพื่อติดตามการดาเนินงานและร่วมเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาในการดาเนินงานร่วมกัน ที่สาคัญกองกิจการนักศึกษามีการประชุมหัวหน้างานเป็นประจาทุก
เดือน โดยมีหน้าที่กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของกองฯ โดยมีการประชุมทุกวันพุธที่สองของทุกเดือน
หากการดาเนินงานในจุดใดมีปัญหาจะมีการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและกาหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงาน และกาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
นาไปเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรต่อไป
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ปฏิทินการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับหน่วยงาน
วัน เดือน ปี
มกราคม-กุมภาพันธ์
2560
2 มีนาคม 2560

กิจกรรม
- จัดทาแนวทางการประเมิน /คู่มือการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
- ชี้แจงการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับ
หน่วยงาน

- หน่วยงานจัดทารายละเอียดตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
2-31 มีนาคม 2560 1) กรอบการประเมินผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (SAR CARD)
2) รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าน้าหนัก ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินฯ
ถึง 31 มีนาคม 2560 - คลินิกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับหน่วยงาน
ภายใน 31 มีนาคม - ลงนามการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างอธิการบดีกับผู้อานวยการกอง/ สถาบัน/ สานัก
2560
31 กรกฎาคม 2560 - หน่วยงานส่งรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 1
- สรุปผลการติดตามรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงานรอบที่ 1
31 ตุลาคม 2560 - หน่วยงานส่งรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 2 และเอกสารหลักฐาน
ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด
- สรุปผลการติดตามรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงานรอบที่ 2
ตุลาคม-พฤศจิกายน - ติดตามรายงานประเมินผลรายงานข้อตกลงปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงาน
2560
- ตรวจประเมินผลรายงานข้อตกลงปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงานโดยผ่าน
คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพ
- จัดทารายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอ
อธิการบดี
ธันวาคม 2560
- จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแจ้งไปยังหน่วยงานเพื่อรับทราบ
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ปฏิทินการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กองกิจการนักศึกษา
วัน เดือน ปี
9 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรม
- สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

- กองกิจการนักศึกษาเชิญประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
กุมภาพันธ์ 2560 1) กรอบการประเมินผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (SAR CARD)
2) รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าน้าหนัก ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินฯ
15 กุมภาพันธ์ 2560 - กองกิจการนักศึกษาส่งรายละเอียดตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ
ภายใน 31 มีนาคม - สานักงานประเมินและประกันคุณภาพดาเนินการลงนามการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างอธิการบดีกับผู้อานวยการกอง
2560
กิจการนักศึกษา
31 กรกฎาคม 2560 - กองกิจการนักศึกษาส่งรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)
31 ตุลาคม 2560 - กองกิจการนักศึกษาส่งรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2560) และเอกสารหลักฐาน
ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด
ธันวาคม 2560

- สานักงานประเมินและประกันคุณภาพทาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รายงาน
ผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแจ้งไปยังหน่วย
งานเพื่อรับทราบ
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แนวปฏิบัติในการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับหน่วยงาน
แนวทาง
ตัวชี้วัด/รายละเอียด
1. กรอบตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดภาพรวมทุกหน่วยงาน กาหนดโดยมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 70)
ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดที่หน่วยงานนาเสนอ (ร้อยละ 10)
ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 20)
ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัด
ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัว ค่าน้าหนักรวมร้อยละ 70 โดยกาหนดดังนี้
ภาพรวมทุกหน่วยงาน
1) ตัวชี้วัดที่ทุกหน่วยงานต้องทาการประเมิน มีจานวน 11 ตัวชี้วัด ได้แก่
(กาหนดโดย
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสาเร็จของการจัดทาลักษณะสาคัญขององค์กร
มหาวิทยาลัย)
ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจต่อการนาองค์การของผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ
ร้อยละ 70
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับการรับรู้เข้าใจทิศทางองค์กรของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความผูกพันของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 10 จานวนนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้อง การของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 11 การปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
2) ค่าน้าหนักรวมทุกตัวชี้วัด เท่ากับร้อยละ 70 โดยให้มีค่าน้าหนักเท่ากันทุกตัวชี้วัด
ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดที่
ให้หน่วยงานกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ไม่น้อยกว่า 2 ตัวชี้วัด โดยให้มีค่า
หน่วยงานนาเสนอ
น้าหนักเท่ากันทุกตัวชี้วัด รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 10
(ร้อยละ 10)
ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดที่
ให้หน่วยงานนาตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายจากแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงานรับผิด ชอบ
1) หน่วยงานนามาทุกตัวชี้วัดหรือเลือกบางตัวชี้วัดก็ได้ แต่ไม่น้อยกว่า 2 ตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราช
2) ให้ค่าน้าหนักเท่ากันทุกตัวชี้วัด โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 20
การของมหาวิทยาลัย
3) หากหน่วยงานไม่มีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้
ประจาปีงบประมาณ
นาค่าน้าหนักไปรวมกับส่วนที่ 2 และเพิ่มตัวชี้วัดในส่วนที่ 2 ให้ไม่น้อยกว่า 4-6 ตัวชี้วัด (ส่วนที่ 2+3
พ.ศ. 2560
เท่ากับร้อยละ 30)
(ร้อยละ 20)
2. เกณฑ์การให้
กาหนดให้ - base line หรือข้อมูลผลการดาเนินงาน ปี 2559 ไว้ที่ระดับคะแนน 3
คะแนน
- เป้าหมายปี 2560 ที่ระดับคะแนน 4
- ความท้าทาย ที่ระดับคะแนน 5
3. การลงนามข้อตกลง 1) ผู้อานวยการกอง/สถาบัน/สานัก ลงนามข้อตกลง (ไม่ต้องลงวันที่)
2) อธิการบดีลงนามข้อตกลง วันที่ มีนาคม 2560
4. การรายงานผลการ รายงานรอบที่ 1 ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2560
ปฏิบัติราชการ
รายงานรอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2560
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เอกสารแนบ 1.1

กรอบประเมินขอตกลงปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองกิจการนักศึกษา
น้ํา
เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
หมายเหตุ/หลักฐาน
หนั 1 2
3
4
5
สวนที่ 1 ตัวชี้วัดภาพรวมทุกหนวยงาน
70
1 ความสําเร็จของการจัดทําลักษณะสําคัญของ ระดับ 10 1 2
3
4
5 1.รายงานการประชุมบุคลากรเพื่อรับฟงคําชี้แจงและทําความ
องคกร
เขาใจลักษณะสําคัญขององคกรกองกิจการนักศึกษา
2.มีการวิเคราะหและจัดทําลักษณะสําคัญองคกรที่เปน
ปจจุบัน
3.จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพองคกรกองกิจการนักศึกษา 2
แผน โดยแผนไดรับการพิจารณาจากสํานักงานประเมินและ
ประกันคณภาพ
4.สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 1 แผน
5.สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 2 แผน

ผูรับผิดชอบ
-เจษฎาพร ศรีรัตนป
ระพันธ
-ทุกงาน
-ผอ.กองกิจการ
นักศึกษาและงานที่
เกี่ยวของ
-ผอ.กองกิจการ
นักศึกษาและงานที่
เกี่ยวของ

2 ความพึงพอใจตอการนําองคการของผูบริหาร
หนวยงานทุกระดับ

รอยละ 10 75

80

85

90

95 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอการนําองคการของ
ผูบริหารกองกิจการนักศึกษา

-เจษฎาพร ศรี
รัตนประพันธ

3 ระดับการรับรูเขาใจทิศทางองคกรของ
หนวยงาน
4 รอยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอยละ 10 75

80

85

90

-เจษฎาพร ศรี
รัตนประพันธ

รอยละ 5

60

70

80

90

95 สรุปผลการสํารวจระดับการรับรูและเขาใจทิศทางองคกร
กองกิจการนักศึกษา
100 1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนทุกโครงการ

5 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด
ของแผน ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการของ
หนวยงาน

รอยละ 5

75

80

85

90

รอยละ 5

75

80

85

90

7 รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย

รอยละ 5

75

80

85

90

95 1.แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําป
งบ ประมาณ พ.ศ. 2560
95 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ กองกิจการ
นักศึกษา
95 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองนักศึกษา
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

นภาพร
ไอรารัตน
นภาพร
ไอรารัตน
-เจษฎาพร ศรี
รัตนประพันธ
งานบริการเงินยืม
เพื่อการศึกษา
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เอกสารแนบ 1.1

กรอบประเมินขอตกลงปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองกิจการนักศึกษา
น้ํา
เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
หมายเหตุ/หลักฐาน
หนั 1 2
3
4
5
8 ระดับความผูกพันของบุคลากร
รอยละ 5 50 60 70
80
90 สรุปผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรกองกิจการ
นักศึกษา
9 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อ รอยละ 5 80 85 90
95 100 สรุปประเมินผลโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทํางาน
พัฒนาใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้น
ของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา
10 จํานวนนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนอง จํานวน 5
1
2
3 นวัตกรรมที่พัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ.2560
ความตอง การของผูรับบริการหรือผูมีสวนได
-ระบบฐานขอมูลทุนการศึกษา
สวนเสียหรือการบริหารจัดการ
-ระบบการตอทะเบียนชมรมนักศึกษา (สังกัดองคการ
นักศึกษา)
11 การปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ระดับ

5

สวนที่ 2 ตัวชี้วัดกองกิจการนักศึกษา
10
1 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพสู จํานวน 6
ศตวรรษที่ 21
นักศึกษา

2

-

3

4

5

1.มีรายงานการวิเคราะหกระบวนการทํางานหลักและ
กระบวน การสนับสนุน
2.มีขอกําหนดของแตละกระบวนการและตัวชี้วัดของ
กระบวนการ
3.มีการติดตาม กํากับ ทบทวน และวิเคราะหประเด็น
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
4.มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 1 กระบวนการ
5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน
-กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

- #### 29,000 30,000 -สรุปประเมินผลโครงการเสริมสรางสมรรถนะและทักษะ
นักศึกษาสูศตวรรษที่ 21

ผูรับผิดชอบ

ชํานาญ บัวทวน

งานธุรการ
-งานธุรการ
-งานกิจกรรม
นักศึกษา

-ทุกงาน
-งานกิจกรรม
นักศึกษา

-งานกิจกรรม
นักศึกษา
-งานวินัย
-งานแนะแนวและ
จัดหางาน
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เอกสารแนบ 1.1

กรอบประเมินขอตกลงปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองกิจการนักศึกษา
น้ํา
เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
หมายเหตุ/หลักฐาน
หนั 1 2
3
4
5
2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการดาน
-สรุปการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการดาน
-ทุนการศึกษา
-ทุนการศึกษา
ร
อ
ยละ
4
75
80
85
90
95
-กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
-กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
สวนที่ 3 ตัวชี้วัดที่หนวยงานรับผิดชอบตามแผน
ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ
20
พ.ศ. 2560
1 -จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา จํานวน 12
ชนบท (สอดคลองกับแผนฯมข. ป5/ก4 ขอ นักศึกษา
5.11 หนา 81)

2 -จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการตอตาน
จํานวน 8
คอรัปชั่น (สอดคลองกับแผนฯมข. ป5/ก4 ขอ นักศึกษา
5.12 หนา 81)
รวม

100

-

-

-

-

648 2,000 2,500 -สรุปประเมินผลโครงการ ไดแก โครงการเลือกตั้งคณะ
กรรมการบริหารองคการนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2560 โครงการคายรวม
อาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยขอนแกนและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 25
-

200

300 -สรุปประเมินผลโครงการนักศึกษาตอตาน คอรัปชั่น

ผูรับผิดชอบ
-งานบริการและ
สวัสดิการ
-งานบริการเงินยืม
เพื่อการศึกษา

-งานกิจกรรม

-งานวินัยนักศึกษา

